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ВОВЕД 

Публикацијата „Македонците во светот“ на Славе 
Катин е  дело, почнувајќи од неговото прво 
издание „Англиско-македонски лимнолошки 
речник“, што го издаде Хидробиолошкиот завод од 
Охрид во 1986 година, па до денес.
Книгата „Македонците во светот“ на Славе Катин 
дело кое заслужува и внимание и респект,
колку од домашната, толку и од пошироката нау-
чно–културна јавност,а и од секој Македонец во 
татковината или во дијаспората. Во овој миг,а и во 
иднина, трудот ќе претставува значајна и своeви-
дна документација за одбрана на националното, 
духовното и културното битие на Македонецот во 
светот.

Македонците во светот имаат долга историја 
која датира од втората половина на XIX век и со 
различен интензитет трае до денес. Тоа било ди-
ктирано од жестокоста на искушенијата низ кои 
минувал македонскиот народ во борбата за својот 
опстанок, на просторот на кој постоела и се ра-
звивала државата на големиот македонски цар 
Александар Македонски.

Распаѓањето на Османлиското царство и фо-
рмирањето на балканските држави, пак, биле по-
вод и причина за приграбување и освојување на 
територијата на Македонците и за нивно асимили-
рање како народ, во рамките на бугарската, 
српската и грчката држава, под насилничкиот па-
тронат на Големите сили и нивните глобални 
интереси за доминација на Балканот.
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Дел од богатствата на македонскиот дух, преку 
фолклорот, музиката и песната, носијата, накитот 
и резбата, веќе се присутни на културните просто-
ри на државите во кои Македонците се времено 
или трајно населени, како што е присутно и ни-
вното книжевно творештво на својот мајчин маке-
донски или на јазикот на кој зборува мнозинскиот 
народ. А, се пласираат и афирмираат низ со-
пствените печатени или електронски медиуми и 
воопшто низ повеќе насочената комуникација, која 
сé поинтензивно се остварува меѓу деловите на 
македонскиот народ во светот со нивната мати-
чна држава – Република Македонија. 

Инаку, Славе Николовски-Катин или како што е 
познат само како Славе Катин е голем вљубеник 
во својата родна Преспа, во Македонија и македо-
нскиот народ како и во македонската дијаспора. 
Тој и’ е познат на македонската и на меѓународна-
та јавност по неговите бројни публикации, новина-
рски и научни трудови кои се посветени, главно, 
на животот на Македонците 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 посебно религијата. 

Во овој труд, низ голем број од прилозите кои 
својата прва промоција ја имаа на бројни негови 
публикации, симпозиуми, конференции, трибини 
во земјата и светот, Славе Катин открива еден на-
видум познат, а, всушност, недоволно осознаен 
феномен на Македонците во дијаспората: спосо-
бноста за нивно брзо адаптирање и интегрирање 
во новата средина (радикално поинаква во секој 
поглед); изостреното чувство за прифаќање на 
новите општествени норми и стандарди и успе-
шното вклучување во новите економски и соција-
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лни процеси. Таквиот modus vivendi им овозможу-
ва да го свртат вниманието на тамошниот еста-
блишмент врз сопствените цивилизациски вре-
дности и врз својот автентичен геокултурен авто-
портрет, со кој Македонецот е препознатлив, ре-
чиси, на сите меридијани. 

Иселеничката голгота, особено од беломорски-
от дел на Македонија, е голем предизвик да се 
фрли светлина на страдањата и борбата на маке-
донскиот народ за одбрана на неговиот национа-
лен идентитет, верата, културата, традициите и 
обичаите, кои извирале од неговите библиски 
корени. Тој историски факт може да се најде и на-
јсилно да се почувствува кај Македонците во све-
тот, во битката за одбрана на националната кау-
за, морале да минат низ големи искушенија и 
страдања и да се потврдат како успешни градите-
ли на Новиот свет. 

Со создавањето на македонската држава во 
1945, по Втората светска војна, и со прогласува-
њето на нејзината самостојност и независност во 
1991 година, состојбата во иселеништвото рапи-
дно се изменила. Круната на тој историски вознес 
беше обновата на Охридската архиепископија во 
лицето на Македонската православна црква, чија 
улога на обединувачки фактор на Македонците 
дојде до израз и во Македонија и кај Македонците 
во САД и Канада. Затоа, во оваа публикација е 
направен обид да се осветли иселеничката одисе-
ја на Македонците во светот од сите нејзини аспе-
кти и да се остави неизбришлива трага за нивното 
постоење во државите во кои несебично ги 
вградиле своите човечки и интелектуални спо-
собности за развојот на тие демократски опште-
ства.Македонските доселеници во светот секаде 
и во секоја пригода го истакнуваат своето македо-
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нско битие изразено преку сопствената богата, ку-
лтурна, национална и црковно-духовна историја. 
Во таа насока е и публикација “Македонското во 
светот” на авторот Славе Катин. Таа претставува 
значаен придонес во проширувањето на сознани-
јата за македонското иселеништво во светот. Во 
неа е дадено духовното, црковното, национално-
то, општественото и културно-образовното живее-
ње на Македонците. Посебен акцент е ставен на 
црковното живеење на македонските доселеници 
од нивното доаѓање до денес. А, нивниот развоен 
пат во светот се совпаѓа со судбината и развојот 
на настаните на Балканот, особено со собитијата 
околу Македонија. 

Во овој историски преглед е направен обид за 
периодизација на целокупното живеење на маке-
донските доселеници. Посебна нагласка и про-
стор е посветен на македонските православни 
цркви и манастири.Со тоа се настојува да се осве-
тли историскиот и развојниот пат на македонските 
православни црковни општини, на информативни-
те гласила, организациите, друштвата и другите 
асоцијации на Македонците на тие простори. По-
точно, да се посочи она место на македонската 
црковно-национална историја, за кое се избирале 
самите македонски доселеници. 

Трудот го опфаќа периодот од доаѓањето на 
доселениците во новите средини до денес, што 
претставува макотрпна, но и одговорна самоини-
цијативност да се создаде таква публикација. Таа 
го одбележува најважниот период на активности-
те на македонските доселеници во новите среди-
ни, а со тоа ја отсликува македонската вистина. 
 

                                                   Д-р Лефтер Манче 
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   ДЕЛ I 

 

 

ВИСТИНАТА ЗА 
МАКЕДОНИЈА 

 
...Татковино, та ликот твој ме опива 
И така гласот твој ме вика ден и ноќ 

Жалта вечно по тебе ми открива 
Невидени и цветни брегови! 

 
Никола Ј. Вапцаров 
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МАКЕДОНИЈА – БИБЛИСКА 
ЗЕМЈА 

 

Македонија како географски регион го зафаќа 
средишниот дел на Балканскиот Полуостров, про-
сторот што е заграден на север со планините Шар 
Планина, Скопска Црна Гора, Козјак, Осогово и 
Рила, а на југ со реката Бистрица и брегот на Еге-
јското Море до утоката на реката Места. Бигла и 
вододелниците на младонабраните планини Ко-
раб, Јабланица, Грамос и Пинд ја заградуваат Ма-
кедонија од запад, а од исток реката Места и за-
падните делови на Родопите. Во овие граници 
Македонија зафаќа простор од 67.741,2 квадратни 
километра. 

Со името Македонија уште во античките вре-
миња се означувала една мала покраина во непо-
средна близина на Пела, денешното село Постол 
– столицата на античкото македонско царство. 
     Таа ја опфаќала земјата меѓу денешното ису-
шено Пазарско Езеро и долниот тек на реката Ва-
рдар. Но, со проширувањето на границата на ма-
кедонското царство постепено пораснала и обла-
ста означена со името Македонија, која античките 
Македонци ја делеле на Горна и Долна Македони-
ја, пред сè, поради географските карактеристики 
на просторот. Меѓутоа, таквата поделба на Маке-
донија имала политичко, културно, воено и адми-
нистративно значење. Затоа, Македонија како 
историско и географско подрачје се споменува 
како земја на неколку места и во Библијата. 
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За историскиот развој на Македонија од анти-
чкото време па до ден-денес пишувале голем број 
странски и домашни автори. Некои се обиделе да 
ја искриват македонската историја, а некои лесно 
ги презентираат историските факти за Македонија 
и македонскиот народ. Од многубројната литера-
тура може да се заклучи дека во овој долг и богат 
со настани временски период, само два народа се 
нарекле Македонци: античките Македонци и сега-
шните Македонци, кои денес живеат на просторот 
на етничка Македонија и на сите континенти во 
светот. 

Често се вели дека во богатата историја на 
Европа тешко е да се најде народ каков што е ма-
кедонскиот кој имал толку многу превирања со 
своето национално конституирање. Тешко е во 
светот да се најде друг народ кој имал и толку бу-
рна историја. Затоа, често се вели дека на многу 
народи судбина им била историјата, а на Македо-
нецот историјата му била судбина. 

Македонија го зафаќа централниот дел на Ба-
лканскиот Полуостров. Таа има извонредно важна 
положба во спојувањето на важните патишта кр-
стосници. Таа е земја на премрежја, но и земја на 
убавини, земја на мистерии и опстојување, каде 
што силните луѓе преживеале војни, глад, освоју-
вачи, навреди, империи, притоа зачувувајќи ја во-
лшебноста на своето име. Тоа започнало од ве-
личествените времиња на Филип и Александар 
Македонски, преку римските и византиските вла-
деења, преку големите миграции на различни на-
роди на југ и потпаѓањето под Отоманската Импе-
рија сè до денес. 

Низ овој долг и богат временски период само 
два народа го избрале името на оваа земја за не-
раздвоен дел на својот идентитет – древните 
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Македонци и Македонците денес, а тоа претста-
вува силна врска која датира од пред милениуми, 
укажувајќи на посветувањето на овие народи на 
својата библиска земја. Затоа, за историскиот ра-
звој на Македонија од античко време па се до де-
нденес, пишувале голем број странски и домашни 
автори. Некои се обиделе да ја искриват македо-
нската сторија, а некои лесно ги презентираат 
историските факти за Македонија и македонскиот 
народ. 

Тој е народ на кој најдоброто оро му е античко-
то оро, кое се вика „Тешкото“, објективно и не мо-
жел да има поинаква судбина и минато. Македо-
нија не само што отсекогаш била на сечилото на 
многуте мечеви и јатагани, сабји и ками, туку во 
неа се судрувале и прекрстувале многу различни 
култури. 
   Aко токму таа Македонија, всушност била и е 
лулка на цивилизациските средишта како една на-
јстара цивилизација. 

Инаку, Филип II Македонски и Александар III 
Македонски (Велики), се најзначајните личности 
во античкиот период. Тие биле воини, стратези, 
генијалци и кралеви на античка Македонија. Тие 
го сменија текот на историјата, границите на ко-
нтинентите, филозофијата на животекот, затоа и 
по три илјади години останаа да бидат непресу-
шна инспирација и восхит за вечни времиња. 

Филип II Македонски (359 – 336 година пред 
Христа) потекнува од династијата Аргеади. Тој е 
син на кралот Аминта, а на 23-годишна возраст 
станал македонски крал. Филип монархот со сета 
своја мудрост, знаење, искуство, воинственост и 
храброст, ги отвори вратите на неговата родна 
Македонија кон светот. 

Меѓутоа, најголем, територијален, политички, 
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воен и економски подем и процут, незапаметен и 
незабележан каде било на друго место на плане-
тата Земја, Македонија доживеала во времето 
кога на престолот седнал најуспешниот мудрец, 
стратег, војсководец и бестрашен борец Алекса-
ндар III Македонски (Велики). Роден е во Пела, од 
таткото Филип и мајката Олимпија Епирска, во 
јули 356 годинапред Христа. Тој потекнува од 
династијата Аргеади. 

Александар III Македонски (Велики) се стекну-
ва со слава на генијален стратег, воин, војсково-
дец, мудрец и визионер за голема светска држа-
ва. Со своите успешни воени походи ги покорил 
Анадолија, Сирија, Египет, Персија и Месопотами-
ја, проширувајќи ги границите на Македонија сè до 
Авганистан и Индија. Под неговата команда на 
илјадници квадратни километри биле бројни др-
жави, царства, империи, племенски заедници, на-
роди и нации. 

Насекаде каде што војувал и освојувал, Але-
ксандар воведувал посебна власт и управа, при 
што ги почитувал и локалните традиции и обичаи. 
Истовремено бил иницијатор и организатор на го-
леми градителски подвизи. До ден-денес остана-
ле траги од некои имиња, градови, места и обеле-
жја подигнати во Александровото време. Само 
еден месец пред да наполни 33 години, легендата 
умира под сè уште контроверзни и неразјаснети 
околности, Во Вавилон, во јули 323 година пред 
Христа. 

Затоа, често вели дека хероите заминуваат – 
но делата, записите, преданијата, митовите и ле-
гендите остануваат. Тоа го потврди Александар III 
Македонски (Велики) кој впиша ново поглавје во 
светската историја, воената доктрина, во литера-
турата, културата и многу други полиња. 
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Почнувајќи од древниот период па до денес 
Македонија беше е и ќе биде место каде што се 
вкрстуваат различни цивилизации и религии. Така 
уште пред многу векови се појави христијанството 
на овие балкански простори, односно уште од 
времето кога апостол Павле дошол во Маке- 
донија. 

Македонија како земја, неколкупати се споме-
нува и во Библијата. Историски гледано, почнува-
јќи од древните времиња на Александар Македо-
нски преку римскиот и византискиот период, како 
и преку големите миграции на различни племиња 
кон југ а потоа и за време на отоманскиот период, 
Македонија беше раскрсница на нации, цивилиза-
ции, култури, јазици и религии. Во текот на овие 
долги и важни периоди само две нации го избраа 
името на оваа земјата како дел од нивниот иде-
нтитет – древните Македонци и Македонците    
денес. 

Географската положба ја прави Македонија 
крстосница на различни цивилизации, религии, 
традиции и обичаи. Не случајно на многу трговци 
и каравани тука им поминувале патиштата, а за 
многу воени експедиции, војски, победници и по-
разени таа била многувековен мегдан. Тоа значи 
дека секој камен, секоја грутка црна земја, секоја 
река и планина, зборуваат за бурната историја на 
Македонија. И денес Македонија сè уште во себе 
крие многу тајни од минатото, кои, веројатно ќе 
бидат предизвик за наредните поколениа и гене-
рации. Затоа се вели дека Македонија е библиска 
и света земја, која со својата древност и милениу-
мска вековитост е гордост, радост и тага, сон и 
јаве за секој Македонец. 

Непобитен е фактот дека Македонецот, и по-
крај сите облици и притисоци за негова асимила-
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ција се одржал и опстојал, а неговата земја Маке-
донија е единствената земја со најдолга и најста-
ра историја од која било друга земја во светот. 

Исто така, факт дека кога Европа била во мрак, 
неа единствено ја осветлувал факелот на македо-
нската култура. Меѓу другото, Охридскиот униве-
рзитет на свети Климента, зрачел како симбол на 
најстарата цивилизација на континентот. 

Почнувајќи од IV век, христијанството преовла-
дувало на овие простори. Ова е потврдено преку 
бројни археолошките наоди и на голем број хри-
стијански цркви, катедрали, епископски базилики 
и други сакрални објекти со огромни димензии, со 
кои се докажува дека во Македонија христија-
нството е длабоко вкоренето и добро организира-
но уште од самиот почеток до денес. 

Еден од најкрупните настани што се случиле 
во минатото во Македонија била првата азбука на 
свети Кирил Солунски, која има историско значе-
ње за сите славјански народи.Така,првите прево-
ди на богослужбените книги на старословенски, 
односно на старомакедонски јазик, го означија 
периодот кога во редот на владејачките јазици, 
покрај латинскиот, елинскиот и еврејскиот, тој се 
најде со неговото писмо.Оттогаш Господовото пи-
смо почнало да се шири и на нашиот народен ја-
зик, а луѓето да пишуваат и да читаат книги напи-
шани на сесловенската – старомакедонската 
азбука и јазик. 

Несомнено, овој настан е од епохално значење 
за македонскиот народ. Прво, затоа што браќата 
свети Кирил и Методиј биле од градот Солун, 
Македонија, второ, што првите книги напишани на 
старомакедонскиот - сесловенскиот јазик, биле на 
јазикот на македонските Словени. Очигледно, 
светите браќа Кирил и Методиј не можеле да 
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употребат ни еден друг освен јазикот на 
Македонците, кои живееле во нивниот град - 
Солун. 

Друг епохален настан за Македонците се 
случил во почетокот на ХI век, кога македонскиот 
цар Самуил својата престолнина ја преселил во 
Преспа, а потоа и во Охрид. Сведоштво за тоа се 
остатоците од неговите тврдини што ги гледаме и 
денес,како траен белег за тоа наше славно мина-
то. Тука останало и седиштето на Охридската 
архиепископија, сè до нејзиното укинување во 
1767 година.Инаку,со прогласувањето на Патрија-
ршијата цар Самуил,од првиот охридски патрија-
рх не случајно бил прогласен за император. 

До доаѓањето на Османлиите на Балканот во 
XIV век, Македонија била во градителски подем.                   
Сведоштво затоа се бројните средновековни 
цркви манастири, кои денес се наоѓаат во ризни-
цата на европската и светската култура. Не случа-
јно, Османлиите не ја укинале веднаш автокефа-
лноста на Охридската архиепископија, туку пока-
жале толерантност кон христијанската вера. 

По освојувањето на Охрид во 1408 година, 
цела Македонија се нашла под јаремот на Осма-
нлиската Империја. Но, и покрај тоа, Османлиите, 
не само што не ја ограничиле независноста на 
Охридската архиепископија, туку и ја зголемиле 
моќта, со цел да ја ослабат Патријаршијата во Ко-
нстантинопол. Меѓутоа, експанзијата на феуда-
лниот систем во Турција, објективно значела сла-
беење на Охридската архиепископија. 

Македонскиот народ и неговата црква во те-
шката ситуација во која се нашле, биле под посто-
јан притисок на Патријаршијата од Константино-
пол и од католичката пропаганда во Рим. Патрија-
ршијата применувала разни методи за елинизаци-
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ја на македонскиот народ и уништување на него-
вата црква, во лицето на Охридската архиеписко-
пија. За таа цел, не се бирале средства и методи 
Патријаршијата да се наметне врз тогашните 
црковни власти. Така, во 1767 година таа ја укина-
ла Охридската архиепископија, со што му нанела 
голема штета на македонското христијанско насе- 
ление. 

Иако балканските војни (1912 – 1913) значеа 
некакво ослободување на Македонија од осма-
нлиското ропство, тие всушност ѝ донесоа ново 
подјармување. Дојде до нејзината трагична поде-
лба од страна на Грција, Бугарија и Србија, а по-
доцна и од Албанија, поради што следат уште по-
груби услови и дискриминација за македонскиот 
народ. 

Не само што е негирана македонската нација, 
туку е забранета и употребата на македонскиот 
јазик, особено во Егејска Македонија, каде се при-
менувале строги казни за оние кои се осмелувале 
да го зборуваат македонскиот јазик. Во Србија, 
која подоцна ќе прерасне во Кралство на Србите, 
Хрватите и Словенците, под југословенската мо-
нархија, Македонија била колонизирана. Додека. 
пак, на Македонците им бил негиран национални-
от идентитет, а нивниот јазик бил потиснат. Сли-
чна била нивната судбина и во Бугарија, во Пири-
нска Македонија. 

Вековната борба на македонскиот народ за 
национална и социјална слобода, борба за пра-
вда вистина, особено неговото активно вклучува-
ње во антифашистичката коалиција, по Втората 
светска војна, овозможи тој да се здобие со суве-
рена држава, со национални институции и со ра-
зновидна палета на културна комуникација со све-
тот. И на крајот Народноослободителната борба и 
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на Заседанието на АСНОМ во „Свети Прохор 
Пчињски“ на 2 август 1944 година, каде Македо-
нија беше прогласена за Народна Република 
Македонија. 

По ослободувањето цела Република Македо-
нија доживеја силен подом во образованието, ку-
лтурата земјоделството, како и во општественото 
живеење. Македонскиот јазик стана официјален 
јазик на Република Македонија, познат и признат 
во светски рамки. Се изучува на многу универзи-
тети на неколку континенти и придонесува за ши-
рење на вредностите на македонската култура и 
нивно вклучување во ризницата на светската ку-
лтура. За жал, во деловите на Македонија, особе-
но оние кои сè уште се наоѓаат во составот на 
Грција, Бугарија, Албанија, нивниот негаторски 
однос кон македонскиот идентитет и натаму про-
должува. 

За среќа, во 1944 година, државата се прогла-
си за Народна Република Македонија беше про-
гласена за рамноправна република во рамките на 
тогашната Федеративна Народна Република Југо-
славија. Неколку години потоа беше преименува-
на во Социјалистичка Рапублика Македонија. Ме-
ѓутоа, кога пропадна социјалистичкиот блок во 
1989 година, југословенските републики тргнаа по 
патот на одделување. 

Така, и Македонија, со Референдумот од 8 се-
птември 1991 година беше конституирана како по-
себна, независна и суверена држава - Република 
Македонија. Тогаш, во тие ѕвездени мигови, Репу-
блика Македонија стана член на Обединетите на-
ции и постојан член на многу меѓународни органи-
зации. 

Период од независноста на Република Маке-
донија – 8 Септември 1991 година до денес е 
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исполнет со изградба на бројни епохални споме-
ници од историјата на македонскиот нарот и на 
Македонија од античко време па до денес. Осми 
септември е ден над деновите и еден од најзнача-
јните датумуи за опстојот, напредокот и иднината 
во целина на Македонците и за Република Маке-
донија. 

Меѓутоа, на 17 јули 2018 година, претставници 
на владите на Скопје и Атина се договорија во 
врска со збиднувањата на Спогодбата за решава-
ње на разликите опишани во Резолуцијата 817 
(1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на 
Обединетите нации за престанување на важноста 
на привремената Спогодба од 1995 година и за 
воспоставување на стратешко партнерство меѓу 
страните околу спорот со името, кога ја кутнаа 
Република Македонија. 

Во селото Нивици, во Долна Преспа, во еге-
јскиот дел на Македонија, двете влади во прису-
ство на бројни туѓински претставници ја потпишаа 
Спогодбата околу спорот со името, со која, меѓу 
другото, нашата мила Република Македонија ста-
на Република Северна Македонија. Со тоа се вети 
на нашата татковина влез во НАТО и долгорочен 
процес за влез во Европската Унија. 
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ПОСЕБНОСТИ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Македонија со својата географска положба 
претставува крстосница на различни цивилиза-
ции, религии, традиции и обичаи. Не случајно на 
многу трговци и каравани тука им поминувале 
патиштата,за многу воени експедиции, војски, по-
бедници и поразени таа била многувековен ме-
гдан. И денес Македонија сè уште во себе крие 
многу тајни од минатото, кои, веројатно ќе бидат 
предизвик за наредните поколениа и генерации.  

Меѓутоа, посебно треба да се нагласи дека го-
лем број досегашни историски и археолошки нао-
ди потврдиле голем број факти од балканско, 
европско и светско значење на коишто изворите 
им се од Македонија и за кои ние Македонците 
треба да бидеме горди. 

Меѓу тие историски факти кои се со големо 
светско значење се следните: 
 Античка Македонија била првата орга-
низирана држава на Балканот и пошироко 
која имала утврдени граници; 
 Филип II Македонски и Александар III 
Македонски (Велики), први ги вовеле војни-
чките родови: пешадија, коњица и морнари-
ца; 

Македонската фаланга била најдисци-
плинирана и најобучена војска и била наору-
жана со дотогаш непознатото долго копје. 
Таа војувала неколку децении, често во би-
тки со неколкукратно побројни војски, меѓу- 
тоа не изгубила битка; 
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Античка Македонија како прва евро- 
пска империја воспоставила специфични 
цели и однесувања со потчинетите народи, 
како: почитување на културите на покорени-
те, неприменување насилство и грабежи на 
оние кои доброволно се согласиле да се при-
клучат кон Империјата, утврдување кара-
ктеристични државни обележја и организи-
рање посебна одбрана на териториите; 
   Македонците биле првите во Европа 
кои го прифатиле христијанството како ре-
лигија и преку кои се проширило во Европа и 
Азија; 
   Од Македонија потекнуваат браќата 
свети Кирил и свети Методиј кои ги превеле 
црковните христијански книги на посебно 
славјанско писмо (старомакедонското), со 
корени од Македонија;  
   Во Охрид е отворен првиот словенски 
универзитет, од кој, покрај христијанство-
то се формирала и ширела посебната славја-
нска култура;  
   Во Македонија е нацртана првата ре-
несансна слика која и денес стои во манасти-
рот Свети Пантелејмон во Нерези, Скопско; 
   Кокино кај Куманово е една од ретките 
неолитски опсерватории во светот;  
   Македонија е една од ретките тери-
тории со карпести уметности;  
   Алшарот е еден од ретките минерали, 
преку кој науката може да ги открие тајните 
на настанувањето на вселената; 
  Во Македонија е роден Александар III 
Македонски (Велики), кој заедно со својот та-
тко Филип II Македонски претставува меѓник 
на историјата на војувањето, тактиката  
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досега е ненадминат војсководец; 
   Во Македонија е роден Аристотел,  
„таткото“ на науката и филозофијата;  
   Од македонско потекло е и најпозната-
та жена во историјата на човештвото – 
кралицата на Египет – Клеопатра; 
   Во селото Таор, Скопско е роден и на-
јпознатиот византиски владетел Јустини-
јан, чии правни одредби и денес се учат на 
сите светски универзитети;  
   Во Македонија е роден свети Дими-
трија, познат христијански маченик;  
   Во Македонија е роден „таткото“ на 
современа Турција, Кемал Ататурк; 
   Во Скопје е родена Мајка Тереза, една 
од најхуманите жени во светот. 

Затоа, со право се вели дека Македонците не 
само што постоеле, не само што постојат, туку и 
ќе постојат сè додека светот светува и векот веку-
ва, зашто не е лесно да се искорени еден народ 
таму каде што живеел со векови и покрај сите ме-
рки на злосторства, насилства и денационализа-
ција.  

Општопознато е дека македонскиот народ, спо-
ред своите карактеристики и обичаи, јазично и 
етнички е различен од народите од соседните зе-
мји. Од тие причини туѓите буржоазии од првиот 
момент од 1913 година, својата власт ја прошири-
ле над Македонија, изградиле политика на физи-
чко истребување на македонскиот народ и мену-
вање на етничкиот состав во своја корист. 

Повеќедеценискиот процес на етничко чисте-
ње, елинизација, србизација, бугаризација и алба-
низација, бришење на македонската историја и 
нејзиното толкување според големодржавните по-
треби е процес на бришење на македонскиот на-
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ционалeн идентитет и постоење. Егзодусот на Ма-
кедонците како последица од војните и од репре-
сивните режими, спаѓа во редот на најтрагичните 
етнички чистења направени врз еден народ во на-
јновата европска историја.  

Проблемот на македонскиот егзодус ја пре-
тставува оската околу која гравитира фалсифику-
ваната историја на соседите. Егзодусот може да 
се проучува од историски, политички, психолошки, 
етички и друг аспект и како тема на најочигледен 
начин го изразува колективното и индивидуалното 
страдање на македонскиот народ.  

За жал, во цела Беломорска и Пиринска Маке-
донија денес владее национално и политичко ро-
пство. Таму националистите, јаничарите и шови-
нистите што се не прават за да го обезличат ма-
кедонскиот национален дух и да го уништат и дла-
боко да го закопаат богатото историско и културно 
минато на македонскиот народ, за што пишувале 
голем број интелектуалци, паталци, патеписци и 
добронамерници. Но, историјата не простува, ви-
стината е една.  

Својата вековна слобода, но само во варда-
рскиот дел, Македонија ја извојувала во Народоо-
слободителната борба што ја водела во текот на 
Втората светска војна против германско-бугарско-
италијанските фашистички окупатори.  

Во текот на, речиси, петгодишната крвава 
борба, во која Македонија дала повеќе од 20.000 

жртви, македонскиот народ за првпат во својата 
историја се здобил со своја државно-правна 
заедница. 
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КОЈ Е АЛЕКСАНДАР III 
МАКЕДОНСКИ (ВЕЛИКИ) 

 
Александар III Македонски (Велики) е великан 

за неговите потомци – денешните Македонци и 
великан за сите народи во светот. Тој ја создаде и 
ја остави во наследство филозофијата за големи-
те зближувања на народите, културите, религи-
ите... 

Затоа, Александар е голем предизвик за бројни 
истражувачи, научници, патописци, преведувачи, 
новинари и обични смртници, кои кон него се 
однесуваат со почит, љубов и силна верба во ми-
натото, сегашноста и иднината. Таков е и случајот 
со авторот на оваа книга, Славе Катин, кој го прe-
веде романот „Александар Велики“ од германски-
от автор Улрих Вилкен, од англиски на македо-
нски, што е издаден на издавачката куќа „Мисла“ 
од Скопје во 1986 година. 

Овој превод беше прво дело за Античка Маке-
донија на македонски јазик и добро беше прифа-
тен пред триесетина години. Тој широко ги отво-
рил портите ние денешните Македонци да се за-
познаеме со нашето минато, а таа дејност да ја 
продолжат бројни интелектуалци, затоа што во 
овој долг временски период, богат со настани, 
само два народа се нарекле Македонци: антички-
те Македонци и сегашните Македонци кои денес 
живеат на просторот на етничка Македонија и на 
сите континенти во светот. 
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Затоа, Славе Катин и Георги Бранов го подго- 
твија и објавија преведениот роман “Александар 
Македонски“ во Издавачката куќа „Македонска 
искра“, Скопје, 2019, 1-540, на македонски јазик. 
Ова дело беше објавено во 75 продолженија во 
порталот „Македонска нација“ во 2018 година. 

Инаку, Александар Македонски во историјата 
ќе остане запаметен како најголем светски војско-
водец и непобеден воин, творец на новиот свет, 
на новиот поредок. Римјаните кои ќе тргнат по 
стапките на античките Македонци, ќе го наречат 
„Alexander Magnus“. 

Александар Македонски е еден од најпочитува-
ните меѓу големите луѓе на историјата, бидејќи 
неговото дело било остварено во многу краток пе-
риод. Неговото име и дело се рашириле од Анти-
чка Македонија до Индија. Како голем освојувач ја 
импресионирал човечката имагинација на сите 
раси. Го подјармил Исток и навлегол во Индија. 
На тој начин неговата моќ влијаела врз историјата 
на човештвото па дури и до наше време. 

Често се поставуваат прашањата: Од каде по-
текнува Александар Трети Македонски? Кој е Але-
ксандар Велики? Какво е неговото потекло, обра-
зование, воспитание? На која нација ѝ припаѓал? 
Кои биле неговите знаења, умеења, намери, по-
гледи, постигнувања? 

Каков бил неговиот однос кон културите на-
двор од античката Македонска Империја кон анти-
чките Елини-Грци и кон нивните градови-држави 
(полисите), кон империите и кон глобалниот свет, 
воопшто? Како тој станал најголем освојувач во 
историјата на човештвото? 

Според историските документи Александар III 
Македонски е роден на 22 јули 356 година во 
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македонската престолнина Пела,на 20 години 
станал македонски цар,а починал во Вавилон на 
13 (според некои на 10) јуни 323 година пред Хри-
ста.Неговото воено дело,според кое е познат во 
целиот свет,се изучува во воените академии на 
сите држави.Мнозина војсководци по него се оби-
дувале да ги повторат неговите дела,од Цезар, 
преку Јустинијан Први,Наполеон Бонапарта до 
Хитлер.Ромеија (Византија)и Османлиското (ту-
рско) Царство го применија системот на военото 
устројство и начинот на изборот на император – 
најдобриот од најдобрите. 

Александар Македонски детството го минал на 
дворот во Пела. Во 343 година бил испратен во 
малото место Миеза, каде се школувала младата 
античка македонска аристократија. Во селото кое 
било оддалечено околу 40 километри  југозападно 
од Пела и во кое се наоѓал гимназиум каде мла-
дите антички Македонци го вежбале своето тело 
и го развивале својот ум, тогаш работел 40-годи-
шниот филозоф Аристотел. 

Во Миеза, Александар останал три години, а за 
тоа време се стекнал со познавања од: поезијата, 
астрономијата, геометријата, реториката и др. По-
крај својот ум, Александар го вежбал и своето те-
ло натпреварувајќи се во гимнастички вежби, ја-
вање и лов. 

Времето поминато со учителот Аристотел, 
имало големо влијание во психофизичкиот развој 
на Александар. Аристотел ја поттикнал неговата 
љубов кон природните науки, историјата и уме-
тноста, а како иден владател и првосвештеник ќе 
го подготви за општественото уредување на др-
жавата, односот кон поданиците и верата, живо-
тот и смртта. Покрај учењата на Аристотел, врз 
развојот на Александар огромно влијание имале 
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неговата мајка Олимпија, татко му Филип и војско-
водецот Антипатер. 

Воспитуван во духот на славните јунаци Хера-
кле Ахил, за кои сметал дека се негови предци,  
Александар Македонски никогаш не се одвојувал 
од Илијадата.Во текот на источната кампања,Или-
јадата ќе му биде вечна инспирација, мотив да ги 
издржи и најголемите животни премрежиња. Сте-
кнатите спознанија во младоста во Миеза и же-
лбата да се спознаат и разоткријат тогашните 
светски мистерии, а поттикнати од јуначките дела 
на неговите предци, подоцна ќе предизвикаат во-
ениот поход на Исток повеќе да личи на научна 
експедиција отколку вистинско освојување на све-
тот. 

Инаку, Античка Македонија на Филип Македо-
нски била унија на кралства и кнежества под него-
ва врховна власт. Филип со меч и со дипломатија 
го покорил целиот Балкан и извршил подготовки 
за походот на Исток. Со наметнатиот договор за 
мир со покорените хеленски полиси, Филип нив ги 
обврзал на верност кон царот и врховната власт и 
подреденост на военото командување; давање 
даноци; квота на војници заедно со синовите на 
највидните првенци и нивна издршка, и учество 
во задушување на бунт на кој и да е од потписни-
ците на мирот со царот. 

Филип II Македонски (359–336 година пр. н.е.) 
бил македонски крал од династиjата Аргеади, син 
на кралот Аминта III. На 23-годишна возраст ста-
нал крал на aнтичката Македонска држава. Се 
стекнал со слава на генијален стратег, храбар во-
јсководец и одличен дипломат. 

Во бракот со Олимпија се родил синот Алекса- 
ндар III Македонски, а од бракот со Филина го до- 
бил синот Филип III Аридеј. Како македонски крал 
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војсководец спроведува воени реформи, создава 
професионална војска, пешадија (македонска фа-
ланга) и од придружниците и другарите на кралот 
благородничка коњица (хетајри).Филип II Македо-
ски бил избран за главен војсководец на Кори- 
нтскиот сојуз,по што тој се подготвувал да ја по- 
веде македонската војска и војската на Елините 
против Персиското Царство.Но во 336 година 
пр.н.е бил убиен во престолнината Ајга.Во исто-
ријата тој е забележан како најголем крал во 
Европа. 

Александар Македонски, пак, го применил мо-
делот на мир на својот татко, но многу посупти-
лно. Тој три пати нудел мир, а четвриот пат уни-
штувал. На доброволно приклучените кон него им 
давал релативна слобода и власт, па дури и пого-
леми територии отколку што имале претходно. 
Но, насекаде, без разлика, оставал свој благајник 
и свој командант со воен екипаж, иако се прогла-
сувал за ослободител. 

Филип Македонски прв ги покорил Хелените 
(античките Грци). Тоа бил на 2 август 338 година 
пред Христа кај Херонеја, каде тој се одмаздил на 
непослушните антички Грци. Ропството траело 
170 години, сé до 168 година пред Христа кога е 
ставен крај на македонскиот ропски јарем над Хе-
лените. 

Првиот воен поход на Александар Македонски 
му бил против племето Мајди, кое живеело во го-
рниот тек на реката Стримон. Во знак на својата 
прва победа, тој го основал градот Александропо-
лис. Со воена слава се стекнал на 18-годишна во-
зраст, кога учествувал во битката кај Херонеја и 
заедно со својот татко, во 338 година ги победува-
ат здружените сили на Хелените. 
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Во 336 година, бил убиен македонскиот крал 
Филип II. По кампањата за ликвидирање на заго-
ворниците, Македонското собрание, кое било под 
оружје, во летото го прогласило Александар за 
владетел на Античка Македонија. Александар 
имал 20 години кога се устоличил на македонски-
от престол. 

Веста дека бил убиен Филип, најголемиот не- 
пријател на Хелените, предизвикала радост во 
Атина, а Демостен со големо потценување пре-
столонаследникот Александар го нарекол маргит 
(глупчо). Но, радоста во Атина била со краток век. 
Првата воена акција на Александар била насоче-
на токму кон хеленските полиси кои се обидувале 
да ја отфрлат македонската власт. Истата година 
тој организирал поход низ Тесалија и Делфиската 
амфиктионија, Теба и Атина, до Пелопонез и ги 
присилил да го почитуваат Коринтскиот договор, 
според кој тој ја наследил титулата „Хегемон на 
Хелените“. 

Во 335 година Александар тргнал во поход кон 
Тракија, Дарданија, сé до реката Дунав и ги пора-
зил Трибалите и нивните сојузници Гетите. По 
примањето на нивното поклонство, ги поразил и 
илирските племиња, па преку Пајонската терито-
рија се спуштил во Хелада, каде што повторно 
избувнувало антимакедонско востание, поттикна-
то од Демостен. Александар ја срамнил со земја 
побунетата Теба, а исплашената Атина го прифа-
тила понудениот мировен договор. 

Откако го осигурал мирот на Коринтската лига, 
Александар ги приклучил хеленските кон македо-
нските војски, Со тоа Александар, покрај другото, 
имал за цел да ги намали хеленските воени ефе-
ктиви кои евентуално би можеле да го искористат 
неговото отсуство и да ја загрозат Античка Маке-
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донија. Меѓутоа, Александар во нив никогаш не-
мал доверба, а во текот на борбите на хеленските 
војници им доверувал маргинална улога. 

По навлегувањето во Мала Азија, првиот воен 
судир со персиската војска се случил во 334 годи-
на кај реката Граник. Првата победа му го отвори-
ла широкиот пат низ Мала Азија. Ги освоил Милет 
и Халикарнас кои дале отпор и лидискиот град 
Сард кој се предал без борба, а потоа и градовите 
на Ајолида и на Јонија, меѓу кои е Ефес, каде што 
е дочекан како ослободител од персиското ро-
пство. 

Во 333 година пр..н.е. во Гордион, Александар 
го пресекол со меч легендарниот јазол на јаремот 
на кралот Мида. Пресекувањето на неразврзливи-
от јазол, било знак дека тој ќе го исполни проро-
штвото и дека ќе загосподари со Азија. 

Првиот знак бил големата победа кај Ис во 333 
година со персиската војска, во која персискиот 
цар Дариј избегал од бојното поле. Оваа победа 
му го отворила патот на Александар кон Египет. 
На тој пат Александар ја освојил Сирија, Феникија 
и Палестина, а единствено водел борби за освоју-
вање на феникискиот град Тир и палестинскиот 
град Газа, додека без борба го зазел египетскиот 
град Мемфис. 

Во Египет, Александар бил дочекан како осло-
бодител. Египетските свештеници од храмот во 
оазата Сива, го прогласиле за син на Амон и на-
следник на фараоните. Во зимата 332/331 година 
пр.н.е. на делтата на реката Нил го основал гра-
дот Александрија. Обликот на градот бил напра-
вен според хламидата, наметка на мекедонскиот 
војник, а според древниот македонски обичај те-
риторијата на градот Александар ја исцртал со 
брашно од јачмен. 
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Познато е и потврдено дека, походот на Але-
ксандар Македонски против Персија бил успешен. 
Во неколкуте поголеми борби персиската војска 
била разбиена, а со тие територии загосподарил 
Александар Македонски. На тој начин и Евреите, 
кои дотогаш се наоѓале под Персија, потпаднале 
под власта на Македонија. Овој настан ја засе-
гнал политичката и економската положба на евре-
јскиот народ и неговиот внатрешен живот, негови-
от бит и обичаите, културата и, воопшто, целоку-
пното живеење на еврејскиот народ.Во врска со 
покорувањето, односно завладувањето со Евреи-
те, при нашата посета на Израел ни беше речено 
дека меѓу Евреите останала забележана и една 
интересна легенда која пластично го претставува 
и „Освојувачот“ Александар Македонски. Имено, 
во еврејската историја се раскажува дека Алекса-
ндар Македонски на враќање од Египет, каде што 
бил примен со големи почести и прогласен за син 
на богот Амон, решил да го завладее и Израел. 
Самарјаните по поразот на Персијците на Ис, по-
брзале да му ја изразат својата покорност на ма-
кедонскиот завојувач и без отпор ја примиле него-
вата власт. Меѓутоа, јудејските управници, кои се 
чувствувале обврзани со клетвата за верност кон 
персискиот владетел, одбиле да го сторат тоа. 
Нивното обраќање го разгневило Александар Ма-
кедонски, кој решил да ги казни и тргнал на чело 
на армијата кон Ерусалим. Така, дошло до леге-
ндарната епизода што се одиграла пред древните 
ѕидишта на бесмртната еврејска престолнина. 

Кога ја виделе опасноста од „Освојувачот“ Ју-
дејците вознемирени, побрзале да формираат 
многубројна делегација од првенци и свештено-
служители, кои требало да го омекнат гневот на 
Александар. Тие, облечени во великолепни све-
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штенички одежди и со запалени факели во рацете 
го дочекале Александар Македонски пред гра-
дските ѕидишта,на чело со првосвештеникот Јадуа. 

Потоа, историската легенда зборува дека кога 
Александар Македонски се исправил пред јуде-
јските свештенослужители и првенци, кои го оче-
кувале, како да настанало некакво чудо. Изнена-
ден, тој го запрел својот коњ, и за голема вчудо-
невиденост на неговите полководци и придружба-
та, пристапил кон првосвештеникот Јадуа и со  
почит му се поклонил. Од неговиот претходен 
бес немало ниту трага. 

Полководецот Парменион не се воздржал и го 
прашал царот зошто толку бргу неговиот бес се 
претворил во необична милост кон покорените 
Евреи? 

Ти си најголемиот цар на земјата – рекол Пар-
менион – Зошто се понижуваш, поклонувајќи се 
пред овој стар Евреин? 

Александар Македонски, меѓутоа, ја прифатил 
раката на првосвештеникот и одговорил: 

„Кога бев уште во Македонија и мечтаев да ја 
покорам Азија, ми се јави на сон едно чудно при-
видение, кое многу прилегаше на ликот на овој 
првосвештеник. Тој ми претскажа да не се пла-
шам да го преземам својот поход, бидејќи похо-
дот ќе заврши со блескава слава и со големи по-
беди. Сега, кога го видов јудејскиот првосве-
штеник, се сетив на мојот сон. И поради тоа 
сакам да бидам милозлив и великодушен кон на-
родот на чие чело стои овој свештенослужи-
тел ...“ 

Потоа, легендата вели дека Александар Маке-
донски го поткрепил со својата моќна десница 
стариот белобрад првосвештеник и заедно со 
него влегол во Ерусалим. Меѓутоа, неговото вле-
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гување во Вечниот град било не како освојувач, 
туку како најверен пријател, со цел да му принесе 
жртва на Храмот на израелскиот Бог. Наредниот 
ден Александар Македонски им соопштил на пр-
венците дека им дозволува да ја извршуваат сло-
бодно својата власт и верските обичаи, според 
нивните закони и разбирање. 

Походот го продолжил во пролета 331 година. 
Преку Сирија македонската војска влегла во Ме-
сопотамија. Ги минал реките Еуфрат и Тигар и по-
вторно се судрил со персијската војска кај Гавга-
мела. Во оваа битка тој ја извојувал третата 
голема победа, во која катастрофално ја поразил 
војската на Дариј III. По оваа победа Александар 
се прогласил за цар на Азија и без борба, царски 
влегол во древниот град Бабилон, главен центар 
на Персиското Царство. Потоа ја освоил втората 
персиска престолнина Суза и главниот град Пе-
рсепол во кој била запалена палатата на Ксеркс. 

Откако Дариј бил погребан со царски почести, 
Александар продолжил да го гони, овојпат сатра-
пот Бес кој се прогласил за персиски цар под име-
то Артаксеркс IV. Патот го водел кон север, во 
областите на југ од Каспиското Море, каде ги 
освоил Екбатана, Хирканија, Партија, Арија, Дран-
гијана и Арахосија. 

За време на овој дел од кампањата ги изградил  
градовите Александрија во Арахосија (Кандахар) 
и Александрија во Кавказ. Александар во освое-
ните територии најчесто ја задржал домашната 
воена и цивилна власт. Античките Македонци 
единствено ја имале финансиската власт, додека, 
пак, македонската војска ја контролирала освое-
ната територија. 

Од 330 до 327 година пр.н.е. Александар Маке-
донски престојувал во Бактрија и во Согдијана. Во 
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потрага по сатрапот Бес, Александар заминал кон 
Бактрија преку преминот Хинду Куш. Во 330 годи-
на, Бес кој ја преминал реката Окс (Аму Дарја) 
бил фатен и убиен на персиски начин.. 

На својот пат кон крајот на светот, Александар 
Македонски во 327 година во Бактрија се оженил 
со Роксана една од најубавите жена на Иран. По-
тоа, во 326 година, тој заминал во поход кон 
Индија. Во пролетта ја минал реката Инд, а сака-
ната Роксана му родила машко дете кое наскоро 
починало.  

Дури по смртта на Александар, Роксана или 
„ќерка на светлината“, која ќе го роди синот Алек-
сандар IV. Во летото истата година, на реката 
Хидасп, Александар ја водел последната голема 
битка со Абисар кралот на Кашмир и Пор кралот 
на Пенџаб. По големата величествена победа, 
кон своето царство ги присоединил и земјите од 
онаа страна на Инд. Во чест на големата победа 
го основал градот Никаи (Победа), а во негова 
близина го изградил и градот Букефала во спомен 
на својот починат славен и верен коњ Букефал. 

Александар имал намера да ја освои државата 
Ганг и да го открие „крајот на светот“. Тргнал кон 
исток, но по пристигнувањето на бреговите на ре-
ката Хифас, војската која била психофизички 
исцрпена, одбила да продолжи. Александар ја по-
слушал античката македонска војска, а на брегот 
на реката подигнал дванаесет олтари на македо-
нските богови и столб на кој пишувало: „Овде за-
станал Александар“. 

Враќањето на војската започнало со давање 
жртви на боговите. На враќање, на брегот на ре-
ката Инд, основал нов град Александрија, кој бил 
уште еден од 17 градови кој ќе го носи неговото 
име. На брегот на Индискиот Океан, Александар 
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ја поделил војската на два дела. Војската под не-
гово водство се движела по тешкиот пустински пр-
едел покрај брегот, додека другиот дел под во- 
дство на Неарх пловел 80 дена со флотата. 

Во 324 година, по тешки искушенија, целата 
македонска војска се собрала во Суза. Воден од 
мислата да создаде светска држава, притоа почи-
тувајќи ги другите култури, Александар во Суза ја 
организирал „Големата свадба на народите“, на 
која се венчавале 10.000 антички Македонци со 
Персијки. Меѓу нив бил и самиот Александар, кој 
се оженил со ќерката на Дариј. 

Александар Македонски починал на 11 јули 323 
година пр.н.е. во Вавилон, од каде неговото тело 
е пренесено во Александрија. Тој останува запа- 
метен како најголем светски војсководец и непо-
бедив воин, творец на новиот свет, на новиот по-
редок... 

Александар Македонски го формира единстве-
ното Македонско Царство. Тој беше царот на Ма-
кедонија и ги водеше походите на Коринт, Граник, 
Халикарнас, Ис, Тир и оазата Сива како и цивили-
зацискиот придонес, со целиот блесок на созда-
вањето на познатите градови со култура, како 
бројни споменици и библиотеки, како што бешена 
пример библиотеката во Александрија.  

А нарас-натиот интерес на недоволно 
проучените периоди од античкиот период ја јакне 
љубовта кон Македонија и прашањето: Кој е 
Александар Македонски (Велики)?  
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МАКЕДОНСКО - ЕГИПЕТСКОTO      

КРАЛСТВО НА ПТОЛОМЕЈ 

 

Во Македонистичката епоха, Египетското кра-
лство претставува најдобро организирана држава 
во Македонскиот комонвелт. За време на првите 
Птоломеи, таа покрај Египет ги опфаќала и Кири-
наика, Јужен Балкан, Кипар, јужниот дел на Мала 
Азија дел од Тракија, Кикладските и други егејски 
острови и Пелопонез, па така била најголема по-
морска сила. 

Оснивач на кралската династија бил генералот 
на Александар, Птолемеј Лаго I од Еордаја во За-
падна Македонија, кој владеел 20 години. Следат 
Птоломеј Сотер, Птолемеј Филаделф, Птолемеј 
Енергет, Птолемеј Филопатор, Птолемеј Епифан, 
Птолемеј Филометор, Птолемеј Еуергет и сè до 
прочуената кралица Клеопатра постарата ќерка 
на Птолемеј Аулето. Кога Цезар (Gaius Juliys Cae-
sar,101-44) го освоил Египет, Клеопатра му роди-
ла син Цесарон. 

Меѓутоа, по паѓањето на Цезар, во Египет 
дошол римскиот војсководец Антонио Марко (82 
-30п.н.е.) кој го примил управувањето на Исто-
чното царство и Клеопатра се омажила за него. 
По поразот на Антонио од Октавијан, кај Акци-
ум,31п.н.е.), по една година Антонио и Клеопа-
тра извршиле самоубиство. За нејзиниот живот 
Шекспир (1564-1616) ја напишал драмата 
„Антонио и Клеопатра“.  

Птолемеите владееле со Египет 300 години, а  
Клеопатра била последен владетел на таа маке- 
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донска династија. Римското владеење траело од 
30 п.н.е. до 395 н.е. и го заменила Византија. 

Македонските доселеници внеле во Египетско-
то кралство нов живот во развојот на општестве-
ните односи, стопанството, религијата, науката и 
духовниот живот. Покрај другите промени, извр-
шена е апотеза на Александар Македонски (Вели-
ки), потоа со ред и останатите македонски крале-
ви на Египет. За време на оваа славна династија, 
градот Александрија станал светски центар на ду-
ховниот живот. Покрај Александриската библиоте-
ка, изградени биле Музеј-храм на Музите и Гимна-
зијата, каде се концентрирале најголемите умови 
на македонистичкиот свет. 

Птолемеите покренале обемна научно истра-
жувачка активност во географијата, астрономија-
та, математиката, геометријата, тригонометрија-
та, механиката, медицината, филозофијата, исто-
ријата, филологијата итн. 

Испитувано било Црвеното Море и источниот 
афрички брег, Горен Нил, западниот европски 
брег сè до Англија, Шкотска, Исланд и др. 

Покрај тоа, истражувани биле влијанијата на 
Месечината на плимата и осеката, состојбата и 
влијанието на сончевиот систем и слично. Во ме-
дицинските науки бил истражуван централниот 
нервен систем, кардиоваскуларниот и другите си-
стеми, влијанието на разни лекови, интоксикации-
те (труењата) и друго. Сите овие знаења, преку 
арапските преводи, ѝ станале познати на средно-
вековна Европа и биле база и голем прилог на ма-
кедонските генијалци и Македонското египетско 
кралство на светската цивилизација. 

Познати имиња на оваа цивилизација се, пред 
се Ератостен (285-205 п.н.е.), кој бил астроном, 
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математичар, географичар, книжевник и истори-
чар.Тој го истакнувал топчестиот облик на земјата 
со периметар од 24 662 милји, а денешната точна 
мерка изнесува 24 857 милји, значи грешка од 
само 195 милји, и тој е првиот автор на геогра-
фска карта на светот. Потоа, тука спаѓа Аристарх 
(320-250) од Сам, еден од најголемите астрономи. 
Следува Архимед (287-212), најголем математи-
чар и физичар на антиката. Аристарх од Самотра-
ка (217-145), најголем граматичар и критичар, кој 
ги собрал и објавил делата на Хомер, Есхил, Ари-
стофан и други. Меѓу нив се Аполоние (295-215) 
од Род,чие главно дело е „Писма за Аргонаути-
те“, потоа Аполоние Дискол од Александрија, гра-
матичар и Аполоние од Памфилија, филозоф. 
Следат филозофот Теофраст (327-287), ученик на 
Аристотел и наследник на перипатичката школа, 
кој се смета за оснивач на ботаниката и Никадар, 
прочуен фитотерапевт и други. 

Со појавата на христијанството, главниот град 
на Македонското египетско кралство, Александри-
ја, кој долго бил трговски, интелектуален и култу-
рен центар на Медитеранот (антички Париз или 
Њу Јорк),набрзо станал и центар на христијанска-
та религија.Свети Марко прв го донел христија-
нството во Египет и станал прв во втората линија 
на александриските патријарси.И покрај прогону-
вањето во ранохристијанскиот период, египетска-
та црква ја ширела новата вера и низ Европа. 

Св.Морис или св.Маурициус добил звање ма-
ченик, зашто во 285 п.н.е., во Швајцарија, одбил 
да се покори на други богови. Во Сент Мориц, во 
неговата црква, и денес може да се види алексан-
дрискиот, односно коптскиот крст. Слики на тројца 
маченици од Египет, се наоѓаат и во градот Ци-
рих.Седуммина калуѓери од Египет го проповеда-
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ле христијанството во време кога римскиот импе-
ратор Константин Велики во IV век го прогласил 
христијанството за религија на царството на маке- 
донско-александровиот јазик. Во тоа време Але-
ксандрија и Египет првенствено биле христија-
нски. 

Градот Бени Суеф, стотина километри јужно од 
Каиро,станал дом на монасите и исихазмите (ти-
вките),па таму,меѓу V и VII век се молеле околу 
10000 калуѓери и двојно толку калуѓерки.Во пусти-
нските манастири,западно од Александрија,се на-
оѓале тогаш околу 70 000 калуѓери,а низ целиот 
Египет биле околу 700 манастири.Така било сè до 
доаѓањето на арапските племиња,во 641 година, 
под знамето на исламот.По исламизацијата на се-
верен Египет,христијанството се одржало на југ, 
кај Копт, кој денес има околу 10 милиони жители. 
За културното наследство на Македонско-египе-
тското кралство на Птолемеите и денес,во XXI 
век,постои големо интересирање кај научната и 
уметничката јавност особено за последната маке-
донско-египетска кралица Клеопатра VII,ќерка на 
кралот Птолемеј XII,пра-пра внук на генералот од 
Еордаја,Птолемеј Лагос.Наспроти милениумските 
неправди и лаги,како последица на пропагандата 
на Октавијан,најголем непријател на Клеопатра 
кој ја опишува дека таа била алчна,неморална и 
сурова,денешните аналитичари,пред сè историча-
ри,културолози и други,оваа македонска кралица 
ја оценуваат како високо интелегентна жена,со 
брилијантно знаење јазици (покрај македонскиот, 
уште седум),чудесни управувачки способности и 
како единствена жена на стариот век. 

Од современите историчари, прв тоа прашање 
го покренал Тарн (1913),заслужен англиски истра-
жувач на елинизмот,т.е. македонизмот,кој тврдел 
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дека Клеопатра е жртва на една од најстрашните 
кампањи на омраза во целата историја.Меѓутоа, 
се заборава што изнесол за Клеопатра уште Плу-
тарх (46-12 н.е.), книжевник, историчар и писател 
на значајната творба „Паралелни животописи“ (III, 
Антнонио, 27, 394).Тој рекол дека македонската 
кралица Клеопатра „поседувала шарм со незадр-
жлива сила во обраќањето,па нејзината појава со 
впечатливоста на нејзините зборови и воедно не-
јзиното значење кое некако го проникнувало не-
јзиното однесување со другите, оставале некакво 
осило во срцата.Уживање било да се слуша зву-
кот на нејзиниот глас,својот јазик како музички 
инструмент со многу жици,без тешкотии го сврту-
вала во било кое наречје,а сосема ретко во разго-
ворите со варварите ѝ требал преведувач,туку на 
повеќето од нив сама им давала одговори било 
да биле Етиопјани,Троглодити,Евреи,Арапи, Си-
ријци,Меѓани или Парти.Се раскажува дека научи-
ла и други јазици иако кралевите пред неа не се 
потрудиле да го научат ниту египетскиот јазик,а 
некои го запуштиле и своето „македонско наре-
чје“. 

Таквата Клеопатра,за да го сочува опстанокот 
на сојот народ и својата династија,го освоила го-
лемиот Цезар,кога во 48 п.н.е. дошол во Египет и 
таа се омажила за него.По две години Цезар ја 
повикал Клеопатра во Рим,каде била дочекана со 
највисоки почести и во таа прилика била направе-
на златна статуа со нејзиниот лик,која била сме-
стена во најголемиот римски храм. 

По смртта на Цезар, 44 п.н.е.,Kлеопатра се 
вратила во Александрија,а власта во Римското 
царство ја поделиле младиот Октавијан и Марко 
Антонио од владата на триумфиратот.Марко 
Антонио, ветеран во многу битки,сметал дека на 
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Египет треба да му се даде независност,но исто-
време треба добро да се врзе за Рим.Во таквата 
идеја Клеопатра видела сигурност и гаранција за 
иднината и континуитетот на својата династија,па 
заради тоа,по една од најпознатите љубови во  
историјата,во 41 п.н.е.,се омажила за Марко Анто-
нио.Таа врска помогнала Македонско-египетското 
кралство за кратко да ја поврати некогашната сла-
ва.Клеопатра му родила на Антонио близнаци, 
Александар Хелиј и Клеопатра Селена,додека во 
36 п.н.е. го родила синот Птоломеј Филаделф. 

За македонската свест и традиција која владе-
ела во периодот на римската окупација на Маке-
донската империја,во понатамошниот текст повто-
рно сведочи Плутарх (III, Антон. 54, 409),а во вр-
ска со прославата во Александрија по повод изво-
јуваната победа од страна на Антонио во Ермени-
ја: „Бидејќи го исполнил вежбалиштето со светост 
и поставил на сребрениот подиум два златни пре-
стола,еден за себе а другиот за Клеопатра,а и 
други поскромни за своите синови,најнапред ја 
назначил Клеопатра за кралица на Египет,Кипар, 
Либија и Келесирија,а како ковладетел Цезарион, 
за кого се сметало дека е син на постариот Цезар, 
кој ја оставил трудна,а како второ,јавно ги прогла-
сил своите синови со Клеопатра за кралеви на 
кралевите,па на Александар му ги доделил Арме-
нија, Медија и Партија, откако ги покорил, а на 
Птоломеј Феникија, Сирија и Киликија. 
     Воедно, ги преоблече синовите, Александар во 
медска облека која вклучувала и тијара (турбан, 
круна) и прав појас, а Птоломеј во чизми, лесен 
горен фустан (хламида) и македонски бел шешир 
украсен со кралски повез (кој го означувал маке-
донското кралство достоинство, како подоцна кру-
ната). Оваа втората била носија на кралските на-
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следници на Александар, а првата на Меѓаните и 
Арменците. Откако синовите ги прегрнале родите-
лите,околу едниот застанала телесната стража од 
Арменци, а околу другиот од Македонци. Клеопа-
тра и тогаш и во иднина, кога излегувала во јавно-
ста, облекувала фустан посветен на Изида и но- 
села службено име „Нова Изида“. 

По смртта на Клеопатра,последен формален 
крал на Македонската египетска династија бил 
Птолемеј XV-Цезарон,кого го убил Октавијан 
Август. 

Египет бил припоен на Рим. Децата на Клеопа-
тра со Марко Антонио биле усвоени од неговата 
претходна сопруга Октавија, која била и сестра на 
Октавијан Август. 

Интересирање за Клеопатра имало не само кај 
Шекспир, Бернард Шо и Алфиериј, кои се занима-
вале со нејзината судбина и ликот на трагична хе-
роина, туку била инспирација за многу уметници, 
скулптори и сликари како што се Тицијан, Рубенс, 
Делакроа и други, како и музичарите од типот на 
Берлиос, Масне, Чимароз и други, потоа филмски 
продуценти и други. 
Во почетокот на новиот милениум, Клеопатра, 
последната македонска кралица, без конкуренција 
и понатаму претставува голема инспирација. Таа 
е тоа не само за класичните историчари,кои го до-
кажуваат нејзиното чисто македонско потекло низ 
генерациите,туку и за други научници. Совреме-
ните уметници, од желба на светот да му покажат 
еден оригинален и автентичен лик на „надарена 
управничка“ на антиката, во 2002 година постави-
ле светска изложба во Рим под наслов „Клеопа-
тра египетска кралица“. Истовремено целта на ор-
ганизаторите на изложбата е да се евоцира уште 
еднаш Клеопатрината посета на Рим и да се иста-
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кне како Римјаните го освоиле македонско-египе-
тското влијание преку уметнички форми на своја-
та култура. Потоа изложбата се пресели во други 
центри во Европа и Америка, како што се Лондон, 
Париз, Њу Јорк и Чикаго, каде посебно се иста-
кнат нејзиниот етнички идентитет, со загадочно 
прашање како би течела историјата понатаму да 
успеел планот на Клеопатра и Антонио? 

Интересирањето во светот не прекинува за 
Клеопатра. Доказ е што во 2003 година во САД од 
печат излегла романсираната биографија во два 
тома за неа, од писателката Карен Есекс. Автор-
ката е реномиран новинар, публицист и сценари-
ст, со магистратура од креативно пишување. Како 
резултат на десетгодишното макотрпно собирање 
на изворен материјал, настанал првиот дел на ро-
манот под име „Клеопатра“, каде авторката се за-
нимава со судбина на Клеопатра до 18 години во-
зраст. Во вториот том со наслов „Клеопатра Фа-
раон“ се опишува нејзината активност до крајот на 
нејзиниот живот. 

Во своите истражувања, авторката открила 
дека зад митот на заводничка се крие јака личност 
на владетелка која имала голема поддршка од 
својот народ во Македонско-египетското кралство, 
каде се ценеле нејзините високи владеачки спосо-
бности.Кај критичарите во САД,оваа книга наишла 
на голем прием и на авторката и’ е дадено при-
знание поради вистинитоста и автентичноста, 
како да била сведок и современик. 
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СТО ПЕТНАЕСЕТ ГОДИНИ 
  ОД ПОДЕЛБАТА НА МАКЕДОНИЈА 
 

Може да се рече дека во историјата е забеле-
жано дека македонскиот народ од егејскиот дел 
на Македонија,заедно со сите негови браќа од 
етничка Македонија,во 1903 година се крена на 
востание да се бори за својата слобода и за со-
здавање независна македонска држава. Само де-
сет години подоцна Македонија беше брутално 
нападната, окупирана и поделена од своите сосе-
ди Грција,Србија и Бугарија,а подоцна и од Алба-
нија;поделба потврдена од страна на големите 
европски сили, на 10 август 1913 година, со Буку-
решкиот договор. 

Познато е дека Македонците постоеле во 1912 
и во 1913 година. Всушност, целиот свет знаел 
дека Македонците постоеле дури и пред тоа, би-
дејќи читале за нив во историските и другите кни-
ги и информативни гласила. Целиот свет читал за 
Илинденското востание од 1903 година и за тоа 
како македонскиот народ се обидувал да се осло-
боди од турското ропство.Денес имаме стотици 
исечоци од весници од тоа време, практично од 
секој голем весник во светот,кои без сомнение, 
докажуваат дека Македонците постоеле во 1903 
година,само една деценија пред Македонија да 
биде брутално нападната, окупирана и поделена 
од соседните земји. 

Во 2013 година Македонија ја одбележа 100-
годишнината од поделбата.Ако балканските војни 
во 1912 и 1913 година беа предвесник на ослобо-
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дувањето на Македонија,тогаш Договорот од Бу-
курешт, од 10 август 1913 година, ја одбележа не-
јзината трагична поделба меѓу Грција,Србија (по-
ранешна Југославија) и Бугарија. Кога Договорот 
од Букурешт од 1913 година беше потпишан, Ма-
кедонија зафаќаше површина од 66,474 км2 од 
кои 25.713 км2 (денешна Република Македонија) 
со околу 1,6 милиони македонски народ, беа до-
делени на Србија. Грција го доби јужниот дел на 
Македонија од 33,953 км2, нешто повеќе од поло-
вината од Македонија, со население од околу 
500.000 жители.Североисточниот дел на Македо-
нија,кој опфаќа 6,808 км2, со околу 300.000 маке-
донско население, му беше доделен на Бугарија. 

Ако балканските војни ѝ донесоа слобода на 
Македонија од Отоманското Царство, тогаш Дого-
ворот од Букурешт од 1913 година донесе поде-
лба, денационализација, невидена асимилација и 
прогонување на илјадници Македонци од домови-
те огништата на нивните предци. Затоа, Македо-
нците веруваа дека 2013 требаше да биде година 
на поништување на невалидниот Договор од Буку-
решт од 1913 година и година на остварување на 
македонските соништа за обединување на сите 
Македонци во етничка Македонија. 

А, обединување на македонскиот народ од 
етничка Македонија мора да има на културно, ја-
зично,црковно,национално,духовно и друго поле, 
без измени на границите, туку обединување какво 
што големите сили го прават за другите нации во 
Европа и на други места. За такво обединување 
на Македонија треба да се стреми секој Македо-
нец, да се бори и со голема љубов да ја пренесу-
ва таа идеја на младите македонски генерации, 
на начин како што тоа го прават некои соседни зе-
мји. 
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Уште пред 1913 година големите сили се 
согласиле дека не сакаат Отоманската Империја 
да биде заменета со една единствена голема др-
жава. Таква една голема држава би била поте-
нцијална опасност за нив во иднина . Затоа, сите 
тие се согласиле дека Отоманската Империја мо-
ра да се распадне на помали компоненти. Тие, 
исто така, се согласиле дека овие компоненти ќе 
треба да се поларизираат, така што ќе се мразат 
едни со други никогаш ќе нема никаква можност 
за нивно обединување. Освен тоа, тие требало да 
бидат со приближно еднаква големина, така што 
ниту една компонента не ќе има способност да 
доминира или да ја проголта која било од другите 
доколку избие војна меѓу нив. 

Во Македонија, како најголема и главна компо-
нента на европскиот дел на Отоманската Импери-
ја, прашањето на секој човек било што ќе се слу-
чи со Македонија и македонскиот народ откако 
Отоманската Империја целосно ќе се распадне? 
Така се родила онаа неправедна сентенца што 
денес се нарекува „Македонско прашање. 

Во ова прилика треба да се истакне дека Грци-
те,Србите и Бугарите од тоа време знаеле дека 
никакви „етнички“ Грци,Срби или Бугари не живе-
ат во Македонија. Како би можело да ги има, кога 
грчкиот,српскиот и бугарскиот идентитет не се 
формирал преку нивниот природен тек. Како би 
можело да ги има кога овие идентитети биле при-
силно наметнати врз овие балкански народи, пра-
ктично преку ноќ, од страна на големите сили. 

Грција, Србија и Бугарија, а подоцна и Албани-
ја,прво се обиделе со помош на пропаганда да ги 
убедат Македонците дека се Грци,Срби,Бугари и 
Албанци.Кога тоа не им успеало,се обиделе да го 
направат тоа со сила и со отворање цркви и 
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класифицирање на луѓето според верската припа-
дност. 

 Во тие денови, под турска власт, црквата била 
највисока власт што владеела со државата, сли-
чна на она што се владите денес. А бидејќи нема-
ло регуларна македонска црква, македонските 
христијани,за жал,можеле само да припаѓаат на 
грчката, српската или на бугарската црква. 

По поделбата на Македонија,Грците,Србите, и 
Бугарите,а подоцна и Албанците го нападнале 
македонскиот јазик,единственото живо нешто што 
останало како доказ за македонското постоење. 
Најтешки мерки против македонскиот јазик во Гр-
ција биле преземени во текот на годините на ди-
ктаторот Метаксас,откако дошол на власт на 4 
август 1936 година. 

Во текот на тој период, грчкиот режим остро се 
спротивставил на употребата на македонскиот ја-
зик остро ги казнувал и затворал оние кои збору-
вале на мајчин македонски јазик било во јавност 
или дома. 

Во егејскиот дел на Македонијагрчкиот режим 
ја покажа својата вистинска суровост кон македо-
нскиот народ кога испрати многу Македонци во 
затвор,во затворските логори на грчките острови, 
едноставно затоа што зборувале на својот мајчин 
јазик; единствениот јазик што го познавале. 

Сите тие држави - Грција, Србија, Бугарија и 
Албанија - се мешале во македонските работи во 
етничка Македонија и во текот на Втората светска 
војна и во текот на Грчката граѓанска војна. Но, 
конечната навреда врз македонскиот народ е за-
дадена кога Грција,во 80-тите години на минатиот 
век,го воведе Законот за репатријација,кој дозво-
лува само „Грци по раѓање” да се вратат во свои-
те места на потекло.  
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Меѓутоа,во Егејска Македонија постои вековно 
мислење дека тие се Македонци затоа што тие, 
нивните татковци и мајки,нивните дедовци и баби 
и многу генерации мажи и жени пред нив,кои биле 
Македонци,бидејќи земјата на која се родени,во 
која тие се пораснати и во која почиваат се вика 
Македонија.На нив не им требаат нивните непри-
јатели да ги дефинираат и да им кажуваат кои се 
тие,а кои не се.Тие се Македонци бидејќи се Ма-
кедонци од поделена Македонија,оградена со гра-
ници до денес. 

Треба да се истакне дека Грција ја користи по-
зицијата дека е галениче на Англија и САД и про-
должува да ја блокира Македонија,бидејќи е чле-
нка на Европската унија.Сепак, не треба да се за-
борави дека таа не е национално хомогена,туку, 
всушност,е мултинационална држава,имајќи ги 
сите потенцијални политички последици.Задолжи-
телно е Грција,а и Бугарија,да ја прифатат Евро-
пската регулатива во врска со третманот на ма-
лцинствата и заштитата на нивните човекови и ку-
лтурни права. 

Грција е земјата од каде што,за жал,потекнува 
зборот “демократија”,но збор кој воопшто не се 
применува во практиката.Заедно со Македонија 
таа земја од минатото,со надеж дека ќе биде зе-
мја на иднината,и,конечно,таа е сосед на Репу-
блика Македонија,кој треба да биде своевиден ге-
нератор,а не кочничар без преседан кон подобро-
то утре на еден Господов народ. 

Треба да се истакне дека македонскиот и гр-
чкиот народ,без оглед на нивната државна поли-
тика, соработувале во добри и лоши времиња. 
Ова е потврдено во последниве децении со зголе-
мување на соработката меѓу двете земји и нивни-
те народи на културно и друго поле.Како потврда 
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на ова,на пример,да посочиме дека се направени 
бројни преводи од македонски јазик на грчки јазик 
и обратно,а има голема соработка помеѓу 
фолклорни и забавни групи,театарски и други 
асоцијации. 

Голем број грчки интелектуалци ги осудуваат 
политиките и неправдите нанесени на познати и 
признати македонски граѓани кои потекнуваат од 
Егејска Македонија. Исто така, мора да се нагласи 
значењето на грчкиот Хелсиншки комитет и други 
здруженија за заштита на човековите и други пра-
ва на секој граѓанин во Република Грција. 

Грција е потписник на Конвенцијата на Советот 
на Европа за заштита на националните малци-
нства од септември 1997 година, со која покажа 
добри знаци на постепени позитивни промени во 
односот кон малцинствата во таа земја. Оваа Ко-
нвенција најверојатно ќе доведе до исчезнување 
на причините за грчкото негирање на името на Ре-
публика Македонија и на правата на македонско-
то и другите малцинства во Грција.  
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МАКЕДОНИЈА ОД ХИРОНЕЈА ДО 
БРИСЕЛ 

 
Една од најголемите христијански заповеди 

гласи:„Сакај го ближниот како што се сакаш себе-
си“.Сепак, оваа заповед не се однесувала на вре-
мето на Филип Македонски,особено после битка-
та кај Хиронеја (Хајронеја).За жал,оттогаш,од 
условно речено Првиот Илинден за Македонците 
па сè до денес,до несфатливата „битка“ во Бри-
сел,постои антагонизам меѓу Македонците и 
Грците.  

Според тоа,меѓу овие два различни народа и 

по култура и по јазик,обичаи, боја и по ген,има и 

омраза и љубов,и верба и борба,омаловажување 
соработка,и лоши мисли кон блискиот,а,во исто 
време се негира сѐ што се поседува,и сето тоа 
само продолжува да трае на свој начин,за жал,кај 
овие два соседни и христијански народа - грчкиот 
и македонскиот.  

Дел од оваа вистина сè уште е присутна дури и 
сега,и многу нешта од животот на соседот понеко-
гаш влијаат на иднината на соживотот,бидејќи се 
фрла темна светлина врз животните патеки,за тие 
да се претворат во своевидни лавиринти на апсу-
рдот. 

За да го потврдиме сето ова ќе започнеме со 

фактот дека во овој момент Егејска Македонија 

опфаќа голем дел од јужна Македонија и дека во 

неа,националниот состав на населението пре-
трпел големи етнички промени,особено по балка-
нските војни и поделбата на Македонија.Против 
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Македонците под грчка власт сѐ уште, континуи-
рано,се води асимилаторска,измачувачка такана-
речена борба и принудно истребување,со една 

единствена цел,да се промени етничкиот состав 

на Егејска Македонија.Ова продолжува без пре-
стан,бидејќи македонскиот народ,според своите 

обичаи,лингвистички,генетски,етнички,фолклорни 

национални и други карактеристики се разликува 

од грчкиот народ.  
Од тие причини,од првиот момент кога грчката 

буржоазија започнала да ја шири својата моќ над 

Егејска Македонија,таа има воспоставено брута-
лна политика на физичко истребување на македо-
нскиот народ и промена на етничкиот состав во 

своја корист.Така, со намера да ги избрише сите 

можни траги што потсетуваат на македонскиот ка-
рактер во Егејска Македонија, грчката буржоазија, 

меѓу другото,усвои закон со кој во ноември 1926 

година ги промени македонските имиња со грчки 

на сите села и градови,лични имиња,планини, по-
лиња,топоними реки.... Сѐ што потсетуваше на 

Македонија и македонскиот народ. 

Подоцна,за време на Граѓанската војна во Гр-
ција,во периодот од 1946 до 1949 година,се про-
должи со егзодусот на голем број Македонци и 
припадници на Грчката комунистичка партија. 
Уште оттогаш,според разните режимски сценари-
ја,Македонците биле сметани како потенцијални 
неверници кон грчката држава.Затоа,на 1 окто-
мври 1947 година,со декрет беше усвоен Закон за 
одземање на правото на државјанство,што беше 
проследено со мерки за нивно протерување од 
Северна Грција.  

Исто така,факт кој влезе во црните анали на 

стариот континент дека за време на Граѓанската 
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војна во Грција,околу 30.000 деца на возраст од 2 

до 14 години,од кои поголемиот дел Македонци, 

беа протерани во тогашна Југославија и други 

источно-европски земји.Во тоа време, повеќе од 

50.000 Македонци беа принудени да емигрираат 

поради тешката и сурова одмазда на која припад-
ниците на македонското национално малцинство 

беа подложени. Податоците велат дека повеќе од 

17.000 Македонци починале во Северна Грција. 
Продолжувајќи со апсурдните потези, на 23 

август 1953 година,е донесен декрет за колони-
зирање на граничните региони со „нови колонисти 
кои имаат здрава национална свест“, а тоа беше 
христијанско турско население, со име просвиги. 
Затоа,тие таканаречени Грци се населија во ме-
стата од каде што Македонците беа прогонети 
или натерани да имигрираат.Со истиот декрет го-
лем број Македонци,бегалци од Грција,беа лише-
ни од грчко државјанство,а нивните имоти беа ко-
нфискувани.  

Во 1959 година, грчката влада донесе закон кој  
преседан на преседаните,барајќи од македонско-
то население задолжителна изјава на лојалност. 
Поради тоа,грчките власти побараа од население-
то во селата во Леринско (сега Флорина) и Костур 
(сега Касториа),Воден (сега Едеса) итн. потврди, 
дека јавно не го зборуваат македонскиот јазик.  

Ваквите мерки,беа преземени и кон иселеници-
те од егејскиот дел на Македонија, во Австралија 
и Канада. Во прилог на ова, во 1967 година, беше 
спроведен закон со кој се забранува употреба на 
македонскиот (славјанскиот) јазик,што беше чин 
на одземање на државјанствата,како и други ме-
рки за асимилација на Македонците. 

Непобитна е вистината дека асимилацијата на 
Македонците од грчките власти низ разни форми 
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и начини,продолжува и сега,и тоа низ системот на 
образованието.Оние кои се декларираат како Ма-
кедонци не се во можност да најдат вработување 
во која било државна институција,што се потврду-
ва преку целата нова серија закони и прописи кои 
се дискриминациски насочени кон македонското 
национално малцинство. 

На пример,ќе нагласиме дека со одлуката од 
1982 година,во однос на репатријацијата на грчки-
те граѓани и политички бегалци, е дозволено само 
„Грци по род“ да се вратат во Грција,односно оние 
кои ќе се откажат од својот македонски или турски 
и албански идентитет и ќе прифатат грчки имиња. 

Законот од 1985 година, исто така,содржи ди-
скриминациска клаузула која ги спречува Македо-
нците во Република Грција за остварување на 
правото на сопственост на имот. Потоа, во 1986 
година,грчката влада го стави Универзитетот 
„Свети Кирил и Методиј“ во Скопје на листата на 
странски академски институции,чии дипломи не 
се признати во Грција,со образложение,дека пре-
давањата на овој универзитет биле на јазик кој не 
е „меѓународно признат“.  

Ова покажува дека официјалното негирање на 
постоењето на македонското национално малцин-
ство останува постојана цел на грчката политика, 
без оглед на тоа дали е лева, десна или профа-
шистичка.  

Во поново време,асимилаторската политика на 

Атина,уште еднаш се сврте против припадниците 
на македонското национално малцинство.Некои 
„вистини“ на грчката „демократија“ продолжуваат 

да бидат очигледни,а странскиот фактор да ги то-
лерира.Ова се потврди со одисејата за регистри-
рање на Македонското културно друштво во Ле-
рин.Грците сметаат дека здружението го нарушу-
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ва територијалниот интегритет на земјата дека 
нема основа во своите цели за „културни, интеле-
ктуални и уметнички развој на своите членови и 
населението на Лерин,ниту,пак за развој и напре- 
док на националната култура“.  

Сепак,треба да не се заборави дека таа не е 
национално хомогена,туку,всушност,е мултинаци-
онална држава,имајќи ги сите потенцијални поли-
тички последици.Обврзна е,да ја прифати евро-
пската регулатива во врска со третманот на ма-
лцинствата и заштитата на нивните човекови и ку-
лтурни права.  

Таа е земјата од каде што потекнува зборот 
„демократија“.Заедно со Македонија таа е земја 
од минатото,со надеж дека ќе биде земја на идни-
ната,и,конечно,таа е сосед на Република Македо-
нија,кој треба да биде своевиден генератор,а не 
кочничар(кочница) без преседан кон подоброто 
утре.  

Ние мора да истакнеме дека македонскиот и 
грчкиот народ,без оглед на нивната државна по-
литика,соработувале во добри и лоши времиња. 
Ова е потврдено во последниве децении со зголе-
мување на соработката меѓу двете земји и нивни-
те народи на културно и друго поле.Како потврда 
на ова,на пример,да посочиме дека се направени 
бројни преводи од македонски на грчки јазик и 
обратно,а постои и голема соработка помеѓу фо-
лклорни и забавни групи,театарски и други асоци-
јации.Голем број на грчки интелектуалци ги осуду-
ваат политиките и неправдите нанесени на позна-
ти и признати македонски граѓани кои потекнуваат 
од Егејска Македонија. 

Исто така,мора да се нагласи значењето на гр-
чкиот Хелсиншки комитет и други здруженија за 

заштита на човековите и други права на секој гра-
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ѓанин во Република Грција.Грција е потписник на 

Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на 

националните малцинства во септември 1997 го-
дина,со која покажа добри знаци на постепени по-
зитивни промени во односот кон малцинствата во 

таа земја.Оваа Конвенција најверојатно ќе доведе 

до исчезнување на причините за грчкото негира-
ње на името на Република Македонија и на пра-
вата на македонското и другите малцинства во 

Грција.  
И,конечно, факт е дека во последно време 

Грција далеку води пред многу други странски 

бизнисмени и компании,кои инвестираат свој ка-
питал во Македонија.Нивното учество во повеќе 

од педесет инвестициски проекти,од една стра-
на,претставува моќен потенцијал и обновување 

на капиталот,а,од друга страна,дали тоа значи, 

дека дел од македонското стопанство има еконо-
мска зависност од грчките инвеститори?  

Добрите економски односи меѓу Република Ма-
кедонија и Република Грција ги навестуваат или 

ги потврдуваат очекувањата дека соработката и 

инвестициската политика на двете земји ќе продо-
лжи и во иднина,со уверување дека, овој пат, ми-
натото нема да се повтори,ниту сентенцата на 

учениот Виргилије „Да се плашиш од Данајците и  
кога подарок ти носат“. 
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ДЕЛ II 
 

 

МАКЕДОНСКАТА 

ПРАВОСЛАВНА 

ЦРКВА – ОА 
 
 
 

Преку ноќта имаше Павле видение 
стоеше пред него еден човек, Македонец, 

кој го молеше и му велеше: 
„Премини во Македонија и помогни ни“! 

(Дап.16.9) 
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ХРИСТИЈАНСТВОТО 
ВО МАКЕДОНИЈА 

 

Христијанството е религија на оние кои верува-
ат во Исус Христос и го следат неговиот живот и 
учење кои се среќаваат во Новиот завет на Би-
блијата.За христијаните Исус Христос е син Божји 
и спасител на човештвото.Затоа христијанството 
станува масовна светска религија со околу 2,1 ми-
лијарда верници во светот.Инаку,зачетоците на 
христијанството датираат уште од I век во Пале-
стина,која тогаш се наоѓала под власт на Римска-
та Империја.Во почетокот христијанството се про-
ширило меѓу Евреите,за подоцна да се развие и 
меѓу другите етнички припадници. 

Христијанството во Македонија започнало да 
се проповеда уште во апостолско време.По при-
фаќањето на христијанството,апостол Павле ста-
нал првиот проповедник на новото месијанско 
учење при своите мисионерски патувања. Апо-
стол Павле,за време на својата мисионерска де-
јност,спровел повеќе мисионерски и благовесни-
чки патувања,во текот на коишто тој го пропове-
дал христијанството меѓу еврејското и паганското 
население.Апостол Павле во Македонија престо-
јувал четири пати. 

Затоа, често се вели дека почнувајќи од дре-
вните времиња па до денес,Македонија беше,е,и 
ќе биде место каде што се вкрстуваат различни 
цивилизации и религии.Така, христијанството се 
појави на овие балкански простори пред многу ве-
кови,односно уште од времето кога апостол Па- 
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вле дојде во Македонија,која како земја,неколку 
пати се споменува и во Библијата. 

Историски гледано,почнувајќи од епохата на 
Александар Македонски преку римскиот и виза-
нтискиот период,како и преку големите миграции 
на Славјаните кон југ а потоа и за време на отома-
нскиот период,Македонија беше крстосница на 
нации,цивилизации,култури,јазици и религии.Во 
текот на овие долги и важни периоди само две на-
ции го избраа името на земјата како дел од нивни-
от идентитет - древните Македонци и Македонци-
те денес. 

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

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

Треба да се истакне дека најголема улога во 
христијанизацијата на Република Македонија и 
македонската дијаспора,според преданијата,хро-

60

Славе Катин
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0


ничарите и традицијата,има формирањето на 
Охридската архиепископија како наследник на 
архиепископијата на Јустинијана Прима,заедно со 
нејзините мисионери браќата свети Кирил и Мето-
диј Солунски,свети Климент и свети Наум Охри-
дски. 

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

Доаѓањето на свети Климент Охридски во Ма-
кедонија, е од голема важност за првата слове-
нска азбука,бидејќи судбоносниот момент дошол 
кога Македонците можеле да се образуваат учи-
телите на својот мајчин јазик.Како надополнување 
на другите мисионерски активности,во период од 
седум години,околу 3.500 студенти се здобиле со 
образование на Климентовиот универзитет во 
Охрид. 

Ова била вистинска ренесанса на Македонци-
те.Тука не само што ја потврдиле македонската 
вера,туку и се здобиле со повисоко образование, 
бидејќи покрај теологијата на Климентовиот уни-
верзитет,се учеле и други предмети вклучувајќи 
молитва на старомакедонски (словенски) јазик, 
пеење,општа и црковна историја,природни науки, 
филозофија,медицина и други јазици.Меѓутоа, на-
јважната работа било тоа што,со извршените пре-
води и заедно со транскрипцијата формирале 
една цела литературна школа.Охрид станал це-
нтарот од кој македонската литература се раши-
рила кај сите славјански народи.Во исто време 
Охрид станал вистински центар на христијанство-
то „христијански Ерусалим”,или “балканскиот Еру-
салим “како што се нарекува денес. 
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8


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

Црковните споменици во Македонија нависти-
на биле свети места на зближување меѓу христи-
јаните од сите балкански земји и од светот.Затоа 
македонскиот народ и денес ги заштитува со на-
јсовремени научни методи,ги чува и се грижи за 
тие објекти кои постојано се отворени и достапни 
за секој добронамерен верник,почитувач и проу-
чувач од кој било дел на светот,а мајсторите и до-
наторите комуницирале низ овие градби според 
своите духовно - црковни доблести. 

Македонците,никогаш не ги третирале делата 
на своите творци во други земји за своја сопстве-
ност,туку како природна циркулација на културни-
те вредности и добрите верски односи меѓу хри-
стијаните и другите верници.Македонецот градел 
духовно-културни храмови со силна желба,љубов 
и вера кон православието.Со цел да опстои на 
овие балкански простори,православниот народ во 
Македонија во периодот од десетина векови си 
помагал со другите народи на Балканот и поширо-
ко,си пружал христијанска рака,затоа ги издржал 
и ропството,асимилацијата,прогонувањето а и не-
правдите.Тој опстанал и ќе опстоти сé додека ве-
кот векува и светот светува зошто македонскиот 
народ е библиски,со широка христијанска душа, 
со вера, надеж и со љубов кон својата црква. 

Во историскиот развој на Македонија е забеле-
жано дека во времето на Втората светска војна, 
македонскиот народ активно учествувал во неа со 
цел да се ослободи од фашистичкиот окупатор и 
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0


да се здобие со национална слобода,државност и 
црковно осамостојување.Првиот официјален акт 
во врска со регулирањето на македонското црко-
вно прашање бил донесен на 15 септември 1943  
година,од страна на тукушто формираното Верско 
поверенство при Главниот штаб на македонската 
војска. 

Веднаш по формирањето на Верското повере-
нство, на ослободената територија, во селото 
Издеглавје - Охридско,бил одржан Првиот све-
штенички собор,на кој едногласно биле донесени 
решенија од првостепено значење за натамошна-
та иднина за црковното управување во Македони-
ја.Тогаш македонското свештенство одбило да ја 
признае јурисдикцијата на која и да е туѓинска цр-
ква, барајќи во слободна Македонија да се обнови 
Охридската архиепископија и црковниот живот на 
слободниот македонски народ да биде раководен 
од Македонската православна црква. 

Одлуката за самостојност на денешна Македо-
нската православна црква-Охридска архиеписко-
пија беше потврдена преку отслужувањето на за-
едничка архијерејска литургија со српскиот патри-
јарх Герман, на 19 јули 1959 година, во црквата 
„Свети Мина“ во Скопје,и,истовремено,е изврше-
на и хиротонија на преспанско-битолскиот влади-
ка Климент.Со тоа,Светиот архијерејски синод на 
Српската православна црква даде самостојност 
на Македонската православна црква-Охридска 
архиепископија,со тоа што,таа и понатаму остану-
ва во канонско единство со Српската православна 
црква преку нејзиниот патријарх. 

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

Во мај 1962 година, во придружба од патрија-
рхот Герман,со неколку епископи на Српската 
православна црква,во посета на Македонската 
православна црква-Охридска архиепископија до-
јде патријархот московски Алексиј, придружуван 
од митрополитот Никодим, епископот Пимен и по-
веќе високодостоинственици на Руската право-
славна црква. 

На празникот Свети Кирил и Методиј во црква-
та „Света Богородица” во Охрид беше одржана и 
архијерејска литургија,на којашто зедоа учество 
патријархот московски Алексиј,патријархот српски 
Герман и архиепископот охридски и митрополит 
македонски Доситеј.Ова беше прво сослужување 
на поглаварот на Македонската православна цр-
ква-Охридска архиепископија со поглавари на 
други автокефални цркви. 

Во 1966 година,односите со Српската право-
славна црква повторно се влошуваат. По новона-
станатите недоразбирања и судири, Светиот си-
нод на Македонската православна црква-Охри-
дска архиепископија на 17 јули 1967 година,во 
Охрид, го свика Третиот црковно-народен собор и 
на свечената седница во охридската црква „Свети 
Климент Охридски” ја прогласил денешната Маке-
донската православна црква-Охридска архиепи-
скопија за автокефална. 

Чинот на прогласувањето на автокефалноста 
на Македонската православна црква-Охридска ар-
хиепископија беше извршен на светата архијере-
јска литургија,отслужена во црквата „Света Бого-
родица-Перивлепта“ (тогаш позната и како „Свети 
Климент Охридски”) на 19 јули 1967 година, од 
Светиот архијерејски синод на Македонската пра-
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%98&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%98&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/1966
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%9F%D0%A6&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%9F%D0%A6&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%9F%D0%A6&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%9F%D0%A6&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%9F%D0%A6&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%9F%D0%A6&action=edit&redlink=1
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вославна црква-Охридска архиепископија,точно 
по 200 години од нејзиното укинување од страна 
на Отоманската Империја. 

Последниот Устав на Македонската правосла-
вна црква-Охридска архиепископија беше донесен 
во 1974 година,според кој,Македонската право- 
славна црква своите работи ќе ги управува и ќе ги 
води независно,во согласност со догматското и 
канонското единство со другите православни 
цркви.Македонската православна црква-Охридска 
архиепископија има свој грб,свое знаме,а службен 
јазик е македонскиот. 

Црковно–епархиски тела и административни 
органи на МПЦ-ОА се: 
 - Архиепископот; 
 - Светиот архијерејски синод; 

-  Архијерејскиот црковен суд. 
      Епархиите, седум во Република Македонија и 
три во прекуокеанските земји (Американско– кана-
дска,Австралиска и Европска епархија),кои се упр-
авувани од надлежни владици со помош на архи-
јерејски заменици во градовите на овие епархии. 
Основни единици на територијалната поделба се 
парохиите, управувани од свештениците. 
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0


 
 

 
СОЛУНСКИТЕ БРАЌА СВЕТИТЕ 

КИРИЛ И МЕТОДИЈ 
 

Свети Кирил и свети Методиј Солунски се ро-
дени браќа од градот Солун.Потекнуваат од угле-
дно и богато византиско семејство,од таткото Лав 
и мајката Марија.Постариот брат,Методиј,како 
офицер поминал околу десет години меѓу македо-
нските Словени. Потоа се оддалечил заминувајќи 
на планината Олимп и се предал на монашкиот 
живот.Таму подоцна му се придружил и Кирил 
(Константин Филозоф).Кирил и Методиј,познати 
како солунските браќа просветители,имаат голе-
ма улога во словенската историја.Нивните мисии 
ги извршиле со голем успех,со цел да ги описме-
нат словенските народи. 

Константин, кој е познат со своето монашко 
име Кирил,за разлика од Методиј,не тргнал по 
стапките на неговиот татко Лав.Тој уште од детски 
и ученички години својот животен пат го насочил 
кон совладување на наставните предмети кои по-
доцна му овозможиле длабоко да навлезе во та-
јните на повеќе научни дисциплини и да се наре-
ди до најучените луѓе на својата епоха.Лав и Ма-
рија му овозможиле на талентираниот Константин 
да се школува во солунските училишта во кои 
учеле само децата од богатите семејства. 

По завршувањето на студиите на Цариградски-
от универзитет во 847 година,Константин бил за-
држан на служба во Цариград.Станал библиоте-
кар на Цариградската патријаршија,извршувајќи ја 
истовремено и функцијата секретар на патрија-
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рхот. Меѓутоа,библиотекарско-секретарската до-
лжност не му лежела на срце на младиот фило-
зоф Константин.Уште во 847 година тој ја напу-
штил должноста библиотекар и се засолнил во 
еден од манастирите близу Цариград.Но, византи-
скиот царски двор не сакал да се лиши од услуги-
те на Константин. 

Тој бил наговорен да прифати да биде профе-
сор по филозофија на Цариградскиот универзи-
тет.Константин со задоволство ја прифатил про-
фесорската служба,зашто своите сестрани знае-
ња можел да ги пренесува на своите студенти. 
Истовремено можел почесто да дискутира по мно-
гу научни прашања со Лав Филозоф,Фотиј и дру-
гите учени луѓе.За кратко време Константин сте-
кнал голема популарност кај своите студенти и 
цариградската учена средина.Нему му бил доде-
лен епитетот „Филозоф“ и станал познат како Ко-
нстантин Филозоф.Наскоро византискиот царски 
двор почнал да го ангажира и во извршувањето 
на важни државни мисии. 

Првата мисија на Константин Филозоф била 
извршена меѓу Словените во Македонија во прва-
та половина на IX век.Во науката таа е позната 
како Брегалничка мисија, затоа што, главно, се 
одвивала меѓу Словените кои живееле по текот 
на реката Брегалница.Тие биле дел од племето 
Струмјани што тогаш ги управувал Методија. Ко-
нстантин Филозоф како мисионер требало да го 
помогне својот постар брат во придобивањето на 
немирните Струмјани на византиска страна,во бо-
рба против агресивните Бугари.Повеќегодишната 
мисионерска дејност на Константин Филозоф меѓу 
Словените по текот на Брегалница,била круниса-
на во 855 година со создавањето на словенската 
азбука - глаголица. 
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Ова епохално откритие Константин го постиг- 
нал со помошта на својот брат Методиј. Создаде-
ната словенска азбука,која најпрво била наменета 
за Словените во Македонија,се состоела од 38 
букви,од кои, како што запишал Црноризец Хра-
бар, „едни биле составени по образец на грчките 
букви,а други,пак,според словенскиот збор“.Во по-
четокот генијалниот филолог Константин создал 
32 букви,а потоа придодал уште шест.Тоа се слу-
чило уште додека дејствувал меѓу Словените по 
Брегалничката област,а особено во градот Равен, 
кој,исто така, лежел по течението на оваа река. 

На тој начин,во овој дел на Македонија,Конста-
нтин Филозоф заедно со својот брат Методиј ги 
поставиле темелите на словенската писменост. 
За животот и дејноста на словенските просветите-
ли најголем број податоци добиваме од делата: 
„Панонски легенди“,„Климентовото житие“од Тео-
филакт, „Климентовото житие“ од Хоматијан и „О 
писменах“ од Црноризец Храбар. 

Ви историските документи за свети Кирил и 
Методиј,меѓу другото,е запишано дека,Ростислав, 
кнезот на Велика Моравија,испратил молба до ви-
зантискиот император Михаил III овој да испрати, 
епископ и учител,кој ќе им објаснува на нивни ја-
зик за вистинската христијанска вера.Изборот па-
днал на светите браќа.Тие биле речиси подготве-
ни и за оваа мисија,зашто голем број од светите 
книги веќе ги превеле на словенски јазик.Тие 
избрале достојни ученици и помошници и тргнале 
во Моравија.Таму биле пречекани со голема ра-
дост и со големи почести.Набргу потоа отвориле 
училиште,во кое ги подготвувале идните учители 
за западните словенски народи.Тука наишле на 
голем отпор од германски свештеници кои ги 
обвинувале за ерес. 
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Затоа, биле принудени да појдат во Рим и да 

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

Делото на светите браќа по смртта на свети 
Методиј паднало во голема криза,но благодаре-
ние на нивните најдаровити ученици - свети Кли-
мент и свети Наум,охридските светители и чудо-
творци,учители и просветители,ползувајќи се со 
својот мисионерски метод,што имал за цел да им 
ја објави божјата вистина на новите народи,почи-
тувајќи ја нивната културна самобитност,останал 
жив образец за Светата Црква и за мисионерите 
на сите времиња. 

Светите браќа Кирил и Методиј успеале да 
станат апостоли на Словените.Тие сакале да му 
служат на доброто на сите словенски народи и на 
единството на Универзалната црква.За овие и ва-
кви свои заслуги,во своето апостолско послание 
„egrigae virtulis“ папата Јован Павле на 31 деке-
мври,1980 година ги прогласил за копокровители 
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на Европа,чиј покровител е свети Бенедикт, про-
гласен од папата Павле IV на 26 октомври,1964  
година. 

Во пресрет на 1969 година, кога се навршуваа 
1.100 години од смртта на сесловенскиот просве-
тител свети Кирил Солунски,се роди идејата на 24 
мај секоја година во Рим,со пригодна свеченост 
од името на македонскиот народ,да му се оддава 
должната почит на свети Кирил за неговото епо-
хално дело.Во познатата базилика„Сан Клеме-
нте“,каде што се наоѓа скромниот гроб на свети 
Кирил Солунски,започна да се одвива церемонија 
во присуство на амбасадорите на СФРЈ при Репу-
блика Италија,односно при Светата столица,со 
членови на колективите на амбасадите, Југосло-
венската културна делегација,делегацијата на 
Македонската православна црква-Охридска архи-
епископија,официјални претставници од редот на 
италијанските државни и верски органи, организа-
ции,институции,асоцијации,новинари и други ја-
вни и културни работници,пријатели на СФРЈ и на 
Македонија,од Југославија на работа во Рим, стр-
ански туристи и групи верници од Македонија што 
доаѓаат да присуствуваат или да земат учество 
(црковни хорови) на овој редок и значаен настан. 
Тоа е трајно запишано на македонски и на итали-
јански јазик на бакарната спомен-плоча поставена 
1970 година,преку која веќе се чувствува превезот 
на патината на времето, 

Свечената церемонија отпочнува со чиноде-
јството што го изведува делегацијата на Македо-
нската православна црква - Охридска архиеписко-
пија со асистенција на хорот на „Русикум“ од Рим 
и на македонскиот црковен хор.По пригодната бе-
седа на шефот на делегацијата на Македонската 
православна црква,на гробот на свети Кирил се 
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полагаат венци од амбасадорите на СФРЈ при Ре-
публика Италија и при Светата столица и Југосло-
венската културна делегација,а букети свежо цве-
ќе полагаат многубројните почитувачи на споме-
нот и делото на свети Кирил Солунски. 

Сé до 1978 година,само СР Македонија подго-
твуваше програма поврзана со чествувањето на 
свети Кирил.Потоа манифестацијата доби нов и 
поширок организациски карактер,под наслов „Ју-
гославија во чест на свети Кирил“.Се одвиваа 
разновидни и богати програми во Рим,а дел од 
програмите на манифестацијата се изведуваа и 
во Неапол,Л’Аквила и во областа Лацио (Терачи-
но),а секогаш е договарано и за нови видови со-
работка во областа на културата и науката (Раве-
на, Сицилија и др.). 

Од 1978 година па наваму програмата и соста-
вот на Југословенската културна делегација го 
определуваше Меѓурепубличкиот координацио-
нен одбор за меѓународна културно-просветна со-
работка (МКО).По одлука на ова тело, координа-
цијата организацијата на оваа заедничка културна 
манифестација и беше доверена на СР Македо-
нија, односно на Републичката комисија за култу-
рни врски со странство,а денес на Министерство-
то за култура.Така,откако е Македонија самосто-
јна и суверена држава,во манифестацијата редо-
вно учествува делегација на МПЦ-ОА,како и пре-
тставници од областа на политиката,културата и 
науката. 

Еден дел од програмата за престојот во Рим и 
надвор од него,односно протоколарниот дел,се 
покажа како многустрано полезен за двете стра-
ни.Престојот во Рим,мотивиран,пред сé,од желба-
та да му се укаже достојна почит на свети Кирил, 
се наметна како среќен повод и можност за воспо-
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ставување на непосредни контакти на Република 
Македонија со соодветни претставници на Репу- 
блика Италија. 

Овие бројни средби дури и кога се од форма-
лна гледна точка,имаат протоколарен белег,тие 
имаат позитивна мисија за подоброто меѓусебно 
запознавање и разбирање,што наполно се совпа-
ѓа со заедничките интереси и желби - преку про-
ширување на меѓусебната соработка-и натаму да 
се придонесува за продлабочување на заемната 
доверба и пријателска соработка. 

Досегашниот историјат на манифестацијата по-
кажа дека престојот и програмата на Македонска-
та културна делегација и на делегацијата на Ма-
кедонската православна црква-Охридска архиепи-
скопија,(во која авторот на овие редови бил пет 
пати на прием во Ватикан и кај папата Јован II), се 
одржува на мошне високо ниво.Започнаa и редо-
вни средби и со поглаварот на Католичката црква 
- папата Јован Павле II, а денес продолжуваат со 
папата Францис. 
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СВЕТИ КЛИМЕНТ И 
СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ 

 

Свети Климент Охридски-Чудотворец е зашти-
тник на градот Охрид и на целиот македонски на-
род,патрон на Македонската православна црква – 
Охридска архиепископија и најпознатиот меѓу по-
веќето ученици на светите браќа Кирил и Методиј. 
Свети Наум Охридски, пак, е исцелител и просве-
тител на македонскиот народ. Култот на свети 
Наум зрачел на поширок простор не само во охри-
дскиот крај, туку и во преспанскиот, па дури до 
Корча. 

Свети Климент остана во споменот на народот 
со својата просветителска дејност, со подучување 
на народот не само на пишување и читање, туку и 
на други општокорисни работи.Затоа,Македонска-
та православна црква со посебно внимание но и 
со гордост, го празнува споменот на свети Кли-
мент Охридски - Чудотворец. 

Тој е првиот македонски архиепископ во исто 
време и творец на далеку познатата Охридска 
книжевна школа и најзначајниот македонски сре-
дновековен писател и педагог.Со својата активно-
ст со своето дело на повеќе полиња,(црковно,про-
светно,книжевно итн.) тој стана заслужен не само 
за македонскиот народ,туку и за целиот христија-
нски свет. Свети Климент Охридски вечно остана 
да живее во споменот на народот. 

Свети Наум Охридски,пак,е исцелител и про-
светител на македонскиот народ.Тој остана запа- 
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метен како чудотворец, со моќта да лекува и за 
време на животот и по смртта,да лекува од најра- 
злични болести и луѓе од разни вероисповеди, 
односно сите што искрено и со верба му се обра-
ќале без разлика на верата и народност. Свети 
Наум остана запаметен и по заштитата на мана-
стирот, по наградувањето на оние што со добра 
мисла доаѓале во кругот на манастирот и казнува-
њето на оние што оделе со намера да направат 
некоја штета, да го испоганат објектот или да го 
навредат светителот. Култот на свети Наум зра-
чел на поширок простор не само во охридскиот 
крај, туку и во преспанскиот, па дури до Корча, 
каде што манастирот имал свои имоти. Но, култот 
кон свети Наум бил раширен и во Унгарија и Ро-
манија, каде што имало иселеници од овие краи-
шта. 

Затоа, со право се вели дека свети Климент за-
едно со свети Наум Охридски се најистакнатите 
ученици на светите браќа Кирил и Методиј. Двае-
сетина години во Велика Моравија им помагале 
на солунските браќа во остварувањето на Мора-
вската мисија. Кога кон крајот на 867 или почето-
кот на 868 година светите браќа Кирил и Методиј 
биле повикани во Рим, со нив бил и свети 
Климент. 

Тогаш бил ракоположен во духовно звање. По 
смртта на Кирил во Рим, свети Климент заедно со 
свети Методиј се вратил во Моравија и му оста-
нал верен во одбраната на словенскиот јазик во 
црковната богослужба. По смртта на свети Мето-
диј, кога неговите ученици биле жестоко мачени, а 
потоа и протерани од Моравија, во почетокот на 
886 година свети Климент заедно со свети Наум и 
свети Ангелариј дошле во Бугарија, од каде што  
биле испратени во Охрид. 

74

Славе Катин



Во Охрид свети Климент ја основал познатата 
Охридска книжевна школа наречена и прв слове- 
нски универзитет,во кој оспособил повеќе од3.500 
ученици за црковна богослужба. Паралелно со 
црковната и педагошката работа се занимавал и 
со книжевна и преведувачка дејност. Нему му се 
припишуваат опширните житија на свети Кирил и 
Методиј познати како Панонски легенди, најзнача-
јниот извор за проучување на животот и делото на 
солунските браќа. 

Напишал и поуки за големите христијански 
празници (Рождество Христово, за Велигден, за 
Зачатието на Пресвета Богородица, за Благове-
штението на Пресвета Богородица итн.), пофални 
слова за други празници на апостоли и маченици 
(за блажениот пророк Захарија и за раѓањето на 
свети Јован Крстител, за светите четириесет ма-
ченици,за свети Лазар, свети Димитрија, за бесте-
лесните Михаил и Гаврил,за свети Јован Злато-
уст, за свети Климент патријарх Римски и многу 
други дела.Не помалку значајна е и неговата пре-
ведувачка дејност.На Кирил и Методиј им помагал 
во преведувањето на потребната литература за 
црковната богослужба, а самиот го превел целиот 
Цветен триод. 

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

Свети Наум освен по црковната дејност, е по-
знат и како македонски средновековен писател и 
културен деец.Од неговите творби,за кои се пре- 
тпоставува дека се повеќе,откриено е химногра- 
фското дело„Канон за апостолот Андреј“,а се знае 
за уште други два канона напишани од него: 
„Канон на Архангел Михаил“, и „Канон за пренесу-
вање на моштите на Јован Златоуст“. 

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

За чудотворната моќ на свети Наум среќаваме 
и во житијата за него, што, без сомнение, биле 
извор на народните умотворби,сепак, култот на 
свети Наум најмногу е одразен во преданијата ра-
скажувани на овој простор од најстари времиња, 
значи уште од времето кога светителот бил жив. 
Сепак, тие се бележени од средината на XIX век 
па сè до денес.Најрано се среќаваат во зборници-
те на браќата Миладиновци и Кузман Шапкарев а 
подоцна и кај други собирачи на македонски наро-
дни умотворби,патописци,или,едноставно,кај луѓе 
што престојувале или пишувале за Охрид и Охри-
дско и посебно за манастирот кој со својата ме-
стоположба и со култот на светителот го привле-
кувал вниманието. 

По смртта на свети Климент Охридски-Чудо-
творец,Господ го прославил со многу чуда.Но, би-
дејќи свети Климент уште за време на животот 
бил многу популарен меѓу народот, веднаш по не-
говата смрт,неговиот култ уште повеќе се раши-
рил.Се создале многу преданија во кои се среќа-
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ва неговиот лик.Едни од нив содржат биографски 
податоци за светителот,други содржат мотиви со 
исцелителна содржина и раскажуваат за неговата 
моќ да лекува со допир,со лековити води или со 
лековити билки. Извесен број преданија зборува- 
ат и за неговата просветителска дејност. 

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

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

Во чест на светецот, во Македонија и Бугарија 
многу училишта, улици и државни институции го 
носат неговото име. Најголемата црква во Скопје 
(соборниот храм) го носи името на свети Климент. 

Исто така, бугарската антарктичка база, униве-
рзитетот во Битола,Софискиот државен универзи-
тет и Националната и универзитетска библиотека 
на Македонија го носат неговото име. 

Инаку, најголемиот дел од моштите на свети 
Климент се чува во Македонија,во Плаошник,а по-
крај нив,во Македонија има мошти на свети Кли-
мент во Бигорскиот манастир, во Митрополијата 
во Битола, во црквата „Рождество на Пресвета 
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Богоодица“ - Скопје, во црквата „Свети Климент 
Охридски“ - Скопје и во Поречкиот манастир. 

Во црквата на Светите Седмочисленици во 
Софија (Бугарија), има дел од моштите со големи-
на на нокот, а во црквата „Свети Кирил и Методиј“ 
во Пловдив, има честица од моштите кои се пода-
рок од МПЦ-ОА во 2008 година. Неговиот череп  
се чуваше во манастирот „Свети Јован Претеча“ 
кај Бер (Верија),во Егејска Македонија сé до 2016 
година кога грчките власти им го подарија на буга-
рските власти. 

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

Се претпоставува дека свети Климент е роден 
околу 830/840 година. Починал на 27 јули според 
стариот, односно на 8 август според новиот кале-
ндар во Охрид. Бил погребан во гробот што сами-
от си го подготвил во црквата „Свети Пантеле-
јмон“.Уште за време на животот,свети Климент 
својот именден го празнувал на денот кога Света-
та христијанска црква го празнувала споменот на 
светиот свештеномаченик Климент папа Римски, 
односно на 25 ноември според стариот или на 8 
декември според новиот календар. 

Поради тоа, подоцна,Светата црква главниот 
празник поврзан со неговото име го поместила на 
денот на негови-от именден, а на денот на 
неговото упокоение (27 јули/8 август) се празнува 
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споменот на светите седмочисленици (светите 
Кирил и Методиј, Климент,Наум,Ангелариј,Сава и 
Горазд),како и споменот на светиот велико-
маченик Пантелејмон. 

Во преданијата свети Климент најчесто се сре-
ќава со свети Наум Охридски, со кого најчесто се 
претставени како браќа. Некои истражувачи сме-
таат дека тоа се однесува на браќа во духовна 
смисла - собраќа, но повеќемина се склони да 
тврдат дека свети Климент и свети Наум нави- 
стина биле родени браќа. 

Денот на св. Климент Охридски - 8 Декември 
во Македонија е државен празник, со кој се одбе-
лежува делото на првиот оригинален словенски 
писател и просветител, првиот словенски епископ 
и творец на Охридската книжевна школа. Ги при-
дружувал дваесетина години во просветителска-
та мисија за одбрана на словенскиот јазик во В-
елика Моравија. По повод празникот, се одржува 
свечена академија на која црковните достоинстве-
ници на МПЦ-ОА и државни линости го истакнува-
ат придонесот на Свети Климент за националната 
историја и духовност на македонскиот народ и 
Македонија.  
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ИСТОРИСКИОТ РАЗВОЈ НА 
МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА 

ЦРКВА – ОА 
 

Македонската православна црква, во лицето на 
Охридската архиепископија повеќе од еден миле-
ниум живее духовно со чинот на својот заштитник 
свети Климент Охридски.Тој во IX век ги отвори 
патиштата на културната преродба на македо-
нските Словени чии христијански почетоци се по-
врзуваат со мисионерството на свети апостол 
Павле. 

Делото на солунските браќа свети Кирил и све-
ти Методиј и неговите придобивки се зацврстени 
и многукратно умножувани од нивните најистакна-
ти ученици свети Климент и свети Наум во Маке-
донија,во нивните храмови,светилишта и школи 
на брегот на Охридското Езеро. Писменоста, пак, 
создадена врз јужноморавскиот говор и преведе-
ните книги на првиот сесловенски книжевен јазик 
беа спасителки на целиот словенски род, па и за 
европската култура во целина. Свети Климент 
Охридски бил избран за прв словенски епископ,а 
неговата Величка епархија во Македонија е духо-
вен христијански темел на кој македонските Сло-
вени можеле да ја градат тогашната црковна хие-
рархија. 

Така,со Охридската духовна школа и со 3.500 
ученици – студенти, свети Климент Охридски го 
просветувал народот во Македонија и пошироко,а 
со светите книги на кирилица прикрајот на X –век 
биле покрстувани дури и Русите. 

Царот Самуил ја издигнал својата држава на 
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македонска почва, со престолнини во Преспа и 
Охрид,потпирајќи се,пред сé,на македонскиот 
словенски етнос, да организира своја духовна и 
автокефална црковна организација. Речиси два 
века, пак, во границите на Византиското Царство 
била сочувана големата диецеза на Охридската 
архиепископија, наследена од Самуиловото вре-
ме. 

Потоа, во текот на византиското владеење,како 

под властите на бугарската и српската држава во 
XIII и XIV век, Охридската архиепископија ужива-
ла углед на една од водечките и најстари црковни 
институции во православието на Балканот. Дури и 
образованите охридски архиепископ, и по потекло 
Грци, се однесувале со најголем респект кон ми-
сионерскиот подвиг на свети Климент и свети 
Наум, кон нивните учители свети Кирил и свети 
Методиј. 

Нивните манастири на охридскиот брег се сме-
тале за најголеми светилишта во архиепископски-
от град, затоа што во нив почивале моштите на 
овие светци и учители, а во нив се негувале и 
традициите на основоположниците на Охридската 
црква. Така, охридските архиепископи оставија 
зад себе инспиративни страници посветени на 
свети Климент Охридски, опевајќи го како свој 
духовен татко. 

Во средниот век и во време на османлиската 
управа Македонците ги искажувале духовните и 
интелектуалните потенцијали низ дејноста на 
Охридската архиепископија. Негувањето на црко-
вната литература,архитектура и сите видови на 
ликовната и применетата уметност, сврзани за 
иконографијата и литургијата на светската наука 
е високо оценето,потврдувајќи дека во Македони- 
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ја се создале дела од највисок уметнички дострел 
во своето време и кои ја збогатуваат не само ма-
кедонската, туку и светската ризница на уметно-
ста и културата. 

Повеќевековниот христијански живот на Маке-
донците, од времето на свети Климент, низ долга-
та историја на Охридската архиепископија, до 
времето на преродбата во XIX век, придонесе да 
се создадат ремекдела на уметноста со универза-
лно значење , со исклучително естетска вредност 
и длабока хуманистичка порака. 

Така, во црквите и манастирите во Македонија 
се создадени значајни ликовни дела со кои се го-
рдее човечкиот род.Охридските икони, фреските 
од црквата„Света Софија“,Нерези,Курбиново и 
Нагоричани,архитектонските облици,градителите, 
делата на применетата уметност,влегуваат во се-
која антологија на значајните остварувања во тоа 
време.Во тие дела се распознаваат оригиналните 
карактеристики и белези сврзани за македонската 
културна традиција и тие означуваат капитален 
придонес во словенско-византиските културни и 
духовни односи. 

Македонија е лулка на иконографијата на сло-
венските учители и присуството на повеќе стотини 
портрети на свети Климент и неговите современи-
ци. Тоа е доволен доказ за културниот континуи-
тет на традицијата на Македонците од најстари 
времиња до денес. Се поставува прашањето: зо-
што присуството на овие свети правоаспостоли 
на словенската писменост не е така силно изразе- 
но кај другите народи како во Македонија? 

Одговорот би бил, затоа што нивната дејност 
се одвивала меѓу македонските Словени и затоа 
што нивното дело останало од нивното живеење 
и верување низ вековите. 
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Македонскиот духовен простор никогаш не бил 
затворен. Напротив, православните духовници,пи-
сатели и ликовни творци секогаш биле во благо-
родните хуманистички текови коишто се заснову-
ваат на Христовото учење и на традициите на 
Светиклиментовата црква. Во специфични појави 
во историјата на културата спаѓаат орнаментални-
те украси, како и глаголските и кирилските ракопи-
си од Охридската школа, создадени во Кратово и 
Слепче, во периодот од Х до XVI век. 

Многу македонски уметници го давале својот 
придонес и кај соседните балкански народи. Така 
Христофер Жефарович од Дојран е најистакна-
тиот творец во развитокот на уметноста во Србија 
во XVIII век, а големиот градител, Андреја 
Дамјанов од Велешко, бил покануван во сите ба-
лкански средини да изведува најсложени црковни 
градби. Исто така,мијачките резбари имале углед 
на водечки мајстори на Балканот во еден подолг 
период. 

Во Македонија се создала специфична гради-
телска и ликовна култура и по укинувањето на 
Охридската архиепископија, особено во борбата 
на црковно училишните општини да имаат бого-
службна на црковно словенски јазик. 

Притоа, на сите македонски простори се поди-
гнати стотици цркви од македонски камен, со ма-
кедонски дрва, со македонски ќерамиди, со маке-
донска душа и срце.Сите тие цркви,најчесто, се со 
монументални димензии и со базилична форма за 
да потсетуваат на величината на старата црковна 
слава. Периодот на преродбата во Македонија ќе 
донесе и специфична иконографија во рамките на 
православието, со особена нагласка врз слове-
нските македонски светци, на нивните житија на 
словенската писменост на Балканот. 
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Сето тоа потврдува дека е голем придонесот 
на Македонците во културниот и духовниот развој 
на православието во балканската и во светската 
уметничка ризница.Затоа,Македонската право-
славна црква и македонскиот народ ја искажуваат 
својата загриженост за наводните посебни права 
на некои соседни православни цркви над древни-
те христијански македонски храмови. Несфатливо 
е што делата на градителите, зографите, иконо-
писците и писателите на црковни книги, создаде-
ни со векови низ минатото на македонско тло, се 
прогласуваат за немакедонски. Изненадува фа-
ктот што ктиторските дарувања и прилозите на 
феудалните владетели во текот на XIV век, обно-
вувањето или доградбата на постарите цркви од 
ранохристијанскиот, словенскиот и византискиот 
период, се прогласуваат за туѓински. 

Притоа, се заборава дека стариот ктиторски 
принцип на даренијата означуваат длабока почит 
и молитви на приложениците кон старите маке-
донски светилишта и поклонение кон светите тра-
диции на Охридската архиепископија .Треба да се 
нагласи дека донацијата кон една црква не пре-
тставува сопственост на Божјиот храм, туку моли-
тва за спас на донаторот. Ктиторскиот дар на 
Охридската архиепископија како и во другите 
цркви означува и поклонение, а не феудално по-
седување за лаичките господари во средниот век. 

Христијанските споменици во Македонија се  
дела на нејзините градители и зографи, нивните 
иматели се сите жители на Македонија, а покло-
ници на нивната духовна и уметничка вредност се 
сите добронамерни луѓе што веруваат во човечки-
те вредности за вера, љубов и мир меѓу сите луѓе. 
Црковните споменици во Македонија, навистина, 
биле свети места на зближување меѓу христи- 
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јаните од сите балкански земји и од светот. 
Затоа македонскиот народ и денес ги заштиту-

ва со најсовремени научни методи, ги чува и се 
грижи за тие објекти кои постојано се отворени и 
достапни за светот, а мајсторите и донаторите ко-
муницирале низ овие градби според своите духо-
вни доблести. Македонците никогаш не ги трети-
рале делата на своите творци во други земји за 
своја сопственост, туку како природна циркулација 
на културните вредности и добрите и верските 
односи меѓу христијаните и другите верници. 

Македонецот градел духовно-културни храмо-
ви со силна желба, убов и вера кон православие-
то. Со цел да опстои на овие балкански простори, 
православниот народ во Македонија, во периодот 
од десетина векови, се помагал со другите наро-
ди на Балканот и пошироко, си пружал христија-
нска рака, затоа издржал и ропство, асимилација, 
прогонување, а и неправди. 

Македонскиот народ - ез разлика од кој дел од 
етничка Македонија, кои што отишле и основале 
дом во прекуокеанските и во европските земји, 
како во други далечни делови на светот - пре-
тставува нераскинливо значаен дел од целиот 
мозаик на македонската вистина. Врската која 
што Македонците во дијаспората ја одржуваат со 
својата родна земја, Македонија, е постојана, 
искрена, хумана, носталгична и македонска. 

Секако, македонските цркви и црковни општи-
ни во дијаспората се меѓу најзначајните, долго-
трајни и многустрани негувачи и одржувачи на ма-
кедонското духовно богатство, на македонската 
традиција, на културното и историско наследство. 

Црквата - како најзначајна, и на многу начини 
карактеристична институција за Македонците во 
дијаспората - исполнува една многу благородна 
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духовна и национална мисија. Ова е особено 
нагласено во прекуокеанските и европските земји 
,каде што црквата има посебна улога и значење 
во македонските заедници. Националното и рели-
гиозното се одржува со голема страст, а животот 
на македонскиот јазик, традиција, обичаите и фо- 
лклорот се негува во овие сéмакедонски центри. 

За жал, во последните неколку децении, Маке-
донската православна црква (МПЦ) била, е и ве-
ројатно, ќе биде цел на дискусии, полемики, 
расправии, па и напади на црковните институции 
на соседните земји и пошироко, коишто настоју-
ваат да го спречат и одолжат нејзиното влегува-
ње во семејството на рамноправните црковни 
организации во православието. Притоа, се чинат 
обиди да се оспорат и историските канонски теме-
ли на целокупниот живот на Македонската право-
славна црква. 

Во притисоците, изолацијата и негирањето на 
Македонската православна црква и на нејзиното 
легитимно постоење, е ангажиран голем дел од 
пропагандната и медиска машинерија, која има за 
цел да ги искривува и премолчува историските 
факти од минатото и од сегашноста, а тоа се пра-
ви со намера да се доведат во прашање основни-
те обележја на православниот македонски народ, 
неговиот црковен организам и неговата вистина, 
како народ кој постои со векови, го чува право-
славието да има самостојна, суверена и неза-
висна држава – Република Македонија. 

Исто така, одредени кругови и поединци на 
православните цркви на соседните земји, како да 
го заборавиле и сопствениот пат на стекнување 
на самостојност и право на своја православна 
народна црква. Се премолчува осумвековното по-
стоење на Охридската архиепископија чие осно-
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вно јадро, од нејзиното формирање до нејзиното 
незаконско укинување , ги претставувало христи-
јаните од сите делови на Македонија. 

Се премолчуваат вековните движења на 
Македонците во XIX и XX век за обновување на 
Охридската архиепископија, со што се оспорува 
континуитетот на оваа институција во лицето на 
Македонската православна црква како легитимен 
претставник на сите православни верници во 
Република Македонија и на целиот македонски 
народ во дијаспората. 

Факт е дека денес, и по меѓународното призна-
вање на Република Македонија и нејзиното зачле-
нување во Организацијата на Обединетите нации, 
и натаму се негира автокефалноста на Македо-
нската православна црква. Тоа може да се смета 
како атак на христијанското битие на македонски-
от народ. Затоа, потребно е да се истакнат, зае-
дно со историската вистина на македонскиот на-
род, канонските и историските темели на Македо-
нската православна црква, нејзиниот континуитет 
како дел од светската културна ризница.  
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МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА 
ЦРКВА – ОА 

 
 

Веднаш по ослободувањето и прогласувањето 
на македонската држава - НР Македонија, маке-
донскиот православен народ, со своето народно 
свештенство, врз основа на историските и кано-
нските права да има своја Македонска правосла-
вна црква, формира Иницијативен одбор за орга-
низирање на Црквата, а организира и црковни 
тела за територијата на Македонија. Така, на 
Првиот македонски црковно-народен собор, што 
се одржа на 4 март 1945 година,во Скопје, е доне-
сена Резолуција со која се покрена прашањето за 
автокефалност на Црквата.Православниот маке-
донски народ,со прогласувањето на македонската 
држава и добивањето на националните, политич-
ките, социјалните и духовните слободи, бараше и 
сакаше да постигне полна духовна афирмација. 

На Вториот црковно-народен собор,пак, што се 
одржа од 4 до 6 октомври 1958 година, беше ре-
шено да се обнови старата Охридска архиеписко-
пија и да го носи името Македонска православна 
црква,која треба да има врховни црковни тела. 
Тогаш е донесен и првиот Устав на самостојната 
Македонска православна црква и некои други 
акти.Веста за обновата на Охридската архиепи-
скопија со радост беше дочекана не само од ма-
кедонскиот народ во татковината,туку од сите Ма-
кедонци раселени по светот,зашто по конституи-
рањето на македонската државност, обновата на 
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Охридската архиепископија во лицето на Македо- 
нската православна црква претставуваше и пре-
тставува голем чин во исполнувањето на идеали-
те за националната и црковната слобода на маке-
донскиот народ.  

По обновувањето на Охридската архиеписко-
пија во 1958 година и по прогласувањето на авто-
кефалноста во 1967 година, Македонската право-
славна црква направи силен пробив меѓу бројното 
македонско иселеништво во прекуокеанските 
земји Австралија, Канада и САД,како и меѓу Маке- 
донците кои привремено или постојано се врабо-
тија во западноевропските и воопшто во дијаспо-
рата.Тоа беше повод,основа и поттик да се фо-
рмираат и изградат голем број македонски право-
славни цркви и црковни општини,како и бројни 
асоцијации во новите средини насекаде во дија-
спората. 

Македонските православни цркви и црковни 
општини во дијаспората се конституирани врз 
законска основа и се организирани како религио-
зни,национални,социјални,хуманитарни,културно-
просветни, литературни, спортски и друго инсти-
туции. За реализирање на своите активности 
црквите и црковните општини, пред се’, имаат 
добиено широка поддршка од властите каде што 
постојат и од мајката Светиклиментова црква во 
Република Македонија. Со формирањето на маке-
донските православни цркви и црковни општини 
надвор од Македонија, во голема мера се придо-
несе да се подигне на повисоко рамниште свеста, 
љубовта за заедничко живеење и националниот 
идентитет на македонските иселеници во новите 
средини.Тоа е потврдено кај најголемиот број Ма-
кедонци,без разлика од кој дел на Македонија и 
со какви патни исправи се дојдени привремено 
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или засекогаш во САД, Канада, Австралија, 
Западна Европа или во други земји. Преку тие 
големи духовни и културно-просветни центри, 
преку членувањето во црковните храмови, 
македонските иселеници добиваат документи што 
сведочат дека се Македонци. Овие крштеници, 
венчаници, посмртници и други потребни докуме-
нти, се официјални и законски пред демократски-
те власти и администрацијата во новите средини.  

До Втората светска војна, а поради нереше-
ниот статус на Македонската православна црква 
во Македонија, иселениците го носеа со себе 
духот на Охридската архиепископија, иако состо-
јбите на Балканот имаа свој одраз. Така, црковни-
те општини во прекуокеанските земји по содржина 
беа типично македонски, бидејќи средствата за 
изградба на објектите во најголем број случаи беа 
од Македонците, особено од егејскиот дел на 
Македонија.Но,за жал, тие цркви беа подведувани 
под канонска и духовна јуриздикција на Бугарска-
та на Грчката патријаршија, од кои поголем број 
потпадна под влијание на организацијата позната 
како МПО (Македонска патриотска организација). 
Таков е случајот, мрѓу другото, со таканаречената 
Македонско-бугарските православни цркви “Св. 
Кирил и Методиј” и “Св. Тројца” во Торонто, со 
црквите “Св. Богородица”, во Сираќјуз, “Св. Кирил 
и Методиј” во Мелбурн, “Св. Кирил и Методиј” во 
Лореин и други, кои, откако Македонците ги изгра-
дија, беа преземени од неколку Бугари и ставени 
под бугарска јурисдикција. 

Исто така, во прекуокеанските земји извесен 
број цркви изградени од Македонци се под јури-
сдикција на Грчката и Српската патријаршија,а не-
кои во најново време се појавуваат и како “Исто-
чни православни цркви”. Таков е случајот со цр-
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квата “Св.Климент Охридски” во Детроит,изграде-
на во 1964 година. 

Меѓутоа, со конституирањето на Народна Ре- 
публика Македонија и прогласувањето на авто-
кефалноста на Македонската православна црква, 
настани од фундаментално значење и за иселе-
ниците, се отвори процес на создавање автенти-
чни македонски организации, македонски цркви и 
црковни општини, културно-уметнички, литерату-
рни, забавни, спортски друштва и друг вид асоци-
јации. Притоа, македонските православни цркви и 
црковни општини во светот се мошне ценети во 
домашните средини. Тие претставуваат најзнача-
јни и најголеми собиралишта на иселениците од 
сите делови на Македонија. Се знае дека голем 
број од иселениците го сочинуваат Македонци од 
егејскиот дел на Македонија, кои, како и сите 
Македонците, во новите средини во светот ги 
уживаат и сите национални и социјални слободи. 
За разлика од тоа, во својата родна земја, во 
егејскиот и пиринскиот дел на Македонија и во 
Албанија, не ги уживаат ни основните човекови 
права пропишани со декларациите И другите акти 
на Обединетите нации. Таму, тие се негирани 
како народ, врз нив се врши асимилација, денаци-
онализација и систематско иселување од родните 
дедовски огништа.  

Затоа, во минатото, извесен број од македо-
нските доселеници своите црковни, семејно-бра-
чни,културни и слични потреби,во новите средини 
ги регулирале во други месни православни,и като-
лички  претежно англикански цркви.Меѓу двете во-
јни тамошните власти не ги регистрирале верски-
те објекти како македонски институции, бидејќи ни 
во својата земја тогаш немале своја автокефална 
црква,а според нивните патни исправи не можеле 
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да се запишат дека се Македонци, поради што им 
бил негиран националниот идентитет. А тоа е дел 
од историската објективна стварност за Македо-
нците водијаспората.  

Македонските иселеници со голем ентузијазам 

започнаа да се здружуваат во свои македонски 

црковни општини во кои ги задоволуваат своите 

национални, духовно-културни потреби и тради-
ции,донесени од “стариот крај”, како што често ве-
лат за дедовското огниште во Македонија, земја 

којашто,и покрај оддалеченоста,постојано ја носат 

во своите срца и се гордеат со неа.Така,како ре-
зултата на љубовта кон Македонија се роди иде-
јата за формирање македонска црковна општина 

во дијаспората, и тоа во Мелбурн. Таму е осветен 

првиот македонски православен храм надвор од 

границите на Македонија, црквата “Св. Ѓорѓи”. Еве 

што пишува за овој настан весникот на овој црко-
вен Одбор “Македонски црковен билтен”: “Маке-
донската емиграција во Мелбурн раководена од 

идеите на славните илинденци за национално и 

црковно ослободување, притоа имајќи право во 

демократска Австралија слободно да го изрази 

своето национално чувство, на 14 мај 1956 година 

се собра на голем митинг и реши да изгради свој 

црковен центар... За изградба на наша црква не’ 

принудуваат многуте тешкотии што ги имаме по 

туѓите цркви: неразбирањето на туѓите јазици, не-
можноста да ги искажеме своите маки и потреби,и 

свештениците од другите националности не ги 

знаат нашите верски обичаи, а ако, пак, некои од 

нив и ги знаат, тенденциозно сакаат да ги изврту-
ваат кон своите, со определени намери и цели....”.  

Тоа е прв македонски храм на австралискиот 
континент,а и воопшто во иселеништвото,осветен 
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од македонски владика, во сослужение со македо-
нски свештеници. Тој чин за сите Македонци во 
Мелбурн и Австралија е од особена важност и 
претставува камен-темелник за организирано фо-
рмирање и изградба на голем бро македонскати 
православни цркви во дијаспората. Тој број посто-
јано се зголемува, и денес активно работат седу-
мдесетина цркви и црковни општини и манастири 
со три епархии на Македонската православна 
црква: Амери-канско-канадскоата,Австралиско-но-
возеландската и Европската епархија.Особено во 
САД и Канада, епархијата обезбедува услови за 
се’ поголема афирмација на целокупното нацио-
нално-културно наследство и современиот напре-
док на Црквата и на македонскиот народ во 
целина. Со своите активности епархиите претста-
вуаат жив мост на пријателски односи меѓу Маке-
донија и земјите каде што живеат македонските 
иселеници. Исто така, од огромно значење е и 
улогата и позитивниот однос на македонските ве-
рници и свештени лица во тие македонски црко-
вни институции. 

Иницијативите за формирање македонски пра-
вославни цркви и црковни општини на северно-
американскиот континент (САД и Канада) се 
појавија како резултат на силните национални 
чувства и свест кај македонските доселеници и 
тоа: во Колумбос, Охајо во 1958 година, за потоа, 
на 14 октомври 1962 година да се постави камен-
темелникот, а по една година, во јуни е осветена 
црквата “Св. Петар и Павле” во Гери. На 5 април 
1964 година, пак, во Торонто е поставен камен-
темелник на “Св. Климент Охридски”, која е осве-
тена на 15 април 1965 година и која претставува 
една од најголемите и најимпозантните цркви што 
Македонците ги имаат во дијаспората  
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Треба да се истакне дека во македонските право-
славни цркви и црковни општини,кои во исто време 
се културно-просветни,фолклорни,литературни и 

спортски центри, се слуша и се продолжува векот 
на македонскиот збор. Таму работат етнички фо-
лклорни групи и секции кои се вистински амбаса-
дори на богатиот македонски фолклор, а во исто 
време,тие се место за собирање и другарување 
на младите генерации од македонско потекло. 
Преку женските,фолклорните,литературните, спо-
ртските и другите секции се развиваат бројни 
активности.Таму се печатат црковни весници, спи-
санија,билтени и други публикации.Црковните 
општини имаат непроценлива улога во збогатува-
њето на севкупните активности на македонските 
доселеници и претставуваат нераскинлив дел од 
богатото културно живеење на Македонија, со која 
тие имаат постојани и трајни врски.  

Денес македонските иселеници пред светската 
јавност и во средините во кои живеат, со гордост ја 
истакнуваат својата македонска припадност. Уште 
повеќе благодарение на мултикултурната политика, 
македонските иселеници, со голем ентузијазам и 
плет ги негуваат своите народни традиции;го презе-
нтираат својот богат фолклор, потоа на јавни места 
ги пеат своите народни песни и ги играат убавите 
македонски ора. Всушност, во новите средини тие го 
афирмираат македонското име,културно-историско-
то минато и сегашноста.Програмите,пак,за мултику-
лтура претставуваат своевиден повод за проширу-
вање на соработката и за еманципација на доселе-
ниците во многу области на живеењето. Пред се’, 
тоа се однесува на културата, литературата, спо-
ртот, на прашањата и проблемите од областа на 
образованието, радиото,телевизијата, социјалната и 

хуманитарната грижа и други области.  
Затоа со право се вели дека Македонските 
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православни цркви и црковни општини во дијаспо-
рата го одразуваат единството на Македонците и 

непосредно придонесуваат за афирмација на 

македонскиот народ. Преку културно-просветните, 

верските и националните форми на собирање во 

македонските православни цркви и црковни 

општини, Македонците, всушност, излегоја од те-
сните рамки на дејствување и се афирмираат 

 како важна етничка група во новите средини. 

Денес во САД постојат следните македонски 
православни цркви,црковни општини и манастири:  
Св. Петар и Павле”, во Краун Поинт, Индијана 
“Успение на Пресвета Богородица”,  во Колумбос, 
Охајо 
“Св. Ѓорѓи”, во Сираќуз, Њујорк 
“Св. Великомаченик Димитрија”, во Рочестер, 
Њујорк 
“Св. Богородица”, во Детроит, Мичиген 
“Св. Ѓорѓи Кратовски”, во Фармингтон Хилс 
(Детроит), Мичиген 
“Св. Кирил и Методиј”, во Пасик и Сидер Гроув 
“Св. Ѓорѓи”, во Рандолф, Њу Џерси 
“Св. Климент Охридски”, во Њујорк 
“Св. Никола”, во Тотова, Њу Џерси 
“Св. Кирил и Методиј”, во Бафало, ЊуЈорк 
“Св. Кирил и Методиј”, во Чикаго, Илиноис 
“Св. Петка”, во Чикаго, Илиноис 
“Св. Пророк Илија”, во Синсинати, Охајо 
“Св. Климент Охридски”, во Лореин,Охајо 
“Св. Никола”, во Кентон, Охајо 
“Св. Богородица”, во Лос Анѓелес, а во формира-
ње се: 
“Св. Наум Охридски”, во Филаделфија,Пенсилва-
нија 
“Св. Димитрија” во Мајами, Флорида 
“Св.Јован Крстител”, Тарпон Спрингс, Флорида 
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Во Канада, пак, постојат следните македонски 
православни цркви црковни општини манастири:: 
“Св. Климент Охридски”, во Торонто, 
“Св. Пророк Илија”, во Мисисага, Онтарио 
“Св. Димитрија Солунски”, во Маркам, 
“Св. Недела”, во Ајџекс, Онтарио 
“Св. Наум Охродски”, во Хамилтон, 
“Св. Никола”, во Винѕор, Онтарио 
“Св. Богородица”, во Кембриџ, Онтарио, а во 
формирање се: 
“Св. Никола”, во Јунионвил, Онтарио 
“Св. Илија”, (манастир) во Торонто, 
“Св. Атанасиј”, Фабревил, Лавал, Квебек 

Во Австралија се формирани следните 
македонски православни цркви, црковни општини 
и манастири: 
“Св. Ѓорѓи и Пресвета Богородица” во Епинг, Ви-
кторија 
“Св. Климент Охридски” (манастир), во Кинг Леик, 
Викторија 
“Св. Пророк Илија”, во Футскрај, Викторија 
“Св. Никола”, во Престон, Викторија 
“Св. Димитрија Солунски”, во Спрингвил,Виктори-
ја 
“Успение на Пресвета Богородица”, во Ст.Албанс, 
Викторија 
“Св. Јован Крстител”, во Џилонг, 
“Св. Кирил и Методиј”, во Розбери, Нов Јужен 
Велс 

“Св. Никола”, во Кабрамата, НовЈужен Велс 

“Св. Петка”, во Рокдел, Нов ЈуженВелс 
“Св. Пророк Илија”, во Квинсбијан, 
“Св. Климент Охридски”, во Канбера, 
“Св. Димитрија Солунски”, во Волонгонг, Нов 
Јужен Велс 
“Св. Климент Охридски”, во Порт Кембла, Нов  
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Јужен Велс 
“Св. Богородица”, во Хамилтон(Њукасел), Нов 
Јужен Велс 
“Св. Богородица”, во Њу Фарм (Бризбен), Кви-
нсленд 
“Св. Наум Охридски”, во Аделајд 
“Св. Никола”, во Северен Перт,(Антов), Западна 
Австралија 

Центар на македонската обединета општина, во 
Вест (манастир), Западна Австралија 
“Св. Никола”, во Северен Перт, Западна Австра-
лија 
Македонски општински центар “Св. Никола”, 
Перт, Западна Австралија 
Митрополија Австралиско-новозеландска, во 
Престон, Викторија 
Соборна црква “Пресвета Богородица”, во Сиде-
нхам, Викторија 
“Св. Христово воскресение”, во 
Карлтон 
Македонски православен манастир “Св. Климент 
Охридски”, во Роклин 
“Св. Злата Мегленска”, во Вериби 
“Св. Петка”, во Мил Парк 
“Св. Јован Крстител”, во Џилонг 
Македонски православен центар 
“Св. Климент Охридски”, во Порт Кембла 
Св. Петка”, во Кембла Греинџ 

Македонски православен центар “Св. 
Богородица”, во Бризбен 
 “Св. Недела”, во Голд Кост 
 “Собор на македонските светители”, Окланд, Нов 
Зеланд 

Во Европската Унија (западноевропските 
земји) постојат или се формирани следните 
македонски православни цркви: 
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ШВЕДСКА: 
“Св. Кирил и Методиј”, во Гетеборг 
“Св. Наум Охридски”, Малме 

ДАНСКА: 
“Св. Климент Охридски”, во Копенхаген 

ГЕРМАНИЈА: 
“Св. Спас”, во Лацен, Хановер 
“Св. Тројца”, во Минхен 
“Св. Ѓорѓи Кратовски”, во Хамбург 
“Св. Кирил и Методиј”, во Штутгарт 
“Св. Никола”, во Мајнц 
“Св. Кирил и Методиј”, во Дортмунд 
“Св. Климент Охридски”, во Берлин 
“Св. Димитрија”, во Ален 
“Св. Архангел Михаил”, во Билефелд 
“Св. Атанас”, во Нинберг 
“Св. Богородица”, во Библинген, Синденфилген 
“Св. Архангел Михаил”, во Ешвајлер, 
 “Св. Никола”, во Инголштат 
“Св. Димитриј”, во Хурт 

ШВАЈЦАРИЈА: 
“Св. Наум Охридски”, во Спреитенбах 
“Св. Богородица”, во Тичино 

ФРАНЦИЈА: 
“Св. Климент Охридски”, во Париз 
ХРВАТСКА: 
“Св. Злата Мегленска”, во Загреб 
“Св. Наум Охридски”, во Сплит 
“Св. Јован Осоговски”, во Пула 

СЛОВЕНИЈА: 
„Свети Климент Охридски“, Крањ 

АНГЛИЈА:: 
”Св. Архангел Михаил”, Лондон  
ИТАЛИЈА: 
„Св. Архангел Михаил“, Неиве 

АВСТРИЈА: 
“Св. Наум Охридски”, во Виена 
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АРХИЕПИСКОПОТ ДОСИТЕЈ – 
ПРВИОТ ПОГЛАВАР НА МПЦ – ОА 

 
Според скромните историски податоци за по-

главарите во Самуиловата држава и почетоците 
на Охридската архиепископија е забележано дека 
Самуил за прв поглавар на Преспанската (маке-
донска) црква го наименувал Герман-Гаврил. Тој 
уживал голема почит и бил мошне близок на сво-
от господар, што се потврдува и со фактот дека и 
Самуиловиот првенец и престолонаследник го 
добил името на црковниот поглавар - Гаврил.  

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

Доситеј II, е возобновител и прв архиепископ 
охридски и македонски на возобновената Македо-
нска православна црква - Охридска архиепис-
копија. Тој се смета и како наследник на Арсениј II 
,кој бил последен архиепископ на укинатата Охри-
дска архиепископија во 1767 година.  

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

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

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

Како монах Доситеј престојувал и во манасти-
рите „Свети Наум“ во Охрид, „Света Богородица“ 
(Трескавец), Буковскиот манастир и други. Во ме-
ѓувреме, на 12 февруари 1934 година, од страна 

на владиката Николај, во црквата „Света Богоро-
дица“ во Битола, Доситеј бил назначен за 
ераѓакон, додека на Цветници го примил еромона- 
шкиот чин.  

Доситеј будно го следел решението на македо- 
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нското црковно прашање и вложувал максимални 
усилби за негово разрешување преку обновата на 
Охридската архиепископија и создавањето на 
Македонската православна црква. Длабоко во 
себе бил свесен за своето потекло.  

Богословијата во Битола ја завршил во 1937 
година , а истата година Српската православна 
црква, како казна за неговата „непослушност“ не 
му доделила стипендија за да се запише на Тео-
лошкиот факултет во Белград. Сепак, бил прифа-
тен од нишкиот епископ Доситеј, кој го примил во 
служба што му овозможило паралелно и да сту-
дира на Теолошкиот факултет во Белград и да 
дипломира во 1942 година.  

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

Доситеј ја дознал политиката на Српската пра-
вославна црква и отворено се спротивставувал на 

ваквите намери. Во тоа време интензивно комуни-
цирал со Иницијативниот одбор за организирање 
и за формирање на Македонската православна 

црква. Најголем дел од членовите во Одборот 

биле македонски свештеници, кои за време на во-
јната и потоа, останале со народот и ја споделу- 
вале неговата судбина.  
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На иницијатива на Одборот, во декември 1951 
година, Доситеј со благослов на српскиот патри-
јарх Викентиј, ја посетил Македонија. Тоа бил зна-
чаен датум за Македонците, бидејќи по ослободу-
вањето во 1945 година, првпат земјата ја посетил 
некој македонски владика.  

Посетата на Доситеј во Македонија предизви-
кала негативни реакции кај радикалите во СПЦ, а 
по неговото враќање во Белград, бил остро напа-
ѓан од поранешниот скопски митрополит во Маке-
донија, Јосиф.  

Додека Српската православна црква инсисти-
рала на враќање на нејзините стари епископи, 
пред сè, на митрополитот Јован, поранешен че-
тнички војвода и познат по својата асимилаторска 
политика, паралелно Иницијативниот одбор реши-
телно се залагал на испразнетите места да дојдат 
македонски епископи.  

Во 1957 година во координација со Доситеј, 
Иницијативниот одбор за организирање на МПЦ 
се согласил со СПЦ да ја усогласи организацијата 
во македонските епархии, во согласност со Уста-
вот на СПЦ, а на српскиот патријарх Викентиј да 
му се признае статус администратор на трите епа-
рхии.  

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

Вториот црковно-народен собор се одржал во 

Охрид на 4 октомври 1958 година. На собoрот 

учествувале вкупно 219 делегати, свештеници и 

мирјани. На соборот во црквата „Света Софија“ 

била донесена  
Одлуката за возобновување на Охридската 

архиепископија.Откако се донела Одлука за возо-
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бновување на Охридската архиепископија, а во 

согласност со одлуката изборот на митрополитот 

и епархиските архијереи да биде од Македонија, 

Доситеј бил предложен за прв поглавар на 

Македонската православна црква и едногласно 

бил избран со титула архиепископ охридски и 

скопски и прв ми-трополит македонски. 
За време на изборот биеле сите канбани во 

Охрид. По појавувањето на Доситеј во црквата 
„Света Софија“, свештеникот Нестор Поповски 
официјално му ја соопштил Одлуката за возобно-
вување на Охридската архиепископија и Одлуката 
за избор на прв поглавар на Македонската право-
славна црква.  

Во негово време од темел била возобновена 
Црквата, со сите нејзини витални органи: епархии-
те,епископатот,свештенството,црковните општини 
во татковината и во дијаспората,црквите и мана-
стирите,образованието и просветата.Во 1967 го-
дина била отворена Богословијата, а во 1977 го-
дина Богословскиот факултет во Скопје.  

Целиот свој живот го посветил на службата на 
Црквата. Тој будно го следел решението на маке-
донското црковно прашање и вложувал максима-
лни усилби за негово разрешување преку обнова-
та на Охридската архиепископија и создавањето 
на Македонската православна црква.  

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

Под негово раководство бил свикан Третиот 

црковно-народен собор, одржан на 18 јули 1967 

година, на кој МПЦ била прогласена за афтоке-
фална црква. 

Инаку, во 1958 година, во Охрид се одржал 
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вториот македонски црковно-народен собор, каде 
што бил прифатен предлогот за обнова на Охри-
дскаа архиепископија, олицетворена во самосто-
јната Македонска православна црква, а за нејзин 
прв епископ бил избран господин Доситеј.  

Одлуката за самостојност на МПЦ била потвр-
дена преку отслужувањето на заедничка архије-
рејска литургија со српскиот патријарх Герман, во 

јули 1959 година во црквата „Света Мина“ во 

Скопје, и во исто време била извршена и хирото-
нија на преспанско-битолскиот владика Климент. 

Со тоа Светиот архијерејски синод на СПЦ дал 

самостојност на МПЦ,со што,таа и натаму остана-
ла во канонско единство со СПЦ преку нејзиниот 

патријарх. 
Во мај 1962 година во придружба на патрија-

рхот Герман, со неколку епископи на СПЦ во 
посета на МПЦ пристигнал московскиот патријарх 
Алексиј, придружуван од митрополитот Никодим, 
епископот Пимен и повеќе великодостоинствени-
ци на Руската православна црква.На празникот на 
свети Кирил и свети Методиј во црквата „Пресве-
та Богородица– Каменско“ во Охрид била 
одржана и архијерејска литургија на којашто слу-
жел московскиот патријарх Алексиј во сослужение 
на српскиот патријарх Герман и архиепископот 
охридски и митрополит македонски Доситеј. Тоа 
било прво сослужување на поглаварот на МПЦ со 
поглавари на други автокефални цркви. 

Доситеј бил поглавар на Македонската право-
славна црква од 4 октомври 1958 до 20 мај 1981 
година. По него архиепископи на МПЦ биле Анге-
лариј (18.8.1981 до 15.7.1986 година.), Гаврил  
(4.10.1986 до 9.6.1993 година.), Михаил (од 
21.12.1993 до 6.6.1999 година) и Стефан (од  
10.10.1999 до денес). 
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Првиот архиепископ на возобновената Охри-
дска архиепископија во ликот на Македонската 
православна црква архиепископот господин госпо-
дин Доситеј почина на 20 мај 1981 година. Негови-
от гроб се наоѓа во црквата „Свети Димитрија“, во 
Скопје.  

Во спомен на 25-годишнината од неговото 
упокојување, во 2007 година после Божествената 
литургија, по повод патрониот празник Свети Кли-
мент Охридски и 40-годишнината од возобновува-
њето на автокефалноста на Македонската право-
славна црква - Охридска архиепископија, пред 
соборниот храм „Свети Климент Охридски“ во 
Скопје беше откриен и осветен споменик на 
архиепископот Доситеј, првиот поглавар на МПЦ. 
Споменикот на архиепископот Доситеј го изработи 
скулпторот академик Томе Серафимовски.  
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КАТОЛИЧКАТА (УНИЈАТСКАТА) 
ЦРКВА СО ИСТОЧЕН ОБРЕД ВО 

МАКЕДОНИЈА 

 
Втора по големина христијанска црква во Ма-

кедонија е Католичката црква. Таа ги обединува 
верниците со римокатоличка вероисповед и ве-
рниците со источен православен обред (унијати-
те), односно со византиско словенски обред, кои 
припаѓаа на Унијатската (Католичката) црква.Те-
рмините,верници со источен православен (виза-
нтиски) обред (унијати),и Унијатска управа,се упо-
требувале,како во официјалните државни докуме-
нти,така и во литературата на поголем број маке-
донски и други автори. 

Меѓутоа,денес претставниците на Католичката 
црква во Република Македонија не ги употребува-
ат горенаведените термини,туку изразите верни-
ци со истотен православен обред на Католичката 
црква во Македонија. 

Католичката црква во Македонија е една црк-
ва со два обреда, поради што се вика Католичка, 
што значи општа,односно заедничка црква. Спо-
ред тоа,католичките верници и храмови од исто-
чен обред во Република Македонија се присутни 
најмногу во струмичкиот крај, односно, во градот 
Струмица,во Радово,во Нова Маала,како и во Ге-
вгелија,Богданци и Стојаково, додека католиците 
од римскиот обред се најбројни во Скопје, Битола, 
Охрид и во други места. 

Инаку, христијанството во Македонија се поја- 
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вило уште на самиот почеток,односно со доаѓа-
њето на апостол Павле на овие простори во 51-та 
година од новата ера.Впрочем,според делата 
апостолски (16.9), додека апостол Павле бил во 
Троада, во Мала Азија, преку ноќта имал видение: 
Стоел пред него еден човек Македонец,кој го мо-
лел и му велел: „Премини во Македонија и помо-
гни ни!“ 

Со доаѓањето на свети Павле,христијанството 
во Македонија започнало да се шири од градот 
Филипи на сите страни.Но се чини христијанство-
то во Македонија својот врв го достигнало во 9-от 
век,во времето на светите браќа Кирил и Методиј. 
Тие дадоа свој белег на христијанството не само 
во Македонија,туку и пошироко и ги поставија те-
мелите на натамошнито развој на семакедонската 
култура,литература,религија,јазик и духовното жи-
веење.Големото дело на светите браќа Кирил и 
Методиј го продолжија нивните ученици светите 
Климент и Наум Охридски,кои ја формираа и ги 
поставија темелите на првата словенска епархија 
на Балканот,во лицето на Охридската архиеписко-
пија. 

Во текот на повеќе векови,христијаните во Ма-
кедонија,како и на другите ближни и далечни про-
стори исповедувале заедничка и општоприфатена 
вера,што зборува дека и Православната и Като-
личката црква егзистираат на овие простори од 
тогаш до денес.Меѓутоа,поради различните култу-
ри,начинот на размислување и други причини,по-
делбата на православни и католици во смисла на 
верска поделеност,како и во светот така и во Ма-
кедонија, постои од 1054 година. 

Во борбата за црковно ослободување од ели-
нистичкото влијание, покрај националниот дух кај 
македонскиот народ се буди и духот за црковна 
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независност од Цариградската патријаршија. По 
неуспешното барање сојузник во разни независни 
цркви, обидот за ослободување од јурисдикцијата 
на Цариградската патријаршија завршува со уни-
јата, односно соединување со Католичката црква 
во 1859 година.А,унијатството во Македонија, те-
рмин што во последно време е заменет со соеди-
нување се појавило како резултат на општестве-
ните,економско-политичките, социјалните, култур-
ните, црковните, образовните и други (не)прилики. 
Затоа,Македонците често се обраќале до римски-
те папи за покровителство преку прифаќање на 
црковната јурисдикција на Римокатоличката 
црква, а со цел да се ослободат од Цариградската 
патријаршија.Својата кулминација ова движење ја 
постигна во педесетите години од 19-от век. 

Инаку,првата унијатска црква,односно Католи-
чката црква од византиско-словенски обред во 
Македонија,е формирана во Кукуш во 1859 годи-
на,позната како Кукушка унија или Кукушко соеди-
нување,во која членувале голем број видни маке-
донски преродбеници.Тоа, всушност, било движе-
ње за отворање на училишта на македонски јазик, 
или на јазикот на кој зборувале Македонците во 
кукушко-солунскиот регион. Унијатството, односно 
соединувањето било движење за еманципација и 
ослободување од грцизмот,односно црковно-про-
светно движење против грцизмот што во тој пери-
од имал широки размери во Македонија. 

Посредници меѓу Кукушката унија (соединува-
ње) и Католичката црква биле претставниците на 
солунската лазаристичка мисија,кои тогаш ја има-
ле започнато прозелистичката агитација меѓу ма-
кедонското население во Јужна Македонија. Со-
лунската лазаристичка мисија будно ја следела 
расположбата на кукушаните и настојувала да 
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привлече голем дел од населението во унијата, 
односно соединувањето со Римокатоличката 
црква.Критичниот момент за кукушани настапил 
кога тие го отфрлиле грчкиот јазик од богослужби-
те и училиштата.Притоа, дошло до првите среќа-
вања и неофицијални преговори со мисионерите 
за премин во унијатството.Од друга страна,пак, 
лазаристите се стремеле да се здобијат со дове-
рба кај децата, а преку нив доаѓале во контакт со 
нивните родители и ги советувале да преминат во 
унијатство. 

Активностите продолжувале со доаѓањето, на 
епископот Нил Изворов, во 1883 година, кога бил 
именуван за архиепископ со седиште во Цари-
град.Со тоа биле создадени два апостолски вика-
ријата:Апостолски викаријат за Бугарија со седи-
ште во Едрене и Апостолски викаријат со седиште 
во Кукуш-Солун, каде за прв апостолски викар бич 
именуван Лазар Младенов. 

Со создавањето на Апостолскиот викаријат, 
во Македонија била формирана правна структура 
на Католичката црква од византиско-словенски 
обред (унијати).Епископот Младенов ја означил 
јасната насока на развојот на Католичката (Унија-
тската)црква во Македонија. За време на неговото 
управување Унијатската (Католичката) црква во 
Македонија го достигнала својот максимум. Така, 
во 1888 година, бројот на верниците бил околу 
100.000,а имало 60 енории.Тој прогрес на Унија-
тската (Католичката) црква бил од краток век. Не-
среќните околности што го зафатија тој крај од 
Македонија негативно се одразиле и кај верници-
те од источниот обред (католиците). 

Колку движењето за унија (соединување) со 
Римокатоличката црква станувало помасовно, то-
лку повеќе се активирале противниците на тоа 
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движење,а посебно Бугарската егзархија и Грчка-
та цариградска патријаршија,чии интереси дире-
ктно биле загрозени.Исто така,не останале на-
страна и некои од големите сили,кои биле антика-
толички расположени. 

Поделбата на Македонија во балканските во-
јни и таканаречениот Букурешки мировен договор 
беше катастрофална за Унијатската (Католичката) 
црква во Македонија.Верниците од византиско-
словенски обред(унијатите) од Кукуш,Солун и дру-
ги места во Јужна Македонија, која со договорот 
потпадна под Грција,биле прогонети од своите 
огништа и биле принудени да бараат засолниште 
во други делови на Македонија,особено во дојра-
нско-струмичкиот регион, а и на други места. 

Во текот на Втората балканска војна,Унија-
тската (Католичката) црква во Македонија била 
речиси уништена.Кукуш, унијатскиот (католичкиот) 
центар на Македонците и главно седиште на като-
личкиот епископ, бил сосема разорен од грчките 
војски.Така на 6 јуни 1913 година, грчките трупи ги 
запалиле сите 1846 куќи и 612-те продавници кои 
биле претворени во пепел.Слична судбина ги сна-
шла и четириесетината села во Кукушката општи-
на,дванаесет села во Дојранската општина и пе-
тнаесетина села во гевгелискиот крај. 

По поделбите и лошата судбина на Македо-
нците по балканските војни, Македонците унијати 
(католици) привремено биле под заштита на лати-
нскиот архиепископ во Скопје.Тогаш и се забеле-
жале почетните активности кај унијатите (католи-
ците) во Македонија.Како резултат на тоа,на 24 ја-
нуари 1923 година за првпат е отслужена богослу-
жба во Струмица.Потоа,на 19 октомври 1923 годи-
на,со Декрет на Конгрегацијата за источните 
цркви,унијатите(католиците) во Македонија стану-
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ваат составен дел на Крижевачката епархија. На 
28 јуни 1924 година со Декрет на Крижевачкиот 
ординариј е основан деканатот Свети Кирил и Ме-
тодиј. 

Во периодот од 1941 до 1945 година, унијати-
те (католиците) од Македонија биле под јурисди-
кција на Апостолскиот егзархат во Софија,Бугари-
ја.Потоа,по Втората светска војна,во новоформи-
раната Федеративна Народна Република Југосла-
вија, а со конституирањето на Народна Република 
Македонија, положбата на унијатите (католиците) 
во Македонија рапидно се измени во позитивна 
насока.Во 1945 година,пак,верниците со византи-
ско-словенски обред во Македонија влегоа повто-
рно во рамките на Крижевачката епархија, во која 
останаа се’ до 1995 година. Во тој период на духо-
вно живеење во 1954 година се обнови Архије-
рејското намесништво во Македонија. 

Се чини,еден од најзначајните датуми за Като-
личката црква во Македонија е 3 јули 1972 година, 
кога со Декрет на Конгрегацијата за источните 
цркви, за скопско-призренски епископ со целосна 
јурисдикција беше именуван монсињор д-р Јоаким 
Хербут, кој и сам по потекло беше од византиски 
обред.Тој,истовремено беше именуван за апосто-
лски визитатор за верниците со источен обред, со 
седиште во Скопје и покрај тоа што верниците на 
Католичката црква од Македонија беа составен 
дел на Крижевачката епархија. 

На 11 јануари 2001 година,пак,неговата свето-
ст,папата Јован Павле Втори,во Ватикан го потпи-
ша Декретот за воспоставување Апостолски егза-
рхат (епархија), за католиците со источен обред 
во Македонија. Декретот е објавен во Ватикан на 
25 јануари 2001 година.Притоа монсињор д-р 
Јоаким Хербут, бискупот скопски, беше именуван 
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за прв апостолски егзарх,а за седиште на Егза-
рхатот е одреден градот Струмица.Исто така, 
одредено е енориската црква Успение на Пресве-
та Богородица во Струмица да стане катедрална 
црква.Со тоа апостолскиот престол во Рим по-
тврди дека верниците со византиско-словенски 
обред се способни да имаат своја епархиска 
институција.Потоа се потврди дека Република 
Македонија е црковно-правна земја со свои со-
пствени закони и со религиозно живеење и со мо-
жност верниците да се служат со својот мајчин ја-
зик во богослужбите.Востоличувањето на егза-
рхот д-р Јоаким Хербут се изврши на 1-ви мај 
2001 година, во присуство на голем број верници 
и гости. 
      Инаку, монсињор д-р Јоаким Хербут (1928-
2005)беше бискуп на Скопската (и Скопско-При-
зренската)бискупија и апостолски егзарх на Апо-  
столскиот Егзархат на Македонија. Роден беше во 
село Руски Крстур во Србија, во автономната по-
краина Војводина на 14 февруари 1928 во руси-
нско семејство. Бил поставен за свештеник на 6 
јули 1952, а како бискуп на Скопско-Призренската 
бискупија бил поставен на 2 октомври 1969 од Па-
пата, а инаугурацијата се случила на 21 декември 
1969 година. Подоцна бил поставен и на чело на 
обновениот Апостолски Егзархат на Македонија 
за верниците од источниот (византиски) обред на 
11 јануари 2001.Монсињор д-р Јоаким Хербут по-
чина во Скопје на 15 април 2005. 
      Наследник на д-р Јоаким Хербут е монсињор 
д-р Киро Стојанов, роден на 9 април 1959 година 
во село Радово,Струмичко.Тој  е моментен като-
лички бискуп на Скопската бискупија,како и Стру-
мичко-скопски епарх за Католиците од византиски 
обред во Македонија.Стојанов е првиот католички 
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бискуп од македонска националност по 104 го-
дини.Тој се заредил во 1986 година како свеште-
ник, од 1999 до 2005 година бил помошен бискуп 
на Скопската бискупија со чело на биску-
пот Јоаким Хербут. Во 2003 година се зачленил 
во малтешкиот ред. 

Денешната Католичка црква со источен обред 
во Република Македонија на чело со бискупот д-р 
Киро Стојанов е организирана во пет енории и три 
филијали и тоа:во Богданци,Гевгелија со филија-
ла во Стојаково,Нова Маала со филијала во Чана-
клија,потоа Радово,како и Струмица со филијала-
та во Петралинци. 

Најстара е Католичката енорија во Богданци. 
Таа е основана од француската лазаристичка ми-
сија од Солун,уште на почетокот на движењето за 
соединување (унијатство) со Католичката црква 
во 1868 година. Таа е посветена на свети Кирил и 
Методиј, чиј прв храм е изграден во минатиот век, 
а целосно е обновен во 1987 година.На почетокот 
со еноријата управувале француските лазаристи 
од Солун,а од 1913 година за парох бил именуван 
отец Христофор Димитар,кој останал до евакуа-
цијата во 1916 година.Од тој период до денес 
управувале десетина свештеници.. 

Католичката енорија во Гевгелија е основана 
истовремено кога е обновена еноријата во Богда-
нци, меѓу 1868 и 1870 година. И неа ја формирале 
француските лазаристи од Солун,кога била изгра-
дена црква од дрвен материјал.Црквата била за-
палена, затоа денес богослужбите се вршат во 
манастирската капела на сестринските епархии, 
којашто е посветена на своите апостоли Петар и 
Павле. Инаку, сестрите евхаристинки во Гевгелија 
дејствуваат од 1902 година.Во периодот од фо-
рмирањето до денес, во оваа енорија дејствувале 
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околу седум свештеници. 
Католичката енорија во Стојаково, денес фи-

лијала формирана е во првите години на соедину-
вањето со Католичката црква (унијатството), во 
1861 година.Во првите години бројот на унијатски-
те (католичките)куќи бил околу 300.Таму е изгра-
дена првата Унијатска (Католичка) црква Света 
Недела,која била одземена од православните ве-
рници. Во 1933 година е адаптирана една стара 
куќа,наречена Мандра,посветена на Вознесение-
то на Пресвета Богородица. Денешниот нов храм 
изграден е во 1968 година и посветен е на свети 
Климент Охридски. 

Католичката енорија Нова Маала е основана 
во 1914 година.Откако турското население замина 
од Нова Маала,во испразнетото село се доселиле 
жители од селото Лелово, од Егејска Македонија, 
заедно со свештеникот Атанас Иванов,кој бил и 
прв парох на оваа енорија.Во почетокот верници-
те адаптирале една куќа во храм кој го посветиле 
на Вознесението на Пресвета Богородица. Дене-
шната црква, што е реставрирана, изградена е во 
1937 година и посветена е на Вознесението на 
Пресвета Богородица.Во оваа енорија, од 1972 
година дејствуваат чесните сестри евхаристинки. 

Католичката енорија во Радово е основана во 
1914 година за време на балканските војни.Тогаш, 
верниците од Алексово и околните села на куку-
шката околија,во Егејска Македонија, се населиле 
во Радово.Уште со самото доаѓање духовниот па-
стир отец Стојан Поп-Пецов заедно со верниците 
адаптирале една соба во турското училиште, за 
потоа да преуредат една стара куќа во храм, по-
светен на свети Илија. Во 1928 година се отпочна 
со изградба на нов храм кој и денес се користи. 
Во Радово дејствуваат чесните сестри евхаристи-
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нки од 1978 година.Поранешен парох на енорија-
та во Радово беше бискупот д-р Киро Стојанов. 

Католичката енорија во Струмица е основана 
во 1924 година, а една година подоцна, во 1925 
година изградена е денешната црква посветена 
на Вознесението на Пресвета Богородица. Прв 
парох во оваа енорија бил отец Атанас Иванов, 
кој во 1962 година стана и декан. Од 1973 година, 
по смртта на отец Иванов, управител на еноријата 
станува монсињор д-р Јоаким Хербут.И во оваа 
енорија,од 1965 година дејствувале чесните се-
стри евхаристинки.Денес управител на  оваа ено-
ријата е бискупот  д-р Киро Стојанов. 

На празникот Вознесение на Пресвета Богоро-
дица,на 27 август 1987 година се изврши големо-
то осветување на енорската црква во Струмица. 
Осветувањето го извршија:Алпјзис Турк, поране-
шниот белградски архиепископ,апостолскиот ви-
зитатор за католиците од византиски обред во 
Македонија,д-р Хербут и крижевскиот епископ мо-
нсињор Славомир Микловш. 

Една од постарите католички цркви во Маке-
донија е Свети Кирил и Методиј,во селото Петра-
линци, Струмичко. Камен темелник на оваа црква 
е поставен во 1929 година, за подоцна да биде и 
изградена. Црквата е целосно обновена во 1987 
година, кога е и осветена. Исто така и во селото 
Чанаклија, Струмичко изграден е храмот Свети 
Ѓорѓи чиј камен-темелник е поставен на 26 јули 
1989 година, а на 6 мај 1990 година е осветен хра-
мот. Се чини, црквите посветени на Исус Христос 
во Слопје и на просветителите светите браќа 
Кирил и Методиј во Охрид,се најголемите и на-
јзначите католички храмови во Македонија. 

Според податоците на Католичката црква од 
источен православен (византиско-словенски) 
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обред во Република Македонија, бројот на верни-
ците во 1974 година изнесувал 4.593, а во 1977 
година тој број се зголемува на 5.206. Денес во 
петте енории во струмичкиот крај,бројот на верни-
ците од источен православен (византиско-слове-
нски) обред изнесува околу 5.800.Меѓутоа вкупни-
от број на овие верници на целата територија во 
Република Македонија е околу 10.000, а ги служат 
околу 6 свештеници. 

Исто така, треба да се потенцира дека во 
состав на Католичката црква во Република Маке-
донија работи Хуманитарната организација „Кари-
тас“, која игра значајна улога во давање помош на 
населението, без разлика на нивната верска и 
друга припадност.Исто така,во нејзин состав ра-
боти редовното училиште,хорската, литературна-
та и други секции.Католичката црква во Репу-
блика Македонија има добра соработка со сите 
цркви и други верски заедници, особено со Маке-
донската православна црква-ОА, што е значаен 
прилог на севкупното живеење на државата.  
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ЕРУСАЛИМ И ОХРИД - 
ГРАДОВИ НА ВЕЧНОСТА 

 
Често се вели дека историјата на човештвото е 

оградена со ѕидови.Меѓу нив,три заземаат посе-
бно место:Кинескиот ѕид,граница меѓу цивилиза-
цијата и варварството;Берлинскиот ѕид, сведо-
штво за една умисла да се пресече живото евро-
пско ткиво на два дела;и Ѕидот на плачот,симбол 
на секојдневната средба на Евреите од целиот 
свет со својата судбина. 

Во Ерусалим, западниот ѕид, наречен од бри-
танската мандаторска управа како„Ѕид на пла-
чот“,поради секојдневните,честопати со солзи 
накапени молитви на Евреите свртени со лицата 
кон ѕидот,се смета за последен остаток за најго-
лемото светилиште во јудеизмот. Тоа е храмот кој 
на едно возвишение во Ерусалим го изградил Со-
ломон,синот на кралот Давид, пред 3.000 години. 

При посетата на Ерусалим се уверивме дека 
тој историска крстосница на многубројни свети м-
ста;со посебна архитектура обликувана исклучи-
телно од ерусалимски камен ваден од пустината 
со конфигурација на мали ритчиња од чии височи-
нки може да се види Мртвото Море.Инаку,уште од 
времето на Британците постои закон со кој се ре-
гулира изградбата на сите згради,куќи и други 
објекти, да бидат исклучително со бел делкан ка-
мен. 

Ерусалим е град на вечните убавини и на све- 
тите места.Низ милениуми населението на Еруса- 
лим,но и тие што доаѓале и доаѓаат да му се 
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поклонат,го воспевале и го воспеваат како град на 
вечноста,како центар на светот, како главен град, 
како град со голема политичка моќ… 

Според тоа тој има повеќе имиња што му се 
дадени во Светото писмо,во Мојсиевите записи и 
во литературата.Израелците го нарекуваат Јеру-
шалаим,од каде потекнува и денешното негово 
име-Ерусалим,што значи„град на мирот“. Меѓутоа, 
за постоењето на Ерусалим-местото на Христови-
те маки,смртта и воскреснувањето,во текот на по-
следните два милениумa не е врзан поимот мир. 

Ниту на едно свето место во светот не потекле 
толку потоци крв како овде.Никаде толку жестоко 
не се воделе борби,никаде толку гневно не се 
мразело и напаѓало како во овој свет град што е 
сместен на студените и сиви карпи на планината 
Јуда.Трите светски религии-еврејската, христија-
нската и муслиманската,од градот направиле це-
нтар на раздорот.Истовремено, никаде не се 
кажале толку многу молитви како во Ерусалим. 

Приказната за Ерусалим почнува кога моќниот 
крал Давид го купил ридот над градот. Целта му 
била да изгради свет храм каде што би бил сме-
стен Заветниот ковчег во кој се чувале плочите со 
Десетте Божји заповеди што Господ, преку Мојсеј, 
им ги објавил на децата на Израел. На кралот 
Давид,моќниот творец на првата еврејска држава, 
сепак,не му било дозволено да го изгради храмот, 
неговите раце биле крвави. Таа света должност 
била аманет на неговиот син Соломон. 

Уште од Мојсеј, од колено на колено се прене-
сувал споменот на илјадниците Евреи кои остана-
ле затрупани под камењата на египетските пира-
миди.Градењето на светиот храм како трајно се-
диште на Заветниот ковчег,би требало да биде 
паметник за годините на ропството,но и решеност 
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никогаш повеќе да не се градат кули за туѓите 
господари или бесконечно да се талка по пустини- 
те.Со храмот,Евреите се пронаоѓаат самите себе- 
си,на својата земја,под сенката на светилиштето 
кое ќе биде печат на нивниот сојуз со Бога. 
Градот Ерусалим станува свет град,а храмот све-
тост над светостите. 

Охрид,пак,е град во југозападниот дел на Ма-
кедонија и административен центар на истоиме-
ната општина,на североисточното крајбрежје на 
Охридското Езеро, кое по градот го носи и своето 
име.Охрид и Охридското Езеро се едни од гла-
вните туристички места во Македонија.  
   Поради големиот број на цркви и манастири, 
градот е познат како Балкански и Европски Еруса-
лим. Охрид е познат и како „град на светлината“, 
што претставува буквален превод на неговото 
старо име, Лихнид. Охридскиот регион е вклучен 
во светското наследство на УНЕСКО. 
   Современиот Охрид е наследник на антички-
от Лихнид. Според податоците, градот првпат се 
споменува 2.400 години пред новата ера. Лихнид 
се наоѓал на патот Вија Егнација, наjстарата и 
наjзначаjната римска сообраќаjница на Балканот. 
Бригијците и Енхелеjците го сочинуваат наjстаро-
то население кое може според името да се иде-
нтификува во пошироката област на Охридското 
Езеро. Бригиjците се исто што и Фригиjците. 

   По Третата македонска воjна против кра-
лот Персеј, Лихнид станува главна римска база во 
северните области на Македониjа. Тоа е времето 
кога за него наjмногу се слуша. Последната вест 
за Лихнид е веста за неговото разурнување. Во 
еден земјотрес, коj според историските извори се 
случил на 29 и 30 мај 526 година,настрадале по-
веќе десетици илjади лица во Лихнид.Потоа гра- 
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%95%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%98%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%98%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%98
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://mk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://mk.wikipedia.org/wiki/526


дот повеќе не се споменува во историските извори. 

Охрид, пак, кој поради големиот број на цркви и 
манастири,градот е познат како балкански и евро-
пски Ерусалим.Охрид е познат и како „град на 
светлината“,што претставува буквален превод на 
неговото старо име, Лихнид. 

Според една легенда, која ја запишале Браќата 
Миладиновци,кога се правела Охридската крепо-
ст,царот Јустинијан се качил на ридовите на кои 
лежи градот и гледајќи ја прекрасната околина 
извикал„ох рид“, т.е. каков убав рид и оттогаш 
останало градот да се вика Охрид. Според пода-
тоците, градот прв пат се споменува 2.400 години 
пред новата ера. Лихнид се наоѓал на патот Виа 
Егнација,на jстарата и наjзначаjната римска соо-
браќаjница на Балканот. 

Бригијците (Фригиjците) и Енхелеjците го сочи-
нуваат наjстарото население кое може според 
името да се идентификува во пошироката област 
на Охридското Езеро. 

Исто тка, Охрид се споменува и во V век од 
страна на римските историчари како добро 
утврден град со многубројни кули,кој,како и други-
те римски градови,се брани од силните напади на 
скитачките племиња.Во Х век Охрид,како престо-
лнина на цар Самуил,има обновени и доста јаки 
тврдини – Охридското Кале. 

Меѓутоа, Охрид како и Ерусалим, не само што 
бил најважниот град во регионот, туку бил и нај-
важниот образовен центар и извор на писменоста 
на сите словенски народи. Во Охрид се наоѓа на-
јстариот универзитет во Европа (IX век), додека 
во местото Плаошник близу градот се наоѓа 
реставрираната црква Св. Климент чии наоди ука-
жуваат на фактот дека таму имало универзитет 
од XIII век. 

120

Славе Катин

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B4
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%98%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%98%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2._%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Според историските податоци, пак, се знае 
дека охридските архиепископи, односно патрија-
рси,се институирале со името на Јустинијана При-
ма од 535 година.Затоа уште повозвишено е зна-
чењето на македонската културно-духовна пре-
столнина. „Јус-тинијана Прима “ со едикт на Јусти-
нијан Први, роден во селото Таор кај Скопје, била 
прогласена за прва по ранг црква по Романија која 
го опфаќала просторот и на пропаднатото Запа-
дно Римско Царство.Тој примат траел 10 години, 
по што „Јустинијана Прима“ била прогласена за 
еднаква на Рим и Константинопол „за сите времи-
ња“, што никогаш не е отповикано. 

Често пати Охрид го викаат балкански Еруса-
лим. Тоа е резултат на Охридското Кале, црквата 
Св. Софија и галеријата на охридските икони, 
црквите Свети Климент, Свети Наум, убавата 
црква Св Јован Канео, националниот музеј кој ги 
чува сесловенските икони и ракописи. 

Инаку, кога се зборува за судбинската поврза-
ност на македонскиот и еврејскиот народ и на 
Македонија и Израел,треба да се спомене дека 
Република Македонија се граничи со четири зе-
мји: Албанија, Бугарија, Грција и Србија. За жал, 
овие земји како во договор имаат аспирации и 
негаторски однос кон Македонија. Така Србите го 
негираат постоењето на автокефалноста на Маке-
донската православна црква како продолжувач на 
Охридската архиепископија; не ја признаваат це-
лосно границата меѓу двете држави. Грција го 
негира уставното име на Република Македонија и 
со сите можни средства се бори да ја омаловажи 
и државата и народот со употреба на неприфа-
тливата додавка ПЈРМ.Албанија има територија-
лни претензии кон западниот дел на Македонија, 
каде се случува популациска инвазија. Бугарија, 

121

Македонците во светот



пак, ја призна државата, а го негира македонскиот 
јазик. Од тие причини и не случајно Македонија е 
наречена „јаболко на раздорот на Балканскиот 
Полуостров“. 

Исто така и Израел се граничи со четири 
држави тоа:Либан,Сирија,Јордан и Египет.Израел 
се наоѓа во изолирана положба како еврејска 
држава која е опкружена од Арапи,кои претежно 
се муслимани.Сите тие соседни земји,на свој на-
чин имаат територијални претензии и се однесу-
ваат негаторски кон еврејскиот народ и држава. 
Затоа,и Израел често се нарекува како „јаболко на 
раздорот на Блискиот Исток“. 

Меѓутоа,макотрпниот живот,целокупните со-
стојби,силната љубов кон својата вера,народ, зе-
мја,минато и иднина направи и Македонците и 
Евреите да си формираат свои суверени и неза-
висни држави. Од Израел и од израелскиот народ 
треба да се учи колку тешко, макотрпно и со мно-
гу пожртвуваност се формира држава,како уште по-
тешко се стекнува слободата и,како сето тоа возви-
шено,со силна вера,со голема љубов и со најголема 
надеж треба да се брани,да се гради,да се чува и да 
се развива новосоздадената држава. А,еврејскиот 
случај на создавање на држава и опстојување на 
истата е единствен пример во светот. 
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ДЕЛ III 
 

 

МАКЕДОНСКОТО 
ИСЕЛЕНИШТВО 

 

 

Параходот ми пристигна  
Збогум либе, подај рака 

 Не плачи, мило либе, не жали,  
Јас, пак, ќе се вратам  

 
Народна песна 
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        -МАКЕДОНЦИТЕ ВО СТЕТОТ 

- ПЕЧАЛБАРСКАТА СУДБИНА НА   
   МАКЕДОНЦИТЕ 
- ПРВИТЕ АСОЦИЈАЦИИ ВО   
   ИСЕЛЕНИШТВОТО 
- ПОВОЕНА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА  
   ИСЕЛЕНИШТВОТО 
- МАКЕДОНЦИТЕ ВО ИСТОЧНО- 
   ЕВРОПСКИТЕ ЗЕНЈИ 
- МАКЕДОНЦИТЕ СО ИЗРАЕЛ И ТУРЦИЈА 
- ИСЕЛЕНИШТВОТО КАКО ЖИВОТНА  
   ОПРЕДЕЛБА 
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МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО СВЕТОТ 

 

Македонија е традиционално имигрантско по-
драчје од каде преселничките движења на маке-
донскиот народ и одењето во прекуокеанските 
други земји,се јавуваат кон средината на XIX век. 
Таквите движења особено се изразени во втората 
половина на XIX век,кои се познати како печалба-
рски движења.Тие се со променлив обем и инте-
нзитет и траат сѐ до денес.  

Така,според некои податоци,првата група пе-
чалбари пристигнала на северноамериканскиот 
континент во 1885 година,а во дваесеттите години 
од XX век и во Австралија.Меѓутоа,поединци, при-
клучени во печалбарските групи од соседните и 
други земји, заминале преку океанот и пред тоа.  

Бранот на иселување од Македонија, главно, 

од традиционално иселеничките краишта: Лери-
нско,Битолско,Преспанско,Костурско,Воденско, 
Тетовско, Охридско,Солунско,Струшко,Прилепско 
и други делови на Македонија се засилил по Или-
нденското востание, во 1903 година.Меѓутоа, 
иселувањето на Македонците од својата земја 
било со засилен интензитет во периодот по поде-
лбата на Македонија, во текот на балканските во-
јни и Првата светска војна, што биле резу-
лтат,пред сѐ,на неподносливата политичко – еко-
номско, социјална и безбедносна состојба на 
македонското население.Така, во тој период, спо-
ред некои податоци, од сите три дела на 
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распарчена Македонија околу 60 отсто од сите 
иселеници Македонци биле од егејскиот,30 отсто 
од вардарскиот и 10 отсто од пиринскиот дел. 
Според специјалната комисија,пак,на Обедине-
тите нации за Балканот, во Извештајот од 13 мај 
1949 година,од Егејска Македонија се иселиле 
вкупно 232.000 Македонци, а на нивно место 
грчките власти доселиле и го колонизирале 
егејскиот дел на Македонија со бегалци (про-
свиги), претежно Турци со православна вера од 
Мала Азија. 

По Втората светска војна, особено по поразот 
на Демократската армија во Граѓанската војна во 
Грција,на чија страна масовно учествуваше и ма-
кедонското население од Егејска Македонија,со 
надеж дека конечно ќе ги добие своите национа-
лни социјални права,иселувањето во прекуокеа-
нските земји осетно се засилило.Исто така,со ли-
берализацијата на политиката за одење на рабо-
та во други земји од поранешна СФРЈ,дошло до 
иселување на голем број граѓани на тогашна 
Социјалистичка Република Македонија.Меѓутоа, 
големината,динамиката и карактерот на пресел-
ничките движења од почетокот па до денес,се ра-
злични и по форма и по содржина и соодветству-
ваат на фактите на општествено-економскиот и 
политичкиот развој на Македонија,како и на про-
мените во миграциските политики на земјите на 
доселувањето. 

Поради миграциските движења и поради зголе-
мувањето на наталитетот и други фактори,бројот 
на македонските иселеници расте од година во 
година.Не постојат целосни и попрецизни подато-
ци за Македонците на Балканот и за македонски-
те доселеници во прекуокеанските земји, Евро-
пската унија и во други земји.Официјалните стати-
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стички податоци,пак,за бројноста на македонските 
доселеници низ светот,се нереални од многу 
причини. 

Така,според нив во САД има 20.365 Македонци 
(Биро за попис на САД, 1990 година), во Канада 
има околу 54.000 Македонци,во Австралија 42.199 
Македонци,според Министерството за надворе-
шни работи на Република Македонија (МНР на 
РМ) во Сојузна Република Германија 40.400 со 
регулиран престој (Централен статистички уред 
на СРГ,1999 година,во Швајцарија 53.907,со регу-
лиран престој,во Белгија 2.059 со регулиран пре-
стој,во Холандија 577 (Холандско биро за стати-
стика),во Големото Војводство Луксембург 358, во 
Италија 21.988 (според МВР на Р.М.,во 
Австралија 21(„Статистика на Австралија),во 
Полска 150 македонски семејства (според МВР на 
РМ,а во поранешна Република Југославија 
47.200, според официјалниот попис. Според еден 
австриски извор, пак, во етничка Македонија во 
почетокот на минатиот,(XX) век живееле околу се-
дум милиони луѓе.За жал,Македонија нема преци-
зна база на податоци за бројот на своите иселе-
ници и етнички Македонци кои живеат како малци-
нство низ други држави во светот.За гласање во 
странство при македонски избори се пријавуват 
околу 150.000 Македонци,а Агенцијата за иселе-
ништо користи статистички податоци на земјите 
во кои се смета дека има значителна концентрци-
ја на етнички Македонци или иселеници, и според 
податоците околу 500.000 Македонци денес живе-
ат во другите држави. 

Но, оваа бројка уште веднаш се смета за нере-
левантна затоа што е познато дека во Грција 
Македонците немаат можност за етничко изјасну-
вање,а во Бугарија и Албанија се попречувани да 
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го остварат тоа право кое формално го имаат на 
располагање,но тешко или никако го остваруваат. 

Да ги погледнеме следните податоци кои  
зборуваат за застапеноста на Македонците во 
светот врз основа на државни статистички 
документи асоцијациите на Македонци. Географ-
ската распространетост на македонскиот народ 
денес е најмногу сконцентрирана во македонската 
етничка територија Македонија, во Европа и на 
Балканот, во западниот дел на Европа, северниот 
дел на американскиот континент и во Австралија. 
Според наведените податоците, денес во светот 
живеат околу 3,5-4 милиони Македонци.  

Така, во Македонија, матична земја и етничка 
територија на македонскиот народ македонскиот 
народ е најсконцентриран. На територија од 
67.741,2 км² километри колку што зафаќа етничка 
Македонија живеат помеѓу 2,1 и 2,3 милиони Ма-
кедонци од кои најголемиот дел во Република Ма-
кедонија.Етничката територија на Македонија на 
која Македонците живеат денес е поделена на не-
колку помали делови кои влегуваат во составот 
на 4 балкански држави.Вардарска Македонија 
каде се наоѓа Република Македонија,Егејска Ма-
кедонија(во составот на Грција),Пиринска Македо-
нија (во составот на Бугарија), Мала Преспа и 
Голо Брдо (во составот на Албанија) и областа 
Гора (во составот на Албанија и Косово).  

Инаку, Република Македонија зафаќа 25.713 
км² или околу 38% од етничката територија Маке-
донија. Според последниот попис на населенито 
во 1994 година бројот на Македонци во државата 
е 1.378.687 (65%),односно Македонците се мнози-
нство во државата.Под овој број се сметаат сите 
Македонци по националност,без разлика на ни-
вната вероисповед. 
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На територијата на Република Македонија – 
Македонците се распространети по целата тери-
торија.Застапеноста се движи од 20% во северо-
западните,55-60% во југозападните,85-90% во 

средишните и 90-95% во североисточните и исто-
чните делови на државата. 

Егејска Македонија го опфаќа јужниот примо-
рски дел на етничка Македонија, и со околу 34.356 
км² опфаќа 51% од етничката македонска терито-
рија.Официјална бројка на Македонците тука воо-
пшто не е позната бидејќи грчката држава не при-
знава македонски народ и македонско малци-
нство,и на пописните списоци не постои графа 
Македонец.Македонската организација Виножито 
(Политичка партија на Македонците во Грција) 
вели дека во Егејска Македонија живеат околу 
400.000 Македонци,но немаат правна можност 
така и да се изјаснат,а голем дел од младото 
македонско население се асимилира,не зборува 
македонски јазик бидејќи долг период тој бил 
забрануван од грчките власти.  

Поради репресии и насилните иселувања на 
голем број Македонци од 1913 до 1922, и населу-
вање на грчки колонисти на нивно место етнички-
от карактер на егејскиот дел на Македонија се 
создале големи промени во етничкиот состав на 
таа територија. Македонците од мнозинство (над 
60%),денес се малцинство (со околу 19-20%), и се 
најмногу населени во западните и северозапад-
ните краишта и во близината на границата со 
Република Македонија.Македонците денес на-
јмногу се населени во градовите Лерин, Воден, 
Костур и околните села.  

Пиринска Македонија, денес во состав на 
Република Бугарија, го опфаќа крајниот источен 

дел на етничка Македонија, и со своите 6.798 км² 
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опфаќа околу 10% од територијата на областа 
Македонија.Според пописите од 1946 и 1955 годи-
на,спроведен во Бугарија,како Македонци се изја-
сниле 177.035 - 70% (1946) односно 178.862-63% 
(1955) од населението во Пиринска Македонија.  

Македонците се најзастапени во јужните и југо-
западните делови - Петрич 85-90%, Сандански 80-
85% итн. По Втората светска војна за време на 
Георги Димитров Македонците уживале полни ма-
лцински права, а Пиринска Македонија по барање 
на Југославија најпрвин добила културна автоно-
мија која,подоцна,требало да прерасне во автоно-
мија според барањето на Тито до Димитров да се 
припои кон тогашната Република Македонија 
(Југославија) како кон матична држава,во рамките 
на Балканската федерација.  

По смртта на Георги Димитров (1949 година) 

таа обврска на Бугарија Софија ја отфрла, а отто-
гаш па до денес Бугарија, според заклучоци на 

ЕУ, не обезбедува исполнување на основните 

етнички права и европски етнички стандарди за 

Македонците во Бугарија.Па така,на пописот во 

1992 година само 10.803 граѓани на Република 

Бугарија можеле да се изјаснат како Македонци,а 

според официјални податоци пак од пописот во 

2011 година,само 1.654 граѓани на Бугарија се 

изјасниле како Македонци. Организацијата на 

Македонците во Бугарија,ОМО Илинден - Пирин 

наведуваат бројка 0д 187.000 лица – етнички 

Македонци во Бугарија. 
Македонците во Албанија најмногу се населе-

ни во три области: Мала Преспа, Голо Брдо и дел 
од областа Гора - на околу 1.115 км². Од сите три 
области само во областа Мала Преспа на Маке-
донците им се признати малцинските права и 
таму засега официјален јазик е македонскиот, кој 
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се користи во основно образование. Во Мала 
Преспа живеат околу 6.000 Македонци. Според 
здружението на Македонците од Гора,Македонци-
те во таа област претставуваат 82% од населени-
ето.Во Голо Брдо поголемиот број од Македонци-
те се од муслиманска вероисповед, а последните 
години бугарските власти се обидуваат со агита-
ција да прикажат дека таму живее бугарско 
малцинство.Здруженијата на Македонците од 
Албанија тврди дека во цела Албанија живеат не-
што повеќе од 150.000 Македонци.Односот на 
Албанија кон Македонците и Македонија се гледа 
и од фактот дека Албанија ја нема признаено Ма-
кедонија под уставното име,иако во Македонија 
се остваруваат сите права на етничките Албанци.  

Први иселувања на Македонци се забележува-
ат кон крајот на XVII век, кога многу мажи оделе 
на печалба во околните балкански, а подоцна и во 
европските и прекуокеанските земји. Иселувања-
та од Македонија биле најчесто од економска и 
политичка природа.Голема концентрација на Ма-
кедонци денес има во источниот дел на Војводи-
на,во Србија.Во општините Качарево,Јабука, Пла-
ндиште и градот Зрењанин каде Македонците 
сочинуваат голем дел од населението (во Качаре-
во над 40%).Во овие краишта Македонците се до-
дени како колонизатори по Втората светска војна. 

Иселувањата на Македонци во западноеро-
пските земји прв пат се забележуваат во педесе-
ттите години на XX век,а помасовни размери до-
биваат по осамостојувањето на Република Маке-
донија од почетокот на деведесеттите години.  

Така,раселувањето на емигрантите од логори-
те во Грција, Италија и Австрија започна 1951 го-
дина, главно, во Австралија, Нов Зеланд и Јужна 

Америка (Бразил и Аргентина), од 1957 година во 
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Белгија, 1958 и 1961/62 во скандинавските земји, 

а во седумдесеттите години се засили бранот на 

граѓани на привремена работа и престој во стра-
нство. Се проценува дека само од Република Ма-
кедонија во земјите на стариот континент денес 

има над 100.000 Македонци.Исто така има и 

неколку десетици илјади етнички Албанци, Турци, 

Роми и други од Р.Македонија, кои пак таму 

живеат и работат над триесет години.Најголем 

број од нив над 50.000 се во Германија, над 

10.000 во Швајцарија; десетина илјади во Шве-
дска,по околу 5.000 во Австралија,Франција и во 

Данска,а неколку илјади во Белгија и во другите 

европски земји.Според неофицијални податоци 

има и десетина илјади Македонци од Беломорска 

Македонија и помал број од Пиринска Македо-
нија. Овој број на Македонците во Европа во по-
следните години речисн е непроменлив, или вари-
ра со помали осцилации. 

Исто така,се проценува дека во Европската 
унија(Германија,Шведска,Данска,Норвешка, Фра-
нција,Белгија,Швајцарија,Австрија,Италија,Велика 
Британија,потоа во Словенија,Хрватска,Чешка 
Словачка,Полска,Унгарија,Романија,Украина,Ру-
сија и други земји) живеат околу 200.000 граѓани 
од македонско потекло.  

Македонците кои работат во поголемите це-
нтри ширум Европа, уште со доаѓањето имаат 

организиран живот преку организациите,клубови-
те, друштвата,црковните општини,печатот и дру-
тите асоцијации. Досега се формирани околу 40 

клубови друг вид асоцијации,со македонско наци-
онално обележје и тоа:во Германија дваесети-
на,во Шведска десетина,по неколку во Франци-
ја,во Данска,во Австрија итн.Оваа форма па 
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општествено собирање придонесува за зачувува-
ње на националниот и културниот идентитет на 

Македонците и нивната врска со родната земја. 
Тука,со различен успех се организираат инфо-
рмативни (печат, радио), културно-забавни, во-
спитно-образовни, црковно-просветни, спортски и 

други активности, кои придонесуваат за зближу- 
вање во новите средини.  

Уште со доаѓањето во новите средини во 

повоениот период,Македонците во западно-евро-
пските земји правеа обили да се организираат. Во 

почетокот иницијатори беа поединци-емигранти 

декларирани како антикомунисти во прифатните 

логори. Оние,пак,емигранти во грчките логори кои 

изјавија дека се Македонци беа изложени на 

посебен режим на измачување.Тие беа,главно, 
членови на Македонскиот национален комитет 

(МНК), подоцна преименуван во Ослободителен 

комитет на Македонија (ОКМ), на Движењето за 

ослобудвање и обединување на Македонија 

(ДООМ),на Народноослободителниот фронт на 

Македонија (НОФМ) и други организации. Македо-
нците во западно-европските земји, покрај тоа 

што се организираа во политички партии, обично 

се групираа и печатеа информативни гласила, 

преку кои ја изразуваа својата политичка и нацио-
нална определба.  

Македонците во западно-европските земји, по 
примерот на прекуокенаските земји,САД,Канада и 
Австралија, во изминатите три децении, започнаа 
да се организираат на црковно-национално поле. 
Така,уште во седумдесеттие години,најпрвин во 
Шведска, потоа Данска, Германија, Швајцарија, 
Австралија, Франција, Велика Британија...Како 
резултат на силниот подем денес се организира-

133

Македонците во светот



ни или се во формирање 28 македонски право-
славни црковни општини кои се во Европската 
епархија на Македонската православна црква.  

Исто така, значајно поглавје во историскиот 
развој на Македонците во дијаспората е и праша-
њето со Македонците со муслиманска вероиспо-
вед. Нив ги има неколку стотици во Истанбук, 
Измит, Бурса и во други градови во Турција, како 

и во европските и во прекуокеанските земји. Тие 
се дојдени претежно од Дебарско, Реканскиот 

крај, с. Горно Врановци, Скопско, Тетовско, Гора 
(во Србија и Црна Гора, односно Косово) и од 

други места. Карактеристино за оваа македонска 
популација е тоа што ја примила муслиманската 

вера, а ги задржала: македонскиот јазик,културни-
те вредности,обичаите и традициите донесени од 

Македонија.  
Во отсуство на целосни статистички и други 

податоци, мошне тешко е да се утврди точниот 
број,меѓутоа, се проценува дека во САД, Канада и 
во Австралија живеат околу 500.000 македонски 
доселеници, од кои околу 150.000 во САД, при-
ближно 150.00 во Канада и повеќе од 200.000 во 
Австралија и Нов Зеланд, од кои поголемиот број 
се од егејскиот дел на Македонија и од Репу-
блика Македонија,а мал број од македонскиот дел 
во Бугарија и во Албанија.  

Постои одреден број дојденци од македонско 
потекло коишто живеат во Јужна Америка, Египет, 
Израел, Јужна Африка, Узбекистан и во Турција 
каде има голем број Македонци-муслимани и 
етнички Турци од Македонија.  

Има Македонци кои живеат и во Пакистан и кои 

се нарекуваат потомци од војската на Александар 

Македонски. Имено, на Хималаите, во најисточни-
от дел на Пакистан, живее племе кое се разлику-
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ва од сите наоколу. Тие се високи и русокоси. 

Имаат своја автономна држава која ја нарекуваат 

Ханза или Ханзакут, а говорат бурушевски јазик и 

себеси се сметаат за Македонци,потомци на Але-
ксандар Македонски.Во Уставот на таа химала-
јска држава пишува дека се потомци на Алекса-
ндар Македонски неговите генерали.Знамето им е 

црвено,со златно сонце со осум зраци.Во поново 

време, малкумина ја прифатиле исламската 
религија, но си ги чуваат своите стари традиции. 

Карактеристично за оваа македонскапопулаци-
ја тоа што ја примиле муслиманската вера,а го за-
држале македонскиот јазик,културните вредности, 
обичаите и традициите донесени од Македонија. 
Како резултат на желбите и напорите на Македо-
нците со муслиманска вероисповед да ги зачува-
ат своите корени во новите средини, тие таму 
формирале културно-уметнички и други друштва 
и асоцијации со македонски карактер. Слични или 
идентични се случаите со етничките Турци во 
Македонија,кои носталгично се поврзани со ро-
дната земја и местата на своите предци.Тоа при-
донесува да се јакнат врските на духовен, култу-
рен,и,особено, на економски план меѓу Република 
Турција и Република Македонија.  
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ПЕЧАЛБАРСКАТА СУДБИНА 

НА МАКЕДОНЦИТЕ 
 

Македонците имаат своја долга историја, која-
што датира многу пред Илинденското востание во 
1903 година и пред легендарниот Карпош, кој во 
1689 загина на Камениот мост во Скопје. Истори-
јата на коравиот македонски народ почнува многу 
одамна и таа е многу бурна и тешка. Суровата 
експлоатација асимилација во текот на долгото 
ропство под Отоманската империја и турското ро-
пство,поделбата на Македонија меѓу трите балка-
нски држави Србија, Бугарија и Грција, подоцна и 
од Албанија,како и неподносливиот терор со цел 
претопување и однародување,го ставиле Македо-
нецот пред разни искушенија, страдања и борби 
за да го зачува својот идентитет и, во границите 
на можносто, да ја издвојува националната и 
социјалната слобода. 

Развојниот пат на македонското иселеништво 
во основа се поклопува со развојот на настаните 
на Балканот и, уште повеќе, во зависност од тоа 
како се движеле настаните околу Македонија. 
Како резултат на тоа, преселничките печалбарски 
движења на Македонците и нивниот интензитет 
биле условени, пред се’, од тешките економски 
услови за живеење и работа, а во многу помал 
број случаи и од причини што имаат национално-
политички карактер. Особено, ограбувањата што 
ги вршеле разбојничките банди во западнот дел 
на Македонија, даночните притисоци, постојаните 
територијални претензии на соседните земји кон 

136



Македонија и стремежите на туѓите интереси за 
доминација или влијание врз македонскиот народ, 
го принудија Македонецот постојано да се бори за 
да опстои на блаканската ветрометина. Тешките и 
лоши, често и невозможни, услови за жвеење и 
постојаната борба за опстанок присилиле голем 
број Македонци да се определат,покрај другото, и 
за печалбарството. 

Печалбарството при крајот на 18. Потоа 19. и 
во почетокот на овој век станало масовна појава и 
е еден од најсилните докази за наподносливата 
состојба,особено во македонските села. Селаните 
масовно ја напуштале Македонија и оделе во 
Солун,Цариград,Смирна,Скадар и,надвор од гра-
ниците на Турција ,во соседните земји Србија, 
Грција,Бугарија и во Романија,а понекогаш и во 
Австро-Унгарија, во Франција и во Египет. 

Така, по неколку илјади од Леринско, Преспа и 
Костурско секоја година оделе во Цариград и 
Смирна;од Струшко и од Битолско најчесто зами-
нувале за Скадар;од прилепските села и од гра-
дот оделе во Србија и во Бугарија;од Охрид и око-
лината оделе во Србија, Бугрија и во Романија, 
голем број печалбари имало од Велешко,Киче-
вско,Демирхисарско и од Тетовско.По некое непи-
шано правило, печалбарите и по многу години на 
печалба, пак се враќале дома. 

Тешко е да се прецизира времето кога Македо-
нците почнале да одат на печалба во прекуокеа-
нските земји,САД,Канада,Австралија и во Арге-
нтина.Меѓугота, се знае дека првите печалбарска 
група од Македонија на северно-американскиот 
континент пристигнала во 1885 гдоина.Во Австра-
лија,пак,првите Македонци–печалбари пристигна-
ле по Првата светска војна, а првите поголеми 
групи во 1924 година. 
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Печалбарството, односно преселувањето од 
Македонија во прекуокеанските земји е карактери- 
стично за традиционално иселеничките краишта: 
Леринско,Битолско,Преспанско,Костурско,Охри-
дско,Воденско,Прилепско,Струшко,Солунско,Те-
товско и од други делови на Македонија. Пресе-
лничките бранови од овие краишта се засилиле 
по Илинденското востание во 1903 година, а осо-
бено изразени се по балканските војни по Првата 
светска војна кои наместо слобода од петвековно-
то ропство,на Македонците им донесоа тројна по-
делба,угнетувње,асимилација,денационализација 
и физичко уништување, што ги спроведувале од 
порано ослободените соседи: Бугарија, Кралска 
Југославија и Грција. Она што се случуаше во 
минатото,особено,по Првата светска војна.За ре-
лативно кусо време,во одделни делови на Маке-
донија настанаа крупни миграциони движења и 
етнички измени кои имаат катастрофални после-
дици за македонското население. 

Бранот на иселување од сите делови на Маке-
донија беше, исто така, интензивен меѓу двете 
светски војни,а особено по светската криза. Меѓу-
тоа,по Втората светска војна,а особено по пора-
зот на Демокраската армија на Грција во Граѓа-
нската војна во Грција,на чија страна масовно 
учестуваше и македонското население од егејски-
от дел на Македонија, со надеж дека конечно ќе 
ги добие своите национални и социјални права, 
иселувањето се засилува.Поради репресалиите и 
другите смислени притисоци на грчките власти 
врз македонското население,во овој период огро-
мен број Македонци и други националности беа 
принудени на преселување и напуштање на свои-
те родни места.Ваквите појави беа особено изра-
зени во леринско-костурскиот крај,кадешто посто-
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еле по десетици агенции кои се ,,грижеле“ за 
откорнување на македонскот население од 
 нивната родна Македонија. 

Исто така, карактеритичен е периодот по 1960 
година,кога со отворањето на поранешна Југосла-
вија кон светот и со вклучувањето во меѓунаро-
дната поделба на трудот,паралелно со создава-
њето на аграрно население и со либерализација 
на политиката за одење на работа во други земји, 
доаѓа до иселување на поголем број работници и 
интелектуалци од Република Македонија во пре-
куокеанските и западно-ерворпските земји. Пресе-
лнички движења од Македонија кон САД, Канада, 
Австралија и западноевропските земји се присту-
тни и денес,меѓутоа,нивниот интензитет е разли-
чен, зависно од економско-политичкиот момент во 
Македонија и во светот. 

Треба да се нагласи дека во почетокот на оде-
њето на печалба во прекуокеанските земји, значи-
телен број од иселениците се враќаат во родната 
земја,градат нови куќи,купуваат недвижен имот и 
ги школуваат своите деца на вишите и високите 
школи во Република Македонија.Прекуокеанските 
и европските земји за многумина се можност за 
привремено вработување и престој од неколку 
години. Тоа помалки, или воопшто не е случај со 
иселениците од Егејска Македонија,зашто нивно-
то иселување,претежно,има траен караткер. Меѓу-
тоа,имаше одреден број иселеници и жители од 
Егејска Македонија кои ги испраќаа своите деца 
на школување на Универзитетот ,,Кирили Мето- 
диј“ во Скопје. 

Бројот на Македонците во прекуокеанските 
земји тешко се одредува, бидејќи Македонците 
при доаѓањето во новиот свет патуваа или доаѓаа 
со турски, грчки, бугарски, со српски и со други 
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патни исправи. Во зависност од тоа, нивните 
имиња се приспособуваа на земјите од каде доа-
ѓаа.Единствено Македонците од Република Маке-
донија заминуваа со македонски патни исправи и 
се регистрираа офијално како Македонци во пре-
куокеанските земји.За Македонците од другите д-
елови,за жал,процедурата за докажување на 
сопствениот идентите е потшка и непријатна, не 
ретко се кршат и основните морални норми про-
пишани со Декларацијата на Обединетите нации 
за основните човекови права. 

Разликите што иселениците од македонско по-
текло во прекуокеанските земји ги поседуваат во 
социјаланата структура се резултат на различни-
те нивоа на образовно-воспитната и материјална 
состојба. Како резултат на тоа, се јавуваат некои 
карактеристични заеднички обележја во нивниот 
социјален живот и начин на интегрирање во 
англосаксонскиот свет. 

Така, голем број од македонските иселеници 
само привидно ја прифаќаат интеграцијата во 
општествата на САД,во Канада,во Австралија и 
во Европската Унија,а му остануваат верни на 
традиционалниот македонски начин на живеење. 
Тие и понатаму остануваат тесно врзани со семе-
јството кое суштински го формираат и одржуваат 
во потрадиционелен дух,слично како во нивниот 
стар крај.Притоа,обезбедувањето и заедништвото 
на семејството во поголем број семејства пре-
тставува еден од приоритетните животни цели на 
македонскиот иселеник во новата средина. Затоа 
и најголемиот дел од нивниот општествен живот 
се одвива во рамките на македонсакта етничка 
заедница, кон која нашиот човек е тесно поврзан 
и прави сé за нејзин развој и за афирмација на 
македонската вистина.Има и одреден број иселе-
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ници од македонско потекло кои даваат извесен 
отпор на настојувањата на новата средина и поте-
шко се приклучуваат во новиот начин на 
живеење, притоа плашејќи се дека ќе го загубат 
својот личен и национален идентитет. 

Македонците во прекуокеанските земји се те-
сно врзани со традициите на минатото. Затоа, тие 
често се населуваат и се групираат во порано 
формираните македонски етнички населби.Така, 
најголеми македонски иселенички колонии се 
формирани во Торонто,околу 100.000,во Мелбурн 
околу 50.000,во Детроит околу 40.000,во Сиднеј 
40.000,во Њујорк со околината 20.000,во Вулунгон 
20.000,во Перт 15.000,во Гери 7.000,во Аделајд 
7.000 и во други високоразвиени индустриски 
центри во САД, во Канада и во Австралија. 

Таму,во тие светски метрополи,македонските 
доселеници потигнуваат забележителни резулта-
ти во областа на културата,образованието и соци-
јалниот живот воопшто. Нивните постигнувања на 
економски, образовен и културен план сé повеќе 
придонесуваат да не бидат третирани како граѓа-
ни од втор ред,туку како интегрален и важен дел 
во новата средина,да стануваат познати и призна-
ти од домашниот фактор и од другите етнички гру-
пи.Голем е бројот на деловни луѓе од македонско 
потекло низ светот кои постигнуваат забележите-
лни резултати.Ваквиот напредок,пред сé,продине-
сува за нивна општествена афирмација и попово-
лен третман во средините каде што живеат, одне-
сувајќи се кон нив како кон посебна етничка зае-
дница рамноправна со другите етнички групации 
во многу националните општества на англосаксо-
нскиот свет во САД, Канада и во Австралија. 

Од политички и од други причини,на Македо-
нците од егејскиот дел на Македонија не им беше 
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дозволено да се школуваат на својот мајчин јазик, 
а многу мал беше бројот на оние што завршија 
грчки училишта.Затоа, поголемот број Македонци 

од егејскиот дел на Македонија,а кои во прекуоке-
анските земји се најбројни и ги има околу 60%, 
дошле во новата средина со многу ниско или со 
никакво образовно ниво,Меѓутоа,кај нив се разго-
ре желбата не само да обезбедат основна егзи-
стенција и да создадат одредени материјални 
резерви за семејството, туку тие посветуваат и го-
лемо внимание на образовението и личнот про-
грес во демократските земји,САД,Канада и 
Австралија,каде што ги уживаат своите национа-
лни социјални слободи.За разлика од тоа,во своа-
јта родна земја се обесправени,врз нив се врши 
асимилација,денационализација и систематско 
преселување. 

Како резултат на тоа, голем број од доселе-
ниците го учат англискиот јазик со цел подобро да 
се вклучат во жвитотот на новата средина,а свои-
те деца ги испраќаат на школување во англиски 
училишта,колеџи и универзитетит. Ова е изразено 
кај последните неколку генерации,особено кај 
иселениците од поново време кај кои се јавува 
повисоко воспитно-образовно и културно-научно 
ниво што услови нова структура и развој кај исе-
лениците во прекуокеанските земји. 

Кај Македонците од Република Македоија 
образовната и квалификационата структура е по- 
инаква.Имено,до Втората светска војна, судбина-
та на македонското иселеништво во основа е иста 
за сите.Меѓутоа, со создавањето на Република 
Македонија и со добивањето на националните и 
социјалните слободи што ги оствари македонски-
от народ во рамките на поранешна федерална 
Југославија,што претставува настан од фундаме-
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нтално значење и за македонското иселеништво, 
положбата од корен се измени. Меѓу иселениците 
има сé повеќе образовани луѓе кои завршиле 
виши и восики школи на својот мајчин македонски 
јазик. 

Особено во повоениот период, кај целото ма- 
кедонско иселеништво се јавуваат промени во со- 
цијалната и квалификационата структура. Така, 
паралелно со остварените материјални услови, се 
јавува и видлива траснформација на животните 
навики кај Македонците во новата средина. При-
та,голем број иселеници се пробија во повисокото 
општество во кое живеат,пред сé,со своите инте-
лектуаални, образовни и научни можности. Денес, 
има голем број Македонци кои се професори, 
лекари, инженери, музичари, писатели, уметници 
и други професии во сите македонски средини во 
прекуокеанските земји САД, Канада, Австралија и 
во Европската Унија.  
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ПРВИТЕ АСОЦИЈАЦИИ ВО 
ИСЕЛЕНИШТВОТО 

 
Организираното собирање на македонските 

иселеници во САД,а и воопшто во иселеништво-
то,се појави во Чикаго,во Илиноис,во 1901 година, 
со конституирањето на таканаречената Македо-
нско-одринска организација.Оваа организација 
беше формирана од членови на ВМРО (Внатре-
шна македонска ослободителна револуционерна 
организација),односно од лица кои му припаѓаа на 
прогресивниот дел на македонскиот народ. 

Членовите на оваа организација во основа беа 
против режимот и султанот и тешкиот живот во 
Македонија.Политичката платформа на организа-
цијата се совпаѓаше со платформата на ВМРО 
што ја реализираше во татковината.Една од гла-
вните задачи на членовите на Македонско-одри-
нската организација беше да се собираат парични 
средства за потребите на револуционерната бо-
рба во татковината а во исто време тие ја ширеа 
и вистината за тешката состојба на Македонија. 

Тоа особено го правеа низ весникот,,Борба“, 
кој почна да излегува двапати месечно, почнува-
јќи од јануари 1902 година.На страниците на ова 
гласило што,всушност,претставува прв весник на 
македонските иселеници во САД, а и воопшто кај 
иселеништвото,постојано се агитираше кај иселе-
ниците од Македонија организирано да се поврзу-
ваат и да ја помагаат нацинално-олсободителна-
та борба на македонскиот народ што се водеше 
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во татковината. 
Првите помасовни форми на собирање меѓу 

македонските иселеници датираат од времето на 
доаѓањето на поголем број печалбари од етничка 
Македонија во новите средини,особено по Или-
нденското востание и по Првата светска војна, 
кога со себе ја носат својата култура, традиции и 
обичаи.Како резултат на тоа,во сите поголеми це-
нтри во САД,во Канада,а подоцна и во Австрали-
ја,меѓу оние иселеници кои се ориентираа на по-
долг престој или постајно населување,уште на по-
четотот се формираа друштва за заемна помош и 
добротоврни селски друштва. 

Тие имаа за цел да ги зачуваат обичаите, ве-
рските традиции,сврзани со родниот крај,да обе-
збедат материјална помош на социјално загрозе-
ните Македонци,како и да соберат средства за 
изградба на цркви,училишта и други неопходно 
потребни објекти во Македонија.Тие селски само-
помошни друштва беа основани од иселеници од 
едно село или од еден крај и имаа локален 
карактер. 

Но, тие се и првите форми на собирање на ма-
кедонските доселеници,зашто претставуваат една 
фрома на групирање на доселениците и играат 
значајна улога во нивниот натамошен живот во 
новите средини.Прво вакво добротворно друштво 
на американскиот континент е Ошчимското 
спомагателно друштво,,Св.Никола“на доселени-
ците од селото Ошчима,Леринско,кое беше фо-
рмирано на 26 октомври 1907 година во Торното, 
Канада, а го носи името на селската црвка Свети 
Никола. 

Прв претседател на ова друштво беше Божин  
Темков кој пристигнал во Канада меѓу првите до-
селеници.Ова друштво и денес под името Пома-
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гателно друштво ,,Ошчима“ игра важна улога во 
секојднениво живот на поранешните жители од 
овој крај,а и пошироко,бидејќи во него челнуваат 
и други доселеници од егејскиот дел на Македо-
нија.Тоа не само што е добротворно друштву,туку 
е и алка на заедништвото,пријателството и бра-
тството,како и собиралиште на оние што се дале-
ку од родниот крај и ја носат Македонија во свои-
те срца. 

Исто така,во немирните години пред Балка-
нските војни,во Торонто во 1911 година беше фо-
рмирано добротворното спомагателно друштво 
,,Надежда“,во кое се собираа доселениците од се-
лото Баница,Леринско.Ова друштво денес постои 
под името,,Баничко друштво“ и претставува јадро 
на собирање и негување на традициите и на неза-
боравот кон своето родно село Баница и мајката 
Македонија. Се смета дека денес баничани има 
повеќе во Торонто отколку во Баница. 

Трагичната судбина на коравиот македонски 
човек од Баница во туѓиот свет се потврдува и со 
заедничката гробница во Торонто што датира, 
исто така,од 1911 година.Заедништвото и значи-
телната деловност на доселениците од Баница се 
изразени во формирањето на Баничката банка во 
1912 година, што е прва и единствена банка на 
Македонците во прекуморските земји. 

Според начинот на организирањето на овие 
две друштва во периодот меѓу двете светски во-
јни беа формирани и следните спомагателни дру-
штва:Буфското друштво во Детроит во 1924 годи-
на,Желевското и Трсјанското во Торонто, Тето-
вското,Битолското и Преспанското во Детроит, 
Д’мбенското во Гери и уште многу други. Денес, 
такви спомагателни друштва има, речиси, од сите 
села од Македонија, а само во Торотно активно 
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работат околу триесетина селски друштва. 
При доаѓањето во новите средини, маке-

донските иселеници биле прифаќани од ченовите 
на овие добротворни селски друштва кои се гри-
желе,пред сé,за наоѓање работа и сместување во 
нивните заеднички живеалишта.Селските спома-
гателни друштва имале свои гранки и во други ме-
ста,кадешто живееле нивните сонародници. Се-
лските друштва имале,главно,хуманитарна улога, 
меѓутоа,во исто време тие биле претворени во 
еден вид патриотски институции кои служеле како 
основа за подоцнежните форми за организирано 
собирање врз национална,културна и црковно-
просветна основа. 

До Втората светска војна,а поради нерешениот 
статус на Македонската православна црква во 
Македонија,иселениците во прекуокеанските се-
мји,сé до обновувањето на Охридската архие-
пископија во 1958 година, во организирањето на 
црковните општини ја следат положбата на Маке-
донија.Така,голем број цркви изградени од перио-
дот меѓу двете светски војни,со заштеди и дару-
вања на Македонците на северно-американскиот 
и австралискиот континент се наоѓаат под јури-
сдикција на грчакта,бугарската и на српската 
патријаршија. Македонските цркви што потпаѓаа 
под бугарската црква, најнапред фигурираа како 
македонско-бугарски источно-православни цркви, 
потоа како бугарско -македонски, а во последно 
време некои од нив се именуваат како источно-
православни цркви. 

Македонските иселеници во прекуокеанските  
земји почнаа да се организираат во пошироки 
облици други по Првата светска војна,а во перио-
дот меѓу двете светски војни се чувствуваше за-
бележителна раздвиженост и активност на нацио-
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нален план,Така,на 30 септември 1922 година во 
Форт Вејн, Индијана, се свика конститутивен ко-
нгрес на македонските иселеници во САД и во Ка-
нада,на кој беше основана новата организација 
под името Сојуз на македонските политички орга-
низации во САД и во Канада,што потоа стана мно-
гу позната под кратенката МПО (Македонска па-
триотска организација). 

Во почетокот,македонските иселеници веруваа 
дека МПО е независна организација и им служи 
на интересите на народно-ослободителното рево-
луционерно движење на македонскиот народ. Ме-
ѓутоа,наскоро стана јасно и чесните Македонци 
увидоа дека МПО најмалку им служи на интереси-
те на македонското движење,бидејќи беше орга-
низаицја,која што ја спроведувапе бугарската аси-
милаторска и денационализаторска политика. 

Оваа антимакедонска организација својата 
идеологија ја лансираат во весникот ,,Македонска 
трибуна“ кој е орган на МПО и излегува континуи-
рано,почнувајќи од 1927 година.Весникот е фина-
нсиран од Македонци кои слепо им веруваат на 
туѓите пропаганди. 

Бројот на македонските доселеници во прекуо-
кеанските земји постојано се зголемуваше, а со 
тоа и активностите во средините каде што живе-
ат.Така, во периодот меѓу двете светски војни по-
чнаа да се формираат и првите македонски неза-
висни прогресивни групи во САД и во Канада, а 
подоцна и во Австралија. Програсивните групи, во 
прв ред,се залагаа за афирмација на македонска-
та револуционерана и идејна борба,која беше не-
раскинлив дел од борбата на другите напредни 
сили на Балканот. 

Прогресивите групи беа дел од Македонскиот 
народен сојуз,чие координирање на акциите му 
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беше доверено на Иницијативниот комитет. Коми-
тетот беше особено активен по формирањето на 
МПО и нивната антимакедонска кампања. Затоа, 
Комитетот ја свика првата конференција во 
Толидо, Охајо, на 22 и 23 март 1930 година, на 
која беа присутни претставници од сите македо-
нски прогресивни групи од Канада и од САД. 

На конференцијата беше усовен протокол и 
резолуции,во кои беа изразени идејните 
определби на овие прогресивни и независни 
групи.Во една од усвоените резолуции,меѓу 
другото,се вели: 

,,Имајќи целосна доверба во исправноста на 
избраниот пат,ние апелираме до целокупната 
македонска емиграција да нè поддржи и масовно 
да влезе во новото македонско прогресивно дви-
жење,што е засновано врз определбата на ма-
нифестот од 6 мај 1924 година. Тој манифест 
целосно го одбележува вистинскиот пат на на-
ционално-ослободителната борба на сите ба-
лкански народи за оформување на балканската 
федерација во која Македонија ќе биде рамно-
правна единица.“ 

Со ваа Резолуција, беше зацртан патот по кој 
требаше да се движат македонските независни 
прогресивни групи во САД и во Канада. Со овој 
документ,групите се обврзуваат да ја координира-
ат својата дејност меѓу себе и да создаваат усло-
ви за поуспешно ширење на своите идеи, како да 
водат борба против МПО,која,во основа,е оружје  
на великобугарската државна политика. 

Првиот конгрес на овие групи се одржа од 24 
до 26 април 1931 година во Гери,Индијана,каде 
македонските независни групи се обединија во 
Македонски народен сојуз (МНС), име кое оттогаш 
почнаа да го носат сите групи.На овој конгрес 
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беше усвоен и Статутот на организацијата. 
Прогресивните иселеници доаѓаа до сознание 

дека ослободувањето на Македонија може да 
биде само со заедничка борба на сите народи на 
Балканот.Прогресивните македонски иселеници 
во прекуокеанските земји согледаа дека без повр-
зување на стремежите на националното ослобо-
дување со стремежите за социјално преуредува-
ње на општеството,тешко може да се издвојува 
саканата слобода.Тие се залагаа за поцврсто зае-
дништво меѓу прогресивните сили кај сите балка-
нски народи.Ова особено беше изразено по осно-
вањето на ВМРО (Обенидена) во Виена, во 1925 
година,кога почна единството и обновувањето на 
македонското национално револуционерно дви-
жење. 

По поврзувањето и обединувањето на македо-
нското прогресивно иселеништво,почнаа да се 
формираат и други независни прогресивни групи 
во САД и во Канада,кои имаа за цел да го заја-
кнат сопственото омасовување и да се обединат 
во општомакедонската народна организција, а тоа 
беше Македонскиот народен сојуз (МНС). Главна-
та цел на МНС беше извојување на слобода за 
Македонија и за македонскиот народ кој живее на 
тие простори. 

Исто така,една од големите желби беше да се 
создаде балканска федерација,во која ќе бидат 
гарантирани широки национални,политички и со-
цијални права и слободи на балканските народи, 
вклучувајќи го и македонскиот народ од сите де-
лови на Македонија. Во реализацијата на ваквата 
политичка платформа, МНС сметаше на сооде-
јство поткрепа од сите прогресивни сили и луѓе од 
светот, особено од оние на Балканот. 

Решението на Првиот конгрес на МНС наиде 
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на голем прием кај македонската и балканската 
емиграција,кој далеку од своето огниште копнее-
ше за национална и социјална слобода на својата 
татковина.Како резултат на тоа,членството почна 
да се зголемува од ден во ден и да се формираат 
нови организации како составен дел на Сојузот. 
Од голема важност е тоа што со формирањето на 
Македонскиот народен сојуз во прекуокеанските 
земји им е нанесен голем морален удар на Маке-
донските патриотски организации (МПО). Меѓу по-
значајните конгреси на МНС е, секако, Четвртиот, 
што се одржа во Детроит во 1934 гоидна. До овој 
конгрес беа испратени голем број поздравни пи-
сма,меѓу кои е и писмот на Ѓорѓи Димитров, упа-
тено до конгресот кое побуди големо интересира-
ње. 

Покрај другото, Димитров пишува дека македо-
нското движење има многу непријатели,но најзло-
бниот е неговиот внатрешен непријател,тоа се 
агентите на бугарскиот империјализам и фаши-
зам,пред сè бандата заведените Македонци кои 
се кажуваа дека се Бугари. Со помош на своите 
агенти,бугарската буржоазија го користи македо-
нското движење за свои егоистички интереси и за 
зацврстување на својата крвава диктатура над 
работничкиот народ во Бугарија. 

Активноста на Македонскиот сојуз се зголему-
ваше од година во година. Таквата долгогодишна 
и плодна прогрсивност се пренесуваше преку про-
гресивното бгласило ,,Сознание“, кое престана да 
излегува во текот на 1938 година,а на негово ме-
сто почна да излегува весникот ,,Народна волја“. 
Всушност, на 12 февруари 1938 година, на роден-
денот на големиот син на американскиот народ 
Абрахам Линколн,се појави ,,Народна волја“ како 
весник на прогресивните Македонци и Бугари во 
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Америка. Весникот се печатеше еднаш неделно, 
на кирилица,притоа употребувајќи руски и буга-
рски букви,а голем број материјали се печатени 
во постојните рубрики на англиски јазик.По ко-
нституирањето на Народна Република Македони-
ја,голем број текстови се печатат на македонски 
литературен јазик. 

На првата страница на весникот ,,Народна 
волја“ стои дека е заеднички весник на Бугарите и 
на Македонците во Америка, а се печатеше како 
орган на МАНС сè до 1948 година.Меѓутоа, ве-
днаш треба да се појасни зошто,всушност, весни-
кот ,,Народна влја“ беше гласило на Бугарите и на 
Македонците во Америка.Тоа,секако,е од причини 
што пред Втората светска војна,според америка-
нските закони,клубови,друштва и други облици на 
организирање и дејност можеа да основаат и да 
развиваат само оние националности кои беа ко-
нституирани како држава.Оттаму,попусти беа 
сите напори да се убедат надлежните фактори во 
САД,во Канада и во Австралија дека Македонците 
не се ниту Бугари, ниту Грци, ниту Срби, туку дека 
се посебен народ. 

Меѓутоа, за администрацијата многу поважно 
беше тоа од која држава доаѓаат луѓето, отколку 
на која националност ѝ припаѓаат.Но,во тој пери-
од многу кумуваше крајно бескруполозната грчка, 
бугарска и српска пропаганда,а особено бугарска-
та пропаганда меѓу Македонците,која,за жал,не 
минуваше без влијание,предизвикувајќи заблуда, 
поделба, раздор и други негативни последици. 

Во периодот кога почна да излегува весникот 
,,Народна волја“,Македонскиот народен сојуз 
МНС беше променет во Македонско-американски 
народен сојуз во САД, (МАНС), а во Канада беше 
основан Македонско-канадски народен сојуз 
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(МКНС),со седиште во Торонто,каде што бројот на 
Македонците беше значително поголем. Сорабо-
тката меѓу сојузите не беше нарушена,бидејќи тие 
суштински останаа исти,со таа разлика што ни-
вната дејност беше повеќе свртена кон внатре-
шните прашања и проблеми на членството,со цел 
дасе избегне можноста да бидат обвин-вани како 
изразито левичарски организации. Сојузот во Ка-
нада почана да го издава весникот ,,Ново време“, 
чија содржина беше идентична со онаа на весни-
кот ,,Народна волја“, како што беа идентични и 
целите задачите на МАНС во САД со целите и 
задачите на МКНС во Канада. 

До Втората светска војна, бројот на Македо-
нците во Австралија беше само неколку илјади. 
Меѓутоа,по војната овој број рапидно се зголему-
ва,бидејќи,речиси,цели села од егејскиот дел на 
Македонија,како и од Битолско,Охридско, Преспа-
нско и од други делови на Македонија се пресели-
ја во Австралија. 

Треба да се истакне дека првите македонски 
доселеници во Австралија наишле на големи те-
шкотии,бидејќи биле,главно,работници по фарми-
те и имале тешкотии поради тоа што во тоа време 
и самата Австралија била многу поназад од сега-
шниот економски и политички просперитет.Исто 
така,нивните маки биле големи и поради незнае-
њето на англискиот јазик, затоа тешко можеле да 
контактираат со австралиското население и да се 
вклопат во тамошниот живот,Како резултат на 
тоа,голем број од нив живееле изолирано и оса-
мено. 

Меѓутоа, оние Македонци кои останале да жи-
веат во поголемите индустриски центри,почнаа да 
се групираат,со што се појавија т.н. македонски 
клубови и други катчиња во кои се собираа досе-
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лениците.Всушност,тука почанаа првите активно-
сти на Македонците во Австралија, кадешто се 
поставени темелите на првите македонски орга-
низации.Во клубовите се читаа македонски весни-
ци на иселениците во САД и во Канада,кои насто-
јуваа да го прошират своето влијание и во 
Австралија. 

Во Австралија, меѓу првите организации кај 
Македонците беше разгранокот на МПО во кој 
пристапија повеќемина доселеници од егејскиот 
дел на Македонија,кои беа и најбројни во тој пе-
риод,а кои сметаа дека со членувањето во оваа 
организација ќе ѝ служат на својата поробена та-
тковина.Меѓутоа, набрзо се разоткрива дека МПО 

антинационална организација,па затоа голем број 
од нив ја напуштија. 

Така, Македонците во Австралија почнаа да го 
бараат вистинскиот пат за подобро организирање 
на општествено-културен и национален план. 
Веќе на 18 септември 1941 година во Перт беше 
формирано првото македонско прогресивно дру-
штво во Австралија под името ,,Единство“ во кое 
се зачеленуваа,главно,млади луѓе со патриотски 
и прогресивни идеи,чии цели беа да се организи-
раат игранки,вечеринки,а со тоа да ги соберат 
Македонцие во тие далечни простори.Повеќе чле-
нови од ова друштво,кои беа верни на Македонија 
и на нивната втора татковина Австралија, станаа 
и војници во австралиската војска.  
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ПОВОЕНА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА 
ИСЕЛЕНИШТВОТО 

 
По Втората светска војна,кога заживеаја актив-

ностите кај македонските доселеници во прекуо-
кеанските земји,вклчувувајќи ја и Австралија,во 
градот Џералтон се формира друштвото ,,Нова 
Македонија“,а во Менџимап,исто така Западна 
Австралија, се формира друштвото ,,Слобода“. 
Овие три први друштва послужија како основа за 
формирањето на организациајта на Македонско-
австралиски народен сојуз (МАНС),која во наре-
дните години играше значајна улога кај македо-
нското иселеништво во Австралија. 

Иницијативата за создвање на Македонско-
австралискиот народен сојуз беше дадена во де-
кември 1945 година,кога се одлучи Македонците 
да се организираат во моќен македонски сојуз со 
цел да можат да работат засилено и поефикасно. 
Сојузот уште во почетокот одигра огромна улога 
како организација за собирање на Македонците и 
беше со воодушевување примен од македонските 
доселеници. 

Всушност,темелите на МАНС беа удрени на 25 
август 1946 година,кога во Перт се одржа првата 
македонска конференција од страна на членовите 
на ,,Единство“, на која е одлучено Организацијата 
да им служи на целите и задачите на македонски-
те иселеници во Австралија,а донесено е и реше-
ние да се издава македонски иселенички весник 
,,Македонска искра“, како и да се поведе акција за 
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собирање средства за изградба на болница во 
Скопје, за што се избра Болнички комитет. 

Македонско-австралискиот народен сојуз се 
прошири и во други места во Австралија,форми-
рајќи разграноци во Аделајд,Малбурн,Сиднеј, Кви-
нбијан,Шепартон и во други градови.Како резу-
лтат на тоа,во мај 1947 година,во Мелбурн се 
одржа Првата сојузна конференција на МАНС, 
што значеше проширување на активностите и 
прифаќање од голем број доселеници. 

Во Уставот на МАНС,освен другото,се наведу-
ва дека Македонско-австралискиот народен сојуз 
е деморкатска народна организација,чија цел е да 
ги организира сите Македонци во Австралија,да ја 
подига нивната културна и општествена положба, 
да го развива пријателството,подоброто разбира-
ње и соработка меѓу Австралијанците и Македо-
нците,да работи врз изградување на Македонците 
како демократски граѓани,да одржува врски меѓу 
Македонците во Австралија и во Македонија,да ја 
развива македонската национална свест меѓу Ма-
кедонците и да го шири нивното гласило ,,Македо-
нска искра“. 

Во текот на Втората светска војна, заедно со 
другите прогресивни организации,Македонскиот 
народен сојуз во САД и во Канада ги имаше насо-
чено своите сили кон активно помагање на анти-
фашистичката борба.Иселениците се бореа за 
ликвидирање на фашизмот и беа поборници за 
изградба на живот што ветува поголеми демокра-
тски слободи и траен мир. 

За таа цел, беа формирани комитети за пома-
гање на антифашистичката борба.Основната за-
дача на овие комитети беше да собираат парични 
средства со кои требаше да се купуваат, главно, 
лекови и разни санитетски материјали како помош 
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на борците што се бореа против фашизмот.   
 Приходите за ваквите потреби се сибираа од 

влезници на организирани концерти и други заба-
вни приредби,како и од доброволните парични 
прилози на голем број Македонци од сите делови 
на Македонја. 

Веднаш по завршувањето на Втората светска 
војна,македонските иселеници почнаа да ја пома-
гаат обновата и изградбата на опустошената та-
тковина.Народноолободителната борба на маке-
донскиот народ и создавањето на македонската 
држава во рамките на СФРЈ,извршија радикални 
промени во националните и во политичките орга-
низации на македонското иселеништво. 

Македонците од сите делови на Македонија ја 
прифатија НР Македонија како своја национална 
држава во еден дел од Македонија.Овој истори-
ски чин на создавање на македонската државност 
како плод на четиригодишната борба на македо-
нскиот народ во заедништво со другите народи и 
народности на Југославија,а подоцна и со прогла-
сувањето на Македонската православна црква и 
на нејзината автокефалност, значеше огромна 
пресвртница кај голем дел Македонци, заблудени 
од пропагандата на соседните земји. 

Народноослободителната борба на македо-
нскиот народ беше целосно поддржана од маке-
донските иселници низ светот,а и подоцна кога 
беснееше Граѓанската војна во Грција,тие испра-
ќаа голем број средства, бидејќи нивните браќа и 
сестри во егејскиот дел на Македонија страдаа и 
врз нив се вршеше насилство од страна на 
грчките власти. 

Во својата огромна желба да му се помогне на 
својoт македонски народ што побргу да се извле-
че од последиците на четиригодишната војна и 
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заостанатост,група истакнати македонски иселе-
ници ја презедоа иницијативата за изградба на 
болница во Скопје. Оваа акција, чиј претставник 
беше проф. д-р. Живко Ангелушев,истакнат 
македонски општественик и културен работник, 
роден во с. Племна,Драмско,директор на Специја-
лната болница за уво, нос и грло во Њујорк, почна 
собирање помош за болницата во февруари 1946 
година,а во 1958 година таа беше свечено пуште-
ва во употреба.Ваквата реализација наиде на 
огромен поттик кај иселениците од сите делови на 
Македонија и затоа, веднаш потоа, акцијата се 
прошири насекаде каде живееја македонските 
доселеници во САД,Канада и во Австралија,кои, 
всушност, беа иницијатори и реализатори на оваа 
хумана акција. 

Слободниот нацинален и општествен развој и 
пробивот на вистината за Република Македонија 
беа силен поттик за организираниот живот на исе-
лениците врз нацинална основа.Тоа, наедно, зна-
чеше и најефикасна одбрана против сите напори 
на странсктие пропаганди и непријателски де-
јствувања. 

Повоените организирани дејствувања во преку-
океанските земји го опфатија мнозинтвото од ма-
кедонското иселеништво,без оглед од кој дел на 
Македонија потекнуваат.Бројните организации и 
здруженија на културно-просветно,спортско и дру-
го поле со своето дејствување го одразуваа еди-
нството на Македонците,кои непосредно придоне-
суваа за афирмација на Македонија и Југослави-
ја.Така,тие длабоко и емотивно беа поврзани со 
сè што доживуваше макеонскиот народ во борба-
та за ослободување. 

Изградувањето и растежот на Републиката, до-
стигнувањата на планот на образованието, култу-

158

Славе Катин



рата,науката,стопанскиот напредок и другите на-
стани што пробиваа патишта за афирмација на 
Македонија во светот за нив беа силно оружје во 
сопственото докажување и во афирмираноста на 
македонската самобитност. 

Организираните дејствувања во прекуокеа-
нските земји го опфаќаат мнозинството македо-
нски иселеници.Притоа, важна компонента на ва-
квите активности е тоа што единствено се органи-
зирани и во нив членуваат Македонци,без оглед 
од кој дел на Македонија потекнуваат. Иселени-
чките организации и нивното членство постојано 
се зголемуваат,а нивната активност се проширува 
и квалитетот се подобрува. 

Бројните организации и здруженија на црковно, 
културно-просветно,спортско и друго поле со сво-
ето дејствување го одразуваат единството на Ма-
кедонците,без оглед дали потекнуваат од Репу-
блика Македонија,од егејскиот или од пиринскиот 
дел на Македонија,или од Албанија и на тој начин 
непосредно придонесуваат за меѓусебна афирма-
ција на Македонците како посебна и компактна 
етничка целина.Во исто време,тие се афирматори 
на вистината за СР Македонија и СФР Југослави-
ја, за нивниот развиток на општествено, културно-
просветно, научно и друго поле. 

Денес, програмите за мултикултурата претста-
вуваат своевидна пригода за проширување на со-
работката и еманципацијата на иселениците во 
многу области на животот.Пред сé,тоа се однесу-
ва на културата,спортот,за прашања и проблеми 
од областа на образованието,радио и тв-програ-
мите,социјалното згрижување и слично.Притоа, 
особено треба да се истакнат многубројните и ра-
зновидни активности на македонските иселеници 
што се одвиваат во рамките на мултикултурата во 
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Австралија и во Канада во последните години. 
Меѓутоа, од особена важност за презентирање 

на македонскиот збор,култура,историја,традиции, 
обичаи и други вредности се многубројните 
македонски културни друштва,македонски весни- 
ци,списанија,билтени,радио и тв-часови и друг 
вид гласила,чиј број се зголемува од година во го-
дина како средство за информирање за активно-
стите и животот на македонските колонии и како 
средство за продолжување на векот на мајчиниот 
македонски јазик. 

Радио и тв-часовите на македонски јазик, исто 
така, заземаат битно место меѓу македонските 
гласила во прекуокеанските земји. Од нив голем 
број работат во составот на мултикултурата и со 
успех преку етерот ја презентираат својата култу-
ра,јазик и музички достигнувања.Тие ги информи-
раат Македонците и другите иселеници од Балка-
нот за новостите во татковината,за животот и ра-
ботата на иселеничките организации,за активно-
стите во црковните општини,за македонските клу-
бови,за училиштата и за другите асоцијации. 

Сите овие макеоднски светилишта,културноу-
метнички друштва,фудбалски друштва,женски се-
кции,македонски училишта,радио и тв-часови, ве-
сници,списанија,билтени и друго играат огромна 
улога за македонските иселеници во прекуокеа-
нските земји.Тие се можност и средства за афи-
рмирање на културното наследство и постигнува-
њата на македонските исленици и збогатувањсето 
на мозаиците во прекуокеанските земји САД, 
Канада и Австралија, како и во Македонија. 

Кога се зборува за организираното дејствува-
ње во прекуокеанските земји, треба се каже дека 
тоа го опфаќа мнозинството македонски иселени-
ци.Притоа, важна компонента на ваквото органи-
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зирање е тоа што тие се сплотени во самостојни 
асоцијации,пред се’ цркви и црковни општини,во 
кои членуваат Македонци,без оглед од кој дел на 
Македонија потекнуваат.Притоа,верско-национа- 
лните објекти иселеничките организации и нивно-
то членство постојано се зголемуваат, а нивната 
активност се проширува и квалитетно се подоб-
рува.Така,во изминатиот период се постигнати ви-
дни резултати во духовниот И културно-просве-
тниот живот.Создадени се бројни македонски 
цркви и друштва,организации,спортски клубови и 
други форми на дејствување,во кои масовно се 
собираат македонските иселеници.Меѓутоа, од 
особено значење за активноста на македонските 
иселеници е создавањето на македонските право-
славни цркви и црковни општини. 

Македонските православни цркви и општините 
во Австралија,во Канада и во САД,а во последно 
време и во западноевропските земји,се најзнача-
јните и најмасовните собиралишта на Македонци-
те од сите делови на Македонија.Во тие македо-
нски храмови,покрај богослужбата,слободно се 
слуша македонскиот збор,мајчиниот јазик донесен 
од стариот крај.Во тие културно-просветни и духо-
вни центри работат македонски училишта,каде 
што се учи мајчиниот македонски јазик, национа-
лната историја и географија,а во голем број цркви 
и верска поука.Така, отворени се процесите за со-
здавање културно-уметнички,забавни, литерату-
рни и спортски друштва,издавање весници, би-
лтени и списанија,како и отворање македонски ра-
дио и ТВ-емисии.Притоа,македонските правосла-
вни цркви опстојуваат во дијаспората како несобо-
рлива стварност,како важен фактор во иселени-
чките средини.Црквите постојат како траен белег, 
признати се од домашниот фацтор и без никакви 
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пречки дејствуваат во средината во која живеат и 
работат Македонци. 

Македонските православни цркви и црковни 
општини во дијаспората се мошне ценети од та-
мошното општество,пред се’,поради резултатите 
што Македонците ги постигнуваат во работата,а и 
поради нивниот однос и висок степен на лојално-
ст кон новата татковина. Меѓутоа, најзначајно е 
тоа што македонските иселеници преку своите 
црковни општини ја афирмираат својата стара та-
тковина,со што даваат прилог и на планот на ме-
ѓународните односи.Всушност,тие се мостот на 
соработка на Република Македонија со Австра-
лија,САД,Канада,со европските и други земји. До-
сега не еднаш е истакнато дека македонските до-
селеници и нивните асоцијации,со посебна нагла-
ска на македонските православни цркви и црковни 
општини,прераснаа во мошне значаен и позити-
вен фактор во градењето на добрите заемни 
односи меѓу земјите во кои тие живеат и Републи-
ка Македонија. 

Исто така,одреден број Македонци во дијаспо-
рата црквуваат во католички и англикански црви, 
потоа во руски,украински,српски,грчки и бугарски, 
особено во бугарско-македонски,како и во неколку 
протестански цркви.Такви се случаевите со цркви-
те кои се под јуриздикција на Источната правосла-
вната црква во Северна Америка (црквите на 
организацијата МПО во Торонто,Детроит,Форт 
Веин,Индијанаполис и други градови),на Грчката 
православна црква во Канада (Торонто, Хамилтон 
Виндсор) и Австралија (Мелбурн, Аделајд Перт и 
Сиднеј), на Српската црква во САД (Детроит) и 
Канада (Торонто), на Бугарската православна 
црква (Мелбурн), на Евангелско-методистичката, 
на Адвентистичката цеква во Австралија и на дру-
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ги цркви.Така,во Мелбурн постои Македонска ева-
мгелско-методистичка црква , во која членуваат 
претежно Македонци од струмичкиот крај.Во САД, 
пак,постојат цркви со име Македонска баптисти-
чка црква, во која членува црнечко население. 
Оваа црква го примила библиското име на Маке-
донија и нема никаква врска со Македонија и ма-
кедонскиот народ Меѓу свештенството и високиот 
клер на погоре споменатите цркви,особено во Ка-
толичката,во Англиканската и во Евангелско- ме-
тодистичката црква, има одреден број Македонци 
кои достојно го бранат името и вистината за маке-
донскиот народ и за Македонија.  
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО ИСТОЧНО-
ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ 

 
Од памтивек влашката земја била “ветена зе-

мја”за голем број Македонци,особено од западни-
от дел на Македонија,кои со торбата на рамо, 
тргнале по белиот свет да спечалат и пак да се 
вратат во Македонија на дедовските корени. Та-
квите печалбарски движења,според некои пишу-
вани документи и од комуникацијата со бројни ра-
скажувачи,може да се каже дека биле прилично 
интензивни и оставиле свој белег врз историјата 
на македонскиот народ. Така, печалбарството во 
еден подолг период во времето кога владееше 
Отоманската империја,стана масовна појава кај 
Македонците, особено кај селското население. 
Ваквата појава ја потврдува неподносливата 
состојба во македонските рурални средини од 
каде голем број од македонското население,па и 
од другите националности,ја напуштиле Македо-
нија и,за да спечалат по нешто и да им пратат на 
своите фамилии,оделе,меѓу другото,и во Романи-
ја. 

Се знае дека по неколку илјади Македонци од 
Галичник,Кичевско,Струшко,Тетовско,Мијачијата, 
Маврово,и од други делови на Македонија оделе 
на гурбет во Влашко.Таму се занимавале со ра-
злични занимања и живееле претежно групирани 
во тајфи,односно групи, се со цел полесно да го 
организираат животот и подобро да се снајдат во 
новата средина.Таквиот печалбарски живот 
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оставил траги во историјата,културата,обичаите 
и црковното живеење на македонскиот печалбар. 

Затоа, не случајно се испеани бројни песни за 
одењето, живеењето и враќањето на печалбарите 
од Влашко. 

Најголемиот бран на доселување на Македо-
нците во Романија се појавува по Втората светска 
војна.Имено,во 1949 година во виорот на Граѓа-
нската војна во Грција голем број политички еми-
гранти од Егејска Македонија претежно се насели-
ја во Букурешт. Нивниот дел бил околу 6-7.000 од 
кои 3.000 Македонци.Тие претежно биле населе-
ни во Бостошан,Флорика,Питешти,Хинедоара, 
Блаила,Галац,Валчеле,Брашов,Клуж,Орадија,Фа-
лтичени како и во детските домови Синаја, Ту-
лгеш,Орадија,Фалтичени,Блаж,Палтениш и Трго-
виште. 

Настојувањата на информативните гласила 
биле за единство меѓу Македончињата и Грчиња-
та.Имено,како што македонскиот и грчкиот народ 
се челичеле во борбата против општиот неприја-
тел,така тогаш заедно развивале љубов,пријате-
лство и соработка со народите со кои живееле, а 
особено се стремеле нивните деца,да станат па-
триоти кои ќе ја сакаат својата татковина и својот 
народ, да станат луѓе со длабока мисла, а нивни 
примери да биде нивниот живот, работата, духот 
и напредокот на социјалистичката младина. 

Во 1968 година започна големата преселба на 
Македонци од Романија во Република Македони-
ја,во мал број во Грција и во други земји. Во 
влашката земја остана многу малку кои,за жал, 
денес не се организирани во свои македонски 
организации,ниту се помагаат од матичната земја, 
туку се оставени во “котелот на асимилирањето”. 

Во Романија живеат и неколку стотици Маке- 
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донци, кои денес се раселиле во повеќе 
градови,многумина се асимилирале и станале  
дел од романската стварност. 

Уште во 19 век Русија вила предизвик за голем 
број Македонци,претежно интелектуалци,кои таму 
завршуваа академии и како преродбеници се бо-
реа за македонската кауза.Во текот на еден долг 
период Македонците,главно,заминувале за Мо-
сква,Петровград,Одеса и други места.Меѓутоа, 
најголем број Македонци во поранешниот Сове-
тски Сојуз,дојдоа во текот на Граѓанската војна во 
Грција и тие се населија во Кавкаските региони. 

Така, според неофицијални податоци бројот на 
пиолитичките емигранти од Грција во Ташкент и 
околните места во периодот 1949 година,се дви-
жел меѓу 19 и 20 илјади,од кои 7-8.000 биле Маке-
донци од Беломорска Македонија.Тој број се зго-
леми во педесеттите години и достигнал бројка од 
околу триесетина илјади.Подоцна рапидно се на-
малува поради големиот број повратници во Гр-
ција,Македонија и во други земји.Се смета дека 
денес на овие простори живеат околу 2.000 Грци 
и околу 300 до 500 Македонци, претежно стари 
лица или мешани бракови. 
 Во Ташкент,Македонците ја делеле истата су-
дбина со Грците.Тие,главно, беа организирани во 
заедничка политичка организација,а информира-
њето имаше едно од важните ролји. 

Исто така, поголем број Македонци живееја во 
Русија како градежни работници и стручњаци.Тие 
оставија видни траги во градежништвото во Руси-
ја Украина.И денес има одреден број работници и 
стручни кадри,како и бројни интелектуалци и сту- 
денти. 

По поразот на Демократската армија на Грција 
(ДАГ) во август 1949 година еден дел од нејзи-

166

Славе Катин



ните сили се префрли во Југославија, а друг дел 
во Албанија,од каде што се изврши распоред за 
префрлување во поранешните источноевропски- 
те земји и тогашниот Советски Сојуз.Пред тоа, 
пролетта 1948 година беа евакуирани и околу 
28.000 дечиња од селата на слободната терито-
рија во егејскиот дел на Македонија. 

Се претпоставува дека вкупниот број на еми-
грацијата прифатена во источно-европските земји 
и во Советскиот Сојуз изнесувала околу 55.000 од 
кои над 20.000 беа Македонци.Македонската еми-
грација, заедно со грчката живееше и дејствуваше 
во рамките на сите организирани форми што ги 
реализираше Комунистичката партија на Грција. 
Така,во 1949 година почнаа да излегуваат и први-
те весници на политичката емиграција во чии ра-
мки се печателе и страници на македонски јазик. 

Така, во Романија излегуваше весникот “Неа 
зои” (“Нов живот”), во Унгарија“Лајкус агонас” 
(“Народна борба”,во Полска“Димо-кратис” (“Демо-
крат”),во Чехословачка “Лаикос агонистис” (“Наро-
ден борец”),во Бугарија “Лефтерија” (“Слобода”), 
а во Ташкент,во Советскиот Сојуз во почетокот 
излегуваше весникот под име “Прости ники” (“Кон 
победата”),кој подоцна го смени името и излегува-
ше под наслов “Неос дромос” (“Нов пат”). 

Македонските страници излегувале редовно се 
до 1968 година (период од околу 18 години),а по-
тоа некои од страниците,порано или подоцна се 
укинувале како резултат на ставот на Централни-
от комитет на КПГ, дека натамошното издавање 
на македонските страници и пречи на нејзината 
работа во Грција, односно во напорите за нејзино 
легализирање и соработка со политичките партии 
во Грција, за кои македонското прашање на 
постоеше. 
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Денес во поранешните источно-европските зе-
мји:Романија,Унгарија,Чешка и Словачка,Полска, 
Русија и други земји живеат неколку илјади Маке-
донци претежно од егејскиот дел на Македонија.  
Исто така, има и бројни доселеници од мешани 
бракови на Македонци од сите делови на Македо-
нија. 

Во развојот на Будимпешта се присутни и Ма-
кедонците,кои го даваат својот скромен,но знача-
ен придонес.Имено,во виорот на Граѓанската во-
јна во Грција (1946-1949) оттргнал илјадници Ма-
кедонци од Егејскиот дел на Македонија од нивни-
те родни огништа и ги развеал низ разни земји во 
светот.По волја на судбината,голем број Македо-
нци од овој дел на Македонија се нашле и засно-
вале ново огниште во Унгарија. Бидејќи досега ни-
кој не водел некоја попрецизна статистика,се пре-
тпоставува дека во Унгарија живеат од 5 до 7 
илјади егејски Македонци. Македонската колонија 
во оваа земја е сконцентрирана,главно,во Буди-
мпешта,Мишколц, селото Белојанис и некои други 
помали места. 

Според некои нецелосни подтоци бројот на 
политичките бегалци од Грција во Унгарија се 
движел од 8 до 10 илјади, од кои околу 80% биле 
Македонци, меѓу кои и илјада деца сместени по 
детските домови ширум Унгарија. Нив ги има во 
Будимпешта, селото Белоез, потоа во градовите 
Озд, Мишколц, Балатон, Алмади Балатон Кенеше, 
Балатон Леле, Искар Сенѓур, Дик, Чурго и други 
места. Децата беа на возраст од 3 до 13 години и 
во домовите покрај македонскиот јазик учеа и 
други предмети на мајчин јазик. 

Македонците во Унгарија полни 40 години не-
маат свое здружение или некоја слична асоција-
ција. Не поради тоа што не сакаа, туку поради 
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приликите што владееја во Унгарија до 1990 годи-
на,како и поради агресивната и негаторска поли-
тика на грчкото лоби во оваа земја. 

Имено, Грците во Унгарија се далеку од помно-
губројни од Македонците и редовно материјално 
помагани од матичната земја. Тие долго време 
воделе и ќе водат многу агресивна политика, чија 
основна цел е да ги претопат и да докажат дека 
во Унгарија (како и во Грција) нема Македонци. За 
да ја остварат оваа цел, тие не избираат средства 
и често се служат со нечесни игри и измами. Но, 
досегашната практика покажа дека и Македонците 
се цврст орев,дека не постои сила што ќе ги скр-
ши.Тие се и ќе останат Македонци.Друга алтерна-
тива за нив не постои. 

Македонците од Егејска Македонија во поране-
шна Чехословачка започнаа масовно да доаѓаат 
по Граѓанската војна во Грција.Така, во тој период 
бројот на политичките емигранти во Чехословачка 
беше околу 12.000 од кои над 2.000 Македонци, 
претежно од Леринско-костурскиот регион. Маке-
донците живееја,главно,во градоите:Јесеник, Пра-
га,Острава и заедно со грчките политички емигра-
нти дејствуваа во сите организирани форми ко-
нституирани од Комунистичката партија на Грција 
(КПГ). 

Покрај политичкото собирање, Македонците во 
поранешна Чехословачка се организираа и групи-
раа преку информативно гласило.Имено, инфо-
рмирањето на Македонците и Грците се вршеше 
преку заеднички весник со име “Агонистис” (“Бо-
рец”).Ова гласило започна да излегува во почето-
кот на 1950 година на четири страници, од кои 
една, а понекогаш и две беа на македонски јазик. 
Во 1953 година Управата на политичките емигра-
нти во Чехословачка се пресели од Јесеник во 
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Прага, а со тоа и Редакцијата на весникот, а 1966 
година од Прага во Острава. 

Следејќи ја содржината на македонските стра-
ници може да се констатира дека тие во основа ја 
изразуваа позитивната политика на КПГ спрема 
македонското национално прашање и општо 
нејзината политика спрема Грција и светот. Спо-
ред тоа, страниците нудат драгоцени материјали 
од историјата,литературните остварувања, фо-
лклорот воопшто од целокупниот живот на маке-
донските политички емигранти во Чехословачка. 

Поголемиот број Македонци од Егејска Маке-
донија,меѓу кои беа бројни деца-бегалци,при кра-
јот на шеесетите години се преселија,претежно во 
Република Македонија, а многу мал број заминаа 
во прекуморските и други земји.Меѓу нив,а и меѓу 
Македонците кои денес живеат во Чешка и Сло-
вачка,има бројни интелектуалци.Со своите пости-
гнувања на бројни научни полиња и во културата, 
Македонците таму оставаат значајни траги во се-
вкупното живеење во нивните средини. 

Исто така и во седумдесетите години се забе-
лежува бран на Македонци кои времено живееја 
во тогашна Чехословачка.Тие претежно беа гра-
дежни работници и стручњаци од неколку македо-
нски градежни фирми, особено од “Трудбеник” од 
Охрид. И денес има помал број Македонци, пред 
се’,од Егејска Македонија,како и од Република 
Македонија,кои претежно се занимаваат со трго-
вија,и со други бизнниси.Веројатно поради мали-
от број во Чешка и Словачка немаат свои македо-
нски организации. 

Врските меѓу Полска и Република Македонија 
допираат од повоениот период и тие, главно, се 
базираат на културна,научна,економска и друга 
основа. Еден од првите лекторати на македонски 
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јазик е отворен токму во пријателска Полска. Но, 
првата поголема група Македонци што дојде во 
Полска беше од егејска Македонија. Имено, први 
меѓу емигрантите од Грција во Полска беа деца-
та-бегалци, а со нив по некоја жена или мома кои 
имаа улога на воспитувачки. Тие во почетокот се 
населија во Солице Здруј, Лондек Здруј,во  Згоже- 
лец,а од таму беа префрлени во Вроцлав,Легни-
ца,Свидница,Шчечин и други места.И на тие нови 
простори Македонците се бореа да го афирмира-
ат својот јазик,култура,литература,традиции и да 
го зајакнат националниот дух. 

Меѓутоа, кон крајог па шеесеттите години, го-
лем број Македонци,претежно високо образовани, 
се преселија од Полска во Република Македонија 
и во прекуокеанските земји, особено во Канада. 
Како резултат на тоа 1974 година се укинаа стра-
ниците на македонски јазик во “Демократ”, а кра-
тко време потоа згасна и весникот. 

Голем број Македонци од Тетовско, Битолско, 
Струшко,Прилепско,Кичевско и од други региони 
на Западна Македонија доаѓале на печалба уште 
во минатиот век,за тој број да се зголеми меѓу 
двете светски војни,особено по Втората светска 
војна,кога во Белград немало само фурнаџии, 
кафеанџии,семкари,слаткари и други занаетчии, 
туку дошла и плејада познати и признати култу-
ролози,политичари и граѓани на светот.Во тие ми-
гови пред хотелот „Балкан“ со мислите отпатува-
вме во времето кога Македонците живееле од 
градот на белината,како често нашите го нареку-
вале. 

Меѓу двете светски војни голем број Македо-
нци оделе да се школуваат во Бугарија, Русија и 
бројни европски метрополи. Меѓутоа,мпо Втората 
светска војна Белград станал центар за голем 
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број македонски студенти кои се стекнале со ви-
соко образование,за потоа да работат во својата 
татковина како професори,лекари,инженери,уме-
тници, новинари, правници итн. 

Во овој период,покрај македонските институ-
ции,во Војводина,кои работеле со успех во пери-
од од седумдесетина години,Македонците како 
малцинство во Србија имаат свои нови македо- 
нски организации,друштва,клубови,училишта,фо-
лклорни групи и друг вид асоцијации, кои влеваат 
надеж дека состојбата ќе се подобри и дека ќе 
имаат посреќно утре. 

Меѓу другите,треба да се споменат следните: 
Националниот совет на Македонците во Републи-
ка Србија, Списанието „Македонска виделина“, 
Здружението „Гоце Делчев“ - Врање, Пејачката 
женска група „Тоше Проески“ во Качарево, Клубот 
„Илинден“ во Јабука, Здружението „Бели мугри“ 
во Пирот, Домот на културата „Кочо Рацин“ и 
Основното училиште „Гоце Делчев“ во Јабука, 
Здружението „Македониум“ од Белград,Здружени-
ето „Гоце Делчев“ од Врање,Културно-уметни-
чкото друштво „Васил Хаџиманов“ во Јабука дру-
ги.Се чини дека најголем успех е воведувањето 
на македонскиот јазик да биде во јавна (слу-
жбена) употреба во локалната управа на Општи-
ната Пландиште кај Вршац и избор на пратеник 
од македонската заедница во Собранието на 
Србија. 

Република Хрватска,пак,е земја кадешто на 
Македонците им се гарантирани сите права како 
национално малцинство.Таа е земја кадешто Вла-
дата,преку материјална и финансиска помош,го 
помага развојот на малцинствата за афирмација 
на нивните национални,културни и јазични вре-
дности.Со тоа Македонците служат како мост за 
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развивање на пријателство помеѓу Хрватска и Ма-
кедонија афирмирајќи ја, на тој начин, Република 
Хрватска како демократска и граѓанска земја. Тука 
Македонците се организирале во Хрватско-маке-
донската заедница,заедничка организација на ку-
лтурно - уметнички душтва во поголемите градови 
во Хрватска. Потоа има црковни општини на МПЦ 
и тоа во: Загреб, Сплит и Пула, а од 1993 година, 
Заедницата го издава и списанието “Македонски 
глас”. Преку сите тие асоцијации, Македонците во 

Хрватска остваруваат богат културно,просветен, 
спортски и духовно–верски живот,настојувајќи да 
го задржат и да го развиваат својот македонски 
идентитет.Притоа конечно Македонците се наоѓа-
ат на најразлични врвни места во науката, високо-
то образование,културата,судството,стопанството 
и во други подрачја на општественото живење во 
Хрватска. 

Судбината на Македонците во Словенија е 
слична, ако не и идентична со онаа на Македо-
нците во Хрватска.Словенија е втората порене-
шна Ју република во која Македонската правосла-
вна црква опште е регистрирана во државниот 
регистер,како посебна верска заедница.А, Маке-
донците, како што се вели, како духовни роднини 
на Словенците,се организираат и во културно-
уметнички друштва и други асоцијации. Денес 
постојат или се во формирање културно- уметни-
чки друштва во Љубљана,Крањ,Марибор и Копар, 
со тенденција тој број да се зголемува. 

Исто така,Македонците во Словенија се орга-
низирани на духовно национално поле преку Ма-
кедонските православни црковни општини за 
Крањ и Љубљана кои претставуваат идно собира-
лиште на Македонците. 
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО ИЗРАЕЛ 
И ТУРЦИЈА 

 

Почнувајќи од древниот период до денес, 
Израел како и Македонија бил,е и ќе биде раскр-
сница на различни нации,цивилизации,култури, 
јазици и религии.Затоа со право се вели дека 
историјата на Евреите и таа на Македонците е 
тесно поврзана. Почнувајќи од древните времиња 
на Александар Македонски,периодот на Римјани-
те и Византија,отоманскиот период до следните 
светски војни,ќе се види дека Израел и Македони-
ја имале слична,ако не и идентична судбина. Име-
но, низ овој долг и важен период во Македонија 
само две нации го избрале името на земјата како 
дел од нивниот идентитет -древните Македонци и 
Македонците денес.Македонците ја добија своја-
та независност,социјалните,политичките и култу-
рните права во 1944 година, за во 1991 година да 
се конституира независна, суверена и самостојна 
држава - Република Македонија. 

Евреите, пак, во долгиот и тежок пат на опсто-
јување, во времето кога Римјаните го разрушиле 
Ерусалим и во пламенот на огинот изгоре Светиот 
храм, Јудеја била разграбена и опустошена. На 
Евреите им било забрането да живеат во нивната 
татковина Јудеја,со што настапува големото евре-
јско раселување по светот.Потоа во Јудеја доаѓа-
ат муслиманите,крстоносците,отоманците и секој 
на свој начин се однесува кон овој народ. Секако 
минатиот век за Евреите е најжалосниот, бидејќи, 
Ариевците на чело со Хитлер убиле 6 милиони 
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Евреи.Со тоа еврејскиот холокауст не се забора-
ва, туку остави големи лузни кај народот и во 
неговата историја. 

Еврејскиот народ постои уште од номадскиот 
период преку создавањето на првата единствена 
држава на Евреите од 1030 до 930 година пред 
Христа,па преку нејзиното распаѓање,покорува-
њето на Евреите и нивната емиграција,до созда-
вањето на еврејската држава Изреал,која се реа-
лизира дури по Втората светска војна, на 14 мај 
1948 година. 

Во врска со еврејскиот холокауст, секоја година 
на 11 март во Скопје пред Споменикот на жртвите 
од бугарскиот фашистички окупатор, им се оддава 
почит на македонските Евреи. На тој ден во 1943 
година бугарската полиција на германските наци-
сти им предаде 7.144 македонски Евреи. 

Инаку кога зборуваме за судбинската поврза-
ност на македонскиот и еврејскиот народ и на 
Македонија и Израел, треба да се спомене дека 
Република Македонија се граничи со четири 
земји.Албанија,Бугарија, Грција и СР Југославија. 
За жал,овие земји како во договор имаат аспира-
ции и негаторски однос кон Македонија.Така 
Србите го негираат постоењето на автокефално-
ста на Македонската православна црква како про-
должувач на Охридската архиепископија;Грција го 
негира уставното име на Република Македонија и 
со сите можни средства се бори да ја омаловажи 
и државата и народот со употреба на неприфа-
тливата додавка БЈРМ.Албанија има територија-
лни претензии кон западниот дел на Македонија, 
каде се случува популациона инвазија. Бугарија, 
пак, ја призна државата а го негира македонскиот 
јазик. Од тие причини и не случајно Македонија е 
наречена “јаболко на раздорот на Балканскиот 
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Полуостров”. Исто така и Израел се граничи со 
четири држави и тоа Либан, Сирија, Јордан и 
Египет. Изрел се наоѓа во изолирана положба 
како еврејска држава која е опкружена од Арапи, 
кои претежно се муслимани.Односите меѓу Изра-
ел и неговите соседни земји се одразуваат скоро 
на секој аспект на изразување на надворешните 
односи, како и на демографијата,економската и 
друга политика во текот на историјата. Сите тие 
соседни земји, на свој начин имаат територијални 
претензии и се однесуваат негаторски кон евре-
јскиот народ и еврејската држава. Затоа, и Израел 
често се нарекува како “јаболко на раздорот на 
Блискиот Исток”. 

Меѓутоа,макотрпниот живот,целокупните состо-
јби,силната љубов кон својата вера,народ,земја, 
минато и иднина направи и од Македонците и од 
Евреите да формираат свои суверени и незави-
сни држави.Од Израел и од израелскиот народ 
треба да се учи колку тешко, макотрпно и со многу 
пожртвуваност се формира држава,како уште по-
тешко се стекнува слободата и,како сето тоа во-
звишено,со силна вера,со голема љубов и со на-
јголема надеж треба да се брани,гради,чува и ра-
звива новосоздадената држава.А,еврејскиот слу-
чај на создавање на држава и опстојување на 
истата е единствен пример во светот. 

Во Израел има многу мал број македонски 
Евреи,кои живеат во повеќе градови и кои се те-
сно поврзани со Република Македонија. Меѓутоа, 
врските меѓу двете земји се базираат токму со 
Евреите во Израел и Македонија. 

Македонски православни цркви постојат во го- 
лем број прекуокеански и европски земји.Но, се 
чини дека изградба на македонски храм во свети-
от град - Ерусалим е од посебно значење како за 
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Црквата исто така и за македонскиот народ во 
целина. Инаку, идејата за изградба на Македонска 
православна црква во Светиот град е вечна и све- 
та уште од времето на просветителите св. Кирил 
и св. Методиј, од времето на св. Климент и св. 
Наум Охридски,на Цар Самоил,на Партение Зо-
графски,од времето на поглаварите Доситеј и 
Михаил,до денешни дни кога поглавар е архиепи-
скопот охридски и македонски г.г. Стефан. Имено, 
во 1999 година,за време на Велигденскиот прием, 
сега починатиот поглавар на МПЦ г.г. Михаил 
рече дека Македонската православна црква доби-
ла покана од израелските власти да изгради свој 
храм во таа света земја. Оваа вест беше примена 
со воодушевување не само кај црковните свеште-
нослужители туку и кај македонскиот човек. Тогаш 
беше обелоденета веста за изградба на македо-
нска православна црква во светиот град – Еруса-
лим и беше речено дека можеби,таквата изградба 
ќе биде реализирана во рамките на активностите 
по повод 2000-годишнината од христијанството. 
Оваа идеја предизвика голем интерес особено кај 
Македонците во дијаспората,потоа кај бизнисме-
ните кои најавија дека ќе донираат за изградба на 
црква и кај обичните верници. 

Некои оваа вест во тоа време ја сметаа како 
прерано соопштена,дека е ставена под знак пра-
шање и сл.Меѓутоа, се чини дека требаше од не-
што да се почне за подоцна да има средби меѓу 
претставници на Македонската православна 
црква на Израел.Тоа, секако,го отвори патот за 
разговорите што треба да се водат во најскоро 
време меѓу високата државна и црковна делега-
ција на Република Македонија и претставници на 
Израел. Се чини дека поддршката на Македонија 
и на македонскиот народ од страна на Израел е 
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неопходна и многу значајна.Тоа,секако,се потвр-
дува со блискоста на овие две држави и два наро-
ди кои имаат слична и идентична судбина, 
историја...Македонскиот народ отсекогаш бил 
близок со еврејскиот;заеднички живееле во Бито-
ла,Штип.Скопје.Солун,Костур и во други места 
ширум Македонија,заеднички страдале,но и зае-
днички се радувале. Македонскиот народ не може 
да ги заборави деновите кога Евреите од Македо-
нија,со помош и поткрепа на бугарските фашисти, 
беа однесени и погубени во концентрационите ло-
гори.Денес во Македонија живеат мал број евре-
јски семејства,но тие здружени во Еврејската зае-
дница се значаен мост на зближување меѓу Репу-
блика Македонија и Израел. Затоа, придонесот на 
Еврејската заедница во Македонија е огромен и 
со непроценлива вредност токму во активностите 
за изградба на МПЦ во Израел.Доколку идејата за 
изградба на македонски храм во светиот град ста-
не реалност,тоа ќе биде потег со кој ќе се по-
тврдат одредени размислувања дека Македонска-
та православна црква пред себе има отворени 
широки патишта и дека таа безусловно мора да 
биде призната од сестринските православни 
цркви. И покрај тоа што последните ветришта што 
дуваат од Српската и од Бугарската православна 
црква се неповолни за Македонската православна 
црква,сепак македонското свештенство и македо-
нскиот народ ќе продолжат и понатаму да се мо-
лат на истиот Бог. 

При крајот на деветнаесетиот и почетокот на 
дваесетиот век печалбарството во Македонија 
стана масовна појава.Голем број население од 
селата масовно ја напуштале Македонија и, меѓу 
другите градови, заминувале за Цариград и други 
градови во границите на Турција. Така, по неколку 
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илјади од Леринско,Преспа и Костурско секоја 
година оделе во Цариград и Смирна. Поголемиот 
број биле како сезонски работници,а одреден број 
останале засекогаш на тие простори. Така, денес 
има околу 200 семејства кои повеќе од пет гене-
рации се наоѓаат,главно,во Истанбул и кои се со 
православна вероисповест. Верската одредба е 
една од главните компоненти што ги одвоила од 
средината во која живеат и ги одржала како 
компактна етника група се’ до денес. 

Исто така преселничките движења на турското 
население од Република Македонија кон Турција, 
во периодот од стотина години се одвива со ра-
зличен интензитет и претрпе големи трансформа-
ции.Меѓутоа, периодот на шеесетите години се 
карактериризра со интензивни иселувања на Ту-
рците чија бројка изнесувала околу 200.000. Спо-
ред некои неофицијални податоци денес во Ту-
рција има околу милион Турци и Македонци му-
слимани. 

Како севкупен економски-политички и културен 
центар во турското царство, Цариград одиграл 
значајна улога и за развојниот пат на македонско-
то население.Градот привлекува многу граѓани од 
разни земји и значаен е не само како економски и 
трговски центар,туку одиграл значајна улога во 
просветно-културната и верската христијанска 
активност што се одвиваала во него.За жал, маке-
донските иселеници во Турција биле и се заве-
дени како Бугари,како странски државјани,или  
како турски државјани - христијани. 

Верската активност што словенското населе-
ние,меѓу него и населението од Македонија,ја 
вршеле во Цариград била пресудна за Македо-
нците доселеници да го добијат атрибутот Бугари 
и до денес да го носат тоа име.Тоа е време кога 
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словенското население,заради заедничките инте-
реси за одвојување од Грчката православна црква 
и создавање самостојна словенска црква,се збли-
жува во надеж за успешно остварување на целта. 

Под притисок на елинизацијата и грчката 
црква, населението од Македонија во Цариград 
често е нарекувано и грчко,заради што и се при-
клучува кон тогаш единствено осамостоената 
словенска,Бугарска егзархија во чие создавање, 
всушност, активно учествувале и Македонците. 

Во Турција верата е идентификувана со етнич-
ката припадност и поради тоа само оние народи 
кои имаат своја црква можат официјално да се на-
речат со етничкото име.Затоа повеќето Македо-
нци во Истанбул се заведувале како Бугари. 

Немајќи своја држава и друг избор во тоа вре-
ме,заштитувајќи се да не станат Грци, македо-
нското население се определува како бугарско за-
чувувајќи го на тој начин барем своето слове-
нство. 

Повеќето од постарите граѓани од заедницата 
на преселниците од Македонија во Истанбул при 
денешното декларирање се изјаснуваат како Ма-
кедонци,а мал број како Бугари-Македонци, при-
тоа објаснувајќи го своето потекло и некои од при-
чините за настанатите промени. 

Меѓутоа,одреден број од помладите генерации 
непознавајќи ги доволно историските факти,вре-
менски и просторно доволно оддалечни од татко-
вината на своите предци,за жал, се изјаснуваат 
како Бугари. Меѓу другите,најголем “придонес” за 
ова,секако,има влијанието на црквата и бугарски-
те училишта. 

Бугарското училишта во Истанбул постоело се 
до 70-тите години на минатиот век.Граѓаните со 
бугарско државјанство можеле да го посетуваат 
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од првиот до седмиот клас, додека пак оние кои 
имале примено турско државјанство,првите чети-
ри години оделе во турско училиште со право 
следните три години да го продолжат во бугарско-
то.Кога децата со соодветно државјанство стана-
ле малубројни за оформување паралелки,буга-
рското училиште се затворило. По укинувањето 
на училиштето, за подучување на најмладите се 
организирале курсеви за учење на бугарското пи-
смо и јазикот,а преку дипломатските претставни-
штва се обезбедувале книги и печат,но подоцна и 
оваа активност замрела,за во поново време по-
вторно да се интензивира. 

Денес во овој град,според некои податоци,жи-
веат околу 200 семејства,од кои освен некоклуми-
на,сите по потекло се од Македонија,а ги има и од 
Ресенско-преспанскиот крај, Гостиварско-киче-
вскиот крај и од Скопје. Меѓутоа,најмногубројни се 
од Егејска Македонија од Костурско,од селата 
Загоричини,Олишта,Бобишта,Бамбуки,Черешница 
и Петеле.Тие се дојдени од крајот на деветнаесе-
тиот век како и од 20-тите и 30-тите години од 
дваесетиот век. Неколку семејства се доселени 
претежно во Истанбул по Втората светска војна. 

Некогашните градинари, цвеќари и воденичари 
од Македонија,денес се или сосптвеници на ду-
ќани каде што се продава зрнеста храна,жита,се-
миња,хемиски препарати и помагала за земјоде-
лието,или пак,се трговци на големо. Поранешните 
гостилничари имаат модерни ресторани или таве-
рни,некои од нив се многу прочуени во градот. Во 
поново време,има златари,лекари, електроинже-
нери и архитекти.Исто така ги има и во диплома-
тски претставништва,странски компании, туристи-
чки агенции и слично.Овој факт се чини е значаен, 
бидејќи укажува на добра имотна состојба, што им 
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овозможува школување во странски колеџи во 
градот или школување во странство. 

Во етничката група на Македонците во Иста-
нбул одржувањето на традицијата се јавува не-
прекинато,особено кога станува збор за верските 
обичаи што се и пресудни во народното опстоју-
вање.По правилата на верските одредби се сла-
веле и се слават не само големите празници како: 
Велигден,Божиќ,Богородица,туку се слават и мно-
гу други денови на светци.Исто така,и сите знача-
јни мигови од животот,почнувајќи од раѓањето,кр-
штевката,стапувањето во брак,венчавање и погр-
ебување се мигови кои отсекогаш се правеле и до 
денес се прават по православните верски обичаи. 

Македонците во Истанбул црквуваат во црква-
та “Св.Стефан”, позната како “железна црква”. Таа 
е под јуриздикција на Бугарската патријаршија, а е 
изградена повеќе со пари на Македонците во 
Истанбул.Израдена е во 1849 година, денешната 
од железо.Таа била осветена во 1898 година од 
егзархиски владици.Таму и денес Македонците, 
претежно од Егејска Македонија ги задоволуваат 
своите религиозни потреби.  
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ИСЕЛЕНИШТВОТО КАКО 
ЖИВОТНА ОПРЕДЕЛБА 

 
Македонското иселеништво е алфа и омега во 

творештвото на Катин. Се’ што напишал и објавил 
во неговите книги, патеписи, репортажи, прикази, 
белешки, е длабоко проникнато со животот и 
опстанокот на Македонците во светот.Тие се него-
ва генетска преокупација,која го потврдува фактот 
дека е маѓепсан од феноменот на македонската 
голгота.Таа е негова опсесија,од која нема да се 
раздели до крајот на својот живот. Зашто на овој 
свет дошол да трага по Македонците, по оние 
вистинските во земјата и во светот и со нив да го 
споделува и доброто и злото, давајќи се’ од себе 
да го осветли нивниот живот, нивните победи и 
порази, во сите фази на нивната цивилизациска 
битка за одржување во планетарната орбита, како 
ѕвезда чиј сјај не потемнува. 

Еден од добрите познавачи на неговото творе-
штво,професор д-р Вера Стојчевска - Антиќ,во по-
веќе прилики по повод промоциите на делата на 
Катин,ќе истакне:“Да се зборува за македонското 
иселеништво во светот,значи да зборуваме са-
мите за себе,за нашата историја,за нашата 
миграција,за нашата историско-општествена 
состојба во егзистенцијалниот континуитет. 
Кога го читаме она што Катин го напишал за 
нашите преселници,тоа значи дека со нескро-
тлив интерес се самозапознаваме. 

Зашто тие преселници се наши роднини, 
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оние кои своите генеолошки гранки ги пресаду-
ваат во некоја далечна земја,за нас позната пре-
ку прераскажувањата, а во која, еве, продолжува 
семејниот растеж,честопати пренесен од кај 
Драгорот долж Аризона, од Треска кај Нијагара, 
од Преспанското Езеро кај Циришките Езера, 
или крај бескрајните океани на Америка и 
Австралија. 

Чувството за македонското иселеништво е 
такво зашто нашите преселници се некогашни-
те комшии со кои растевме и ги формиравме 
навиките во маалата во кои живеевме, или тие 
се нашите сограѓани кои сега ги среќаваме на-
место средсело или на плоштадите во Македо-
нија,ширум светот, крај плажите на Лонг Бич во 
Лос Анѓелес,во Мајами Бич или сред Лозана и 
Фрајбург.Во тие моменти јас го наоѓав важниот 
спој на некогашниот заеднички живот, макар за 
еден ден или за неколку часови,кои живот зна-
чат“, нагласува Стојчевска - Антиќ 

Четириесет години Славе Николовски- Катин ја 
следи преселничката судбина на Македонците, 
нивната економска ситуација, културниот престиж, 
улогата на МПЦ во нивното мотивирање за реали-
зација на бројни програми на медиумски, култу-
рно-уметнички,спортски и духовен план.Со факто-
графски материјали за состојбите на македонски-
те преселници во светот,со афинитет да ги овеко-
вечи нивните судбини и со умешност и талент од 
секое пократко или подолго патување да подготви 
репортажа,патопис, скица или белешка. Со осет и 
љубов кон историјата на македонското печалба-
рство,Катин секогаш на секој Македонец му пода-
рува убава литература, низ која ќе ја доживее сво-
јата судбина,не само во државата во која се пре-
селил, туку и во својата Татковина. 

184

Славе Катин



На промоцијата на „Иселенички хоризонти“ 
во Штутгарт,Германија,митрополитот Кирил 
истакна  дека „Катин како еден од најдобрите 
познавачи на македонското иселеништво,со сво-
јата богата пишана продукција,со секој свој на-
слов ги збогатува хоризонтите на македонска-
та вистина. Во нив тој ја открива болната тра-
гедија на Македонците,подигната до ниво на 
една колективна национална судбина и истори-
ска категорија,исполнувајќи ја притоа опште-
ствената мисија во одржувањето и градењето 
на врските меѓу раселените Македонци и оние 
што живеат и создаваат во сопствената сло-
бодна и независна држава. Сублимирајќи ја су-
дбината на Македонците на Балканот со онаа 
на раселените,Катин остварува своевидна 
историска синтеза која овозможува автентичен 
поглед на македонската историја,создавана низ 
вековите, низ нивните буни и востанија против 
бројните освојувачи.Низ диоптријата на Катин 
секој Македонец ја согледува големината на 
просторот на неговата држава,која низ векови-
те доживувала трансформации во нејзиното 
распарчување, од нејзините соседи,кои и покрај 
жилавите напади и освојувања низ вековите, не 
можеа да ја освојат>,.„Преокупиран со македо-
нската колктивна судбина, Катин останува 
фанатично приврзан кон оваа важна национална 
тема.Тој ни ја открива најболната македонска 
трагедија, кревајќи ја и возвишувајќи ја на ниво 
на една колективна национална судбина истори-
ска категорија,исполнувајќи ја,притоа, опште-
ствената мисија во одржувањето и градењето 
на врските меѓу раселените Македонци и оние 
кои живеат и создаваат во Република Македони-
ја“, истакнуваат промоторите на делото на 
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Катин „Иселенички хоризонти“,додавајќи дека 
егејскиот,односно беломорскиот,пиринскиот и 
преспанскиот дел во Албанија, Катин ги оживува 
со цврста историска документираност и која 
потпира на потребната фактографска аргуме-
нтираност,што на неговите дела на оваа тема 
им дава и еден мошне значаен историографски 
белег”. 

Катин е автор кој најимпресивно ги доловува 
талкањата на македонските економски емигранти 
по светот,односно нивното раселување,па и со-
временото отселување,а низ тоа и нашето разма-
кедончување, нашата најболна рана, која за жал и 
денес не стивнува.Поминувајќи од судбина до су-
дбина, секоја различна по својот скитнички знак, 
Катин ефектно го прикажува духот и психата на 
тие несреќни луѓе, кои се’ уште не можат да ја 
прифатат својата судбина. Потврдувајќи се како 
автор со вистински афинитет кон оваа тема, 
Катин е нејзин верен и смел истражувач, нејзин 
страствен опсерватор и протагонист,нејзин очеви-
дец и елоквентен сведок. Неговите текстови не 
само што ги опишуваат средбите и настаните, 
туку предизвикуваат љубов и верност кон Татко-
вината,низ нив се сублимира и авторовата визија 
за македонството. Токму поради тоа, делата на 
Катин имаат и историски аспекти, хуманистички 
пораки, интимни исповеди, патриотски мечти, но и 
психолошки и социјални елементи.А најдрагоце-
ното што го нудат,е сознанието дека сето тоа тре-
ба да се види со сопствени очи и да се доживее 
лично.Зашто тој,без предрасуди и хипотеки, едно-
ставно и уверливо, документирано и емотивно, ја 
прикажува трагедијата и предизвиците на македо-
нските иселеници,како своевиден водич на исто-
риската вистина и на македонските судбини низ 
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светот. 
Делата на Катин за кои ќе стане збор во оваа 

монографија, претставуваат илустративен пример 
за современиот миг на македонскиот државен и 
политички однос кон нашите иселеници и нивните 
културни, црковни и спортски друштва и клубови. 
Однос што отвора нови можности, содржини и 
перспективи за градење поблиски односи и врски 
со македонското иселеништво, по примерот на 
Италија,Грција,Полска и Хрватска. Колку ќе се 
успее во тоа,ќе покаже иднината.Зашто во мина-
тото миграциони процеси во Македонија се одви-
вале паралелно со актуелните настани на Балка-
нот, кога македонскиот народ влегувал во разни 
фази на туѓи влијанија.Во ситуациите кога запаѓал 
во нови зависни состојби,неговата економска со-
стојба се влошувала.Не е случајно што македо-
нскиот печалбарски бран започнал многу одамна. 
Крајот на XIX век регистрира поголеми македо-
нски преселнички групи,особено од Битолско, Ле-
ринско и Преспа,во САД,а по Првата светска во-
јна и во Австралија.По Илинденското востание пе-
чалбарството се засилило,а продолжило и по Ба-
лканските и Првата светска војна. Иселувањето 
продолжило и меѓу двете светски војни, а особено 
по Втората светска војна,кога била поразена Де-
мократската армија на Грција,во Граѓанската во-
јна, на чија страна учествувале Македонците од 
егејскиот дел на Македонија,надевајќи се на де-
финитивно стекнување со национални и соција-
лни права.Наместо тоа,доаѓа до масовни пресе-
лби,особено од Леринско-костурскиот крај.Во фо-
кусот на Катин се и други специфични периоди, 
кои довеле до преселби во други земји, а особено 
во САД и Канада. 

Во обединувачкиот чин на Македонците во ди- 
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јаспорта,посебно место и улога има Македонската 
православна црква,чие делување континуирано го 
следи перото на Катин.По обновувањето на Охри-
дската архиепископија во 1958 година и по про-
гласувањето на автокефалноста во 1967 година, 
МПЦ направи силен пробив и во прекуокеанските 
и европските држави.До крајот на Народноосло-
бодителната војна Македонците во дијаспората 
се приклучувале кон други православни цркви, 
вршејќи ги православните обреди,не на македо-
нски јазик и не во свои цркви. Првата инцијатива 
за МПЦ се роди во Мелбурн, Австралија, во 1956 
година.Новоизградениот храм „Свети Ѓорѓи“ е 
првата МПЦ осветена од македонски владика. 
Веќе во 1962 година е поставен камен-темелник 
на МПЦ „Свети Петар и Павле“ во Гери - 
Индијана,а во 1964 година на црквата „Свети 
Климент Охридски“ во Торонто.До Втората све-
тска војна, бројот на Македонците во Австралија 
беше само неколку илјади. Меѓутоа, по војната 
овој број рапидно се зголемува, бидејќи, речиси 
цели села од егејскиот дел на Македонија, како и 
од Битолско,од Охридско,од Преспанско и од дру-
ги делови на Македонија,се преселија во Австра-
лија. И така, никнуваа македонските православни 
цркви во светот.Овој феномен станува посебна 
преокупација на Катин, кој на оваа тема иј дава 
посебно место во своите дела за дијаспората. 
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ДЕЛ IV 
 

ЦРКОВНО-ДУХОВНИ 
НАЦИОНАЛНИ 

ЦЕНТРИ 
 
 
 
 
 
 

Едно име имаме 
Во душата го носиме 

За тебе живот даваме 
О, Македонијо 

 
Народна песна 
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ПРАВОСЛАВНИТЕ ЦРКВИ НА 
МАКЕДОНЦИТЕ ПОД ТУЃА 

ЈУРИСДИКЦИЈА 
 

Македонците отсекогаш биле предмет на разни 
туѓи верски, национални и политички влијанија,кај 
кои се нашло погодно тло за таквата дејност. Во 
тој правец активна била бугарската, грчката и 
српската пропаганда,кои со успех ги вршеле сво-
ите замислени цели.Притоа,во прилог одела и не-
организираноста на македонските доселеници 
кои,за жал,немале ниту своја држава, ниту, пак, 
свои македонски православни цркви.Затоа, во пе-
риодот од нивното доаѓање во САД, Канада, 
Австралија и други земји,до конституирањето на 
македонската држава, Македонците биле предмет 
на бугарската, грчката или српската пропаганда. 
Свои пропаганди и влијанија врз македонските 
доселеници вршела и Католичката, Англиканската 
и некои протестантски цркви, затоа одреден број 
од нив се приклучиле и кон овие цркви. 

Во периодот меѓу двете светски војни, кога 
МПЦ не беше конституирана како институција, ма-
кедонските доселеници во САД и Канада не само 
што учествувале во организирањето и во изгра-
дбата, туку и ги поддржале, ги финансирале и 
црквувале, главно, во т.н. македонско-бугарски 
православни храмови.Овие цркви биле поттикна-
ти,изградени и контролирани од МПО. И денес 
мал број Македонци,претежно од постарите гене-
рации,ги задоволуваат своите религиозни потре- 
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би во некои од овие христијански храмови.Од де- 
ведесеттите години на минатиот век, поголемиот 
број цркви со македонско-бугарски карактер, од 
владение на МПО биле предадени и се под цело-
сна контрола и под јурисдикција на Источната 
православна црква за САД и Канада,која нема ни-
какви врски со македонскиот народ и Македонија. 

Исто така, пред конституирањето на МПЦ во 
лицето на Охридската архиепископија, голем број 
македонски доселеници помогнале материјално и 
духовно во изградбите и опстојувањето, како и 
црквувале во српски,грчки,руски,украински, 
романски и други православни цркви во САД и 
Канада,меѓу кои едни од најзначајните се следни-
те: 

СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО ГРАНИТ 
СИТИ. Првата македонско-бугарска црква во САД 
била формирана и изградена во Гранит Сити, 
Илиноис,во летото 1909 година.Таа била изграде-
на во тогашната населба “Линколн”,во која живее-
ле голем број македонски печалбари претежно од 
Егејска Македонија и одреден број Бугари.На 14 
септември 1909 година била осветена и отслуже-
на првата богослужба од бугарскиот архимандрит 
Теофилакт.Уште во јуни 1908 година,архимандри-
тот бил испратен од администрацијата на Светиот 
синод од Софија да им служи на Бугарите. Меѓу-
тоа, неговата цел и намера била да ги “прибере” 
Македонците во крилата на Бугарската правосла-
вна црква,која, во тој период имала силно влија-
ние врз Македонците, особено печалбарите од 
егејскиот дел на Македонија. 

Од 1913 до 1922 година,црквата била скоро за-
творена бидејќи немала постојано свештено лице. 
Од 1933 година била поактивна.Меѓутоа,по Вто-
рата светска војна црковниот живот замира, затоа 
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во 1954 година била продадена на Ерменската 
апостолска црква. 

СВЕТА ТРОЈЦА ВО МЕДИСОН. Бугарската 
православна црква Св. Тројца во градот Медисон, 
во државата Илиноис,била формирана 1910 годи-
на. Таа била изградена со средства на Македонци 
од егејскиот дел на Македонија и неколку Бугари. 
Како и со другите македонско-бугарски правосла-
вни цркви, така и со оваа раководел бугарскиот 
архимандрит.Во 1919 година во црквата бил по-
дметнат пожар и била многу оштетена. По десет 
години храмот бил обновен и реконструиран. Тој 
се состоел од црковни простории и мала сала. Во 
1975 година црквата била проширена и во неа де-
нес се служи на англиски јазик. Ова е единствена 
црква изградена претежно од Македонци што не 
ја контролирала МПО до 1938 година. До пред де-
сетина години сите други македонско-бугарски 
или бугарски православни цркви ги контролирала 
организацијата МПО. 

СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ ВО СТИЛТОН. 
Втората македонско-бугарска православна црква 
во САД била Св. Благовештение во Стилтон, 
Пенсилванија.Таа била организирана во 1909 го-
дина,односно неколку месеци по формирањето на 
црквата Св. Кирил и Методиј во Гранит Сити. 
Таа, исто така,била осветена од истиот бугарски 
архимандрит,кој бил избран и за прв енорен све-
штеник на црквата.Во неа црквувале претежно 
членови на МПО,од огранокот “Прилеп”.Овој огра-
нок бил формиран во 1921 година и, всушност, 
бил сопственик на куќата во која имало сала до 
самата црква. Инаку, салата била изградена во 
1927 година со средства претежно на Македонци-
те од Прилеп и Прилепско.Во 1949 година црквата 
била дооформена,меѓутоа во почетокот на 1975 
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година во неа бил подметнат пожар и е тешко 
оштетена. И денес оваа црква е активна и припаѓа 
на Бугарската источна православна црква за САД, 
Канада и Австралија. 

СВЕТИ СТЕФАН ВО ИНДИЈАНАПОЛИС. Една 
од поголемите македонски колонии во САД по 
Илинденското востание била во Индијанаполис. 
Така,околу илјада души од Леринско, Воденско и 
други места од Западна Македонија и стотина Бу-
гари биле организирани во здруженијата “Екши-
су”, “Островско” и “Пателско ”. Тие решиле да 
формираат христијански храм во Индијанаполис. 
Во тоа време во нивната средина дошол истиот б-
гарски архимандрит,кој ја продолжил својата ми-
сија, “помагајќи” им да ја формираат Бугарската 
православна црква Св. Стефан (на 1 јануари 
1915 година). Со собраните средства претежно од 
Македонците била купена една зграда, која била 
реновирана во црква,а веќе во 1918 година црко-
вниот имот бил исплатен. Денес оваа црква се 
уште постои.Во неа црквуваат одреден број семе-
јства по потекло од Егејска Македонија и од Буга-
рија ,кај кои интеграционите процеси во новата 
средина си го сториле своето.И таму богослужби-
те се вршат само на англиски јазик. 

СВЕТО ВОСКРЕСЕНИЕ ВО ТОЛИДО. 
Македонско-бугарската црква Св. Воскресение ги 
опслужувала македонските и малиот број буга-
рски доселеници од Толидо,Лореин, Менсфилд и 
Кливленд. Црквата била изградена и дадена во 
употреба на 18 јуни 1923 година. Во оваа црква 
било силно влијанието на МПО. 

СВЕТИ ПЕТАР И ПАВЛЕ ВО МЕЈСОН СИТИ. 
Во Мејсон Сити,во државата Ајова била формира-
на македонско-бугарската црква Св. Петар и Па-
вле.Таа била изградена и дадена во употреба во 
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мај 1928 година,а во неа црквувале доселениците 
од Ајова и од Минесота. 

СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ВО ГЕРИ.  
Во јули 1929 година во Гери,Индијана,била, 

организирана македонско-бугарската правосла-
вна црква Св. Климент Охридски. Во почетокот 
била купена една српска православна црква, во 
која биле вклучени и црквувале голем број Маке-
донци и Бугари.Црквата имала проблеми со со-
пственикот на имотот,затоа била затворена. По-
доцна е изградена друга црква на ново место, со 
исто име,меѓутоа нејзината активност спласнала, 
па и таа престанала да работи. 

СВЕТИ НИКОЛА ВО ФОРТ ВЕИН. Во градот 
Форт Веин се наоѓа седиштето на МПО.Таму, во 
почетокот црковниот живот започнал во приватни 
куќи и дуќани,а од 1940 до 1948 година во Батле-
ровата сала. Во неа се одржувале богослужби на 
бугарски јазик и во 1946 година била донесена 
одлука да се соберат средства за новата црква 
Св. Никола.По две години, новоизградената црква 
била осветена во ноември 1948 година. Таа е 
една од поубавите македонско-бугарски право-
славни цркви на северно-американскиот контине-
нт.Како што бил случај и со други македонско-бу-
гарски православни цркви во САД и Канада и 
оваа црква,меѓу другото,била и место за одржува-
ње веронаука и помагала на бројни новодојденци 
од различна националност деноминација. Исто 
така,таа била место каде се ширело православие-
то и се чувало бугарско-македонското насле-
дство. Во периодот од четириесеттина години во 
неа служеле неколку свештеници на бугарски 
јазик, а во последно време службите се вршат на 
англиски јазик. 

Во периодот пред и по Втората светска војна, 
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исто така,во САД се изградени македонско-буга- 
рски и бугарски цркви,во кои најголем број члено-
ви биле Македонци. Таков е случајот со црквите, 
Св. Ѓорѓи во Толидо, Св. Пророк Илија во Акрон, 
Св. Дух во Јангстаун, Св. Дух во Синсинати, Св. 
Димитрија во Кливланд, Охајо, Св. Софија во 
Чикаго, Илиноис, Св. Никола во Флинт, Св. Спас 
во Батл Крик, Мичиген, Св. Климент Охридски и 
Св. Ѓорѓи, двете во Лос Анџелес, Калифорнија, 
Св. Никола во Бафало и Св. Андреј во градот 
Њујорк. 

Исто така,по Втората светска војна,се’ до обно-
вувањето на Македонската православна црква, 
македонските доселеници ги граделе, помагале и 
ги извршувале црковните потреби во македонско-
бугарски, српски, грчки, руски, романски и други 
цркви. Тоа биле следните: 

СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ВО ДЕТРОИТ. 
Најбројната македонска колонија во САД е Детро-
ит, каде поголем број печалбари од Македонија 
дошле уште во почетокот на XX век.Дошле од ра-
злични причини и со различни национални, поли-
тички и религиозни убедувања. Затоа и започнале 
различно да се организираат и поврзуваат на ку-
лтурно и духовно поле.Така, одреден број Маке-
донци заедно со малубројната бугарска емиграци-
ја се организирале на црковен план.До 1927 годи-
на своите религиозни потреби ги задоволувале во 
различни христијански храмови,а од таа година се 
организирале во македонско-бугарската право- 
славна црква,која денес го носи името Св. Климе- 
нт Охридски. 

Во Дирборн,во 1928 година,со средства на Ма-
кедонци,претежно од егејскиот дел на Македони-
ја,биле купени две куќи,на чиј плац на 17 февруа-
ри 1929 година бил поставен каментемелникот на 
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новиот храм Св. Тројца. Набргу потоа, црквата 
била изградена (но незавршена) и во неа, на 2 мај 
истата година била отслужена првата богослужба. 
Со тоа започнало заедничкото црквување на Ма-
кедонците и Бугарите,предводени од бугарскиот 
поп - “мисионер”, кој за оваа намена бил испратен 
директно од Софија. 

Меѓутоа, во текот на кризата (1930/34) се поја-
виле проблеми од финансиски карактер,па црква-
та била затворена и дадена на продажба. Тоа ги 
натерало членовите на Македонската патриотска 
организација (МПО),огранокот “Татковина” од Де-
троит, да ја срушат црквата Св. Тројца во Дирборн 
и да вложат средства за нова црква. Така, во март 
1935 година биле удрени темелите на новата 
црковна општина која го добила името Св. Климе-
нт Охридски.Новиот храм бил готов за три години 
и служел се’ до 1964 година кога дошло до поде-
лба меѓу членството. Едната фракција останала 
во Св. Климент Охридски,изградена во 1964 го-
дина,а осветена во јуни 1966 година од бугарски-
от митрополит Андреј,како голем троброден храм, 
во кој денес црквуваат голем број Македонци од 
сите делови на Македонија,како и мал број Бугари 
и други христијани.Другата фракција,пак,изгради-
ла нова црква во Дирборн Хајтц со ново име Св. 
Павле. 

Ваквата состојба дошла како последица на по-
делбата во Бугарската православна црква,што се 
одразила и во иселеништвото.Затоа,од 1963 годи-
на во САД и Канада постојат две администрации. 
Во едната се лојалните на Бугарската правосла-
вна црква, здружени со Источната православна 
црковна епархија за Северна и Јужна Америка и 
Австралија со седиште во градот Њујорк (која ко-
нтролира осум цркви), а во другата е Епархијата 
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на Бугарската православна црква за САД и Кана-
да со седиште во градот Толидо, Охајо, која под 
своја јурисдикција и контрола држи девет цркви. 

СВЕТИ ЛАЗАР – “РАВАНИЦА” ВО ДЕТРОИТ. 
Одреден број Македонци во Детроит, по потекло 
од Тетовско,црквувале,дале финансиска помош, а 
и денес се едни од најбројните и најактивните во 
Српската православна катедрална црква Св. 
Лазар–“Раваница”.Нив ги има од Вратница, Бело-
виште,Рогачево,Одри и други села.Од изградбата 
на новиот објект во седумдесеттите години, голем 
број од македонските доселеници биле приклуче-
ни во културниот, образовниот, црковниот и спо-
ртскиот живот.Инаку,старата (првата)црква свои-
те активности ги започнала на 20 мај 1917 година, 
кога било купено местото, за по десет години 
(1927) да биде започната изградбата.Таа била ре-
гистрирана пред властите на Мичиген во Ленсинг 
на 27 септември 1932 година, како црковна корпо-
рација. Црквата била осветена на 17 јуни 1934 
година. Во периодот од повеќе децении црквата 
била градена три пати.Каментемелникот за дене-
шниот објект на “Раваница” бил поставен на 27 
јуни 1965 година,а на 25 и 26 ноември 1967 годи-
на храмот бил осветен.Од 1963 година кога се по-
јавила шизмата во Српската православна црква, 
храмот Св. Лазар “Раваница” соработувал со по-
ранешните југословенски власти. 

Исто така,одреден број македонски доселени-
ци црквувале, а и денес има мал број кои одат и 
во македонските и во други српски цркви.Таков е 
случајот со српските православни цркви Св. Сте-
фан во Лакавана, Св. Богородица во Виндзор, Св. 
Сава во Торонто и во други градови. 

СВЕТА ПЕТКА – МЕМОРИЈАЛЕН ХОЛ 
ВРАТНИЦА ВО ДЕТРОИТ. Според некои показа-
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тели најголемиот број македонски доселеници во 
Детроит се од Вратница,Тетовско.Тие црквуваат и 

во МПЦ Св. Богородица и во СПЦ Св. Лазар “Ра-
ваница”, како и во вратничката црква Св. Петка. 
Оваа селска заедница која поседува голема сала 
каде се организираат разни манифестации има и 
мала црквичка.Објектот бил изграден во 1979 го-
дина,во кој е сместена црквичката,која е под јури-
сдикција на Спрската православна црква. Денес 
доселениците од селото Вратница имаат презе-
мено акција за собирање средства за изградба на 
нова црква. 

СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО ЛОРЕЈН. 
Градот Лорејн во Охајо, исто така, во почетните 
години бил центар на македонската емиграција. И 
таму била организирана црковна општина, но таа 
била формирана една година (1932) по затвора-
њето на црквата во Маунт Јунион, во Пенсил-
ванија, во која црквувале руски и македонски 
емигранти. Така, на 24 септември 1933 година во 
еден словачки народен дом било свикано наро-
дно собрание.На собранието била одредена ко-
мисија која започнала со собирање средства за 
изградба на црква, а на 29 октомври 1933 година 
се поставени основите на општината Св. Кирил и 
Методиј.Оваа православна црква станала центар 
за голем број активности на доселениците од Ба-
лканот.Таа е активна и денес,но бројот на верни-
ците е многу мал. 

СВЕТИ ТОМА ВО АКРОН. Како и денешната 
црква Св. Климет Охридски во Детроит, така и 
црквата Св. Тома е регистрирана како Источна 
православна црква.Таа била основана во 1959 го-
дина, откако извесен број верници на постојната 
црква Св. Пророк Илија во Акрон,не сакале да ја 
признаат контролата на МПО. Тие на 8 ноември 
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1959 година одлучиле да формираат друга црква 
и да им служи бугарскиот свештеник од Св. Про-
рок Илија. Тогаш името “македонско-бугарска” 
било изоставено, а прифатено името Св. Тома - 
Источна православна црква. Било купено место за 
изградба на црквата,а била осветена на 20 фе-
вруари 1960 година од бугарскиот владика Андреј 
Велички. 

Одреден број македонски доселеници од 
Акрон,Кентон и Маслон црквувале и во Српскта 
православна црква Св. Ѓорѓи во Кентон,потоа во 
романската и во сириската црква.Исто така, пого-
лем број Македонци од Леринско и Костурско ја 
помагаат и црквуваат во грчка православна црква. 

СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО ТОРОНТО. 
Првата организирана општина на македонските 
доселеници во Канада е,секако,македонско-буга-
рската православна црква Св. Кирил и Методиј 
во Торонто. Иницијативата за формирање на оваа 
општина потекнала во 1910 година.Група Македо-
нци од Егејска Македонија се собрале во “Нево-
лската куќа” на селаните од Неволјани, Леринско, 
и донеле решение да формираат своја црковна 
општина.Бил формиран комитет од дваесетина 
членови,сите од Егејска Македонија. Во втората 
половина на август 1910 година,всушност,запо-
чнало организирањето на црковната општина, од 
кога почнале да се собираат средства за изградба 
на црквата.На 24 ноември истата година било ку-
пено место со готова зграда која била адаптирана 
во црква. Во неа се собирале членовите на МПО, 
огранокот “Правда” од Торонто и други доселени-
ци од Балканот. 

На 24 мај 1948 година бил поставен каменте-
мелникот на денешниот храм. Црквата била завр-
шена во 1949 година и на 19 јуни истата година 
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била осветена од бугарскиот митрополит Андреј 
Велички. Црквата била целосно завршена во 1954 
година. 

Иако оваа црква е изградена со пари претежно 
на македонски доселеници,таа потпаднала под ју-
рисдикција на Бугарската црква и цело време 
била во функција на бугарската пропаганда. Мно-
зинството верници се“ до денес се Македонци. 
Повеќе од нив се чувствуваат како Македонци,но 
традицијата која се градела од неколку поколени-
ја е мошне важен фактор кој ги поврзува македо-
нските доселеници со оваа црква,а таков е случа-
јот и со другите македонско-бугарски православни 
цркви во САД и Канада. Денес таа е споменик на 
минатото во која има мал број верници,нема мла-
ди генерации,се издава на луѓе од други нации и 
вери со цел да опстои. 

СВЕТИ ЃОРЃИ ВО ТОРОНТО. Втората 
македонско-бугарска источна православна црква 
во Торонто е Св. Ѓорѓи.Таа е формирана по поде-
лбите во првата македонско-бугарска црква Св. 
Кирили и Методиј во 1940 година.Како последица 
на тоа,група македонски доселеници претежно од 
Костурско,кои биле под влијание на бугарската 
пропаганда ја основале Св. Ѓорѓи на 1 јуни 1941 
година.На 26 октомври истата година бил поста-
вен каментемелникот, а осветувањето на храмот 
било извршено на 14 ноември 1943 година.И де-
нес оваа црква е активна, а нејзините членови се 
од постарите македонски генерации.Таа е под 
јурисдикција на Бугарската источна православна 
црква - Епархија за САД и Канада. 

СВЕТА ТРОЈЦА ВО ТОРОНТО. Со поделбата 
на членовите на МПО во црквата Св. Ѓорѓи во се-
думдесеттите,одреден број македонски семејства, 
претежно од Костурско,се одделиле и ја форми-
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рале црквата Св. Тројца.Тие купиле една англика-
нска црква во 1971 година и ја уредиле во прав-
славен дом.Црквата била осветена во 1986 годи-
на од бугарски владика и потпаднала под јурисди-
кција на Бугарската источна православна епархи-
ја за САД,Канада и Австралија.Оваа црква и де-
нес е активна. 

Македонско-бугарски православни цркви под ју-
рисдикција на Источната православна црква, а во 
кои црквуваат Американци и Канаѓани од македо-
нско потекло,денес, меѓу другите,се: Св. Тројца во 
Сент Луис, Св. Кирил и Методиј во Њујорк, Св. 
Георги во Лос Анџелес, како и Св. Кирил 

 Методиј во Мелбурн и Св. Петка во Аделајд, 
Австралија. 

СВЕТИ ДИМИТРИЈА ВО ТОРОНТО. Таа е 
грчка православна црква,помогната при градење-
то со средства на Македонци од Егејска Македо-
нија.Се наоѓа во непосредна близина на Македо-
нската православна црква Свети Климент Охри-
дски во Торнклиф Парк. Всушност,и целта на 
изградбата на оваа црква во 1967 година била да 
ги придобие верниците од Свети Климент Охри-
дски,особено оние од егејскиот дел на Македони-
ја.И покрај тоа што Македонците не го разбирале 
грчкиот јазик, сепак голем е бројот на оние кои се 
фатиле во пајажината на грчката пропаганда на 
таканаречената “Панмакедоники” (“Семакедо-
нска”) организација и побегнале од своето стадо. 
Слична или идентична е историјата, судбината и 
намерата на грчките православни цркви во Торо-
нто:Св. Ѓорѓи изградена 1938 година и Св. Никола 
изградена 1970 година, потоа Св. Никола во Си-
нсинати,грчката црква во Виндзор и други. Таму 
претежно членуваат доселеници од македонско 
потекло,но под силно влијание на грчката пропа-
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ганда и на таканаречената организација “Панма-
кедоники”. 

СВЕТА БОГОРОДИЦА ВИ БРИЗБЕН. Јужно 
од Бризбен,Австралија е формирана првата пра-
вославна црква на петтиот континент изградена 
со средства на Македонци.Имено, во 1936 година, 
во околината на Бризбен,имало голем број на Ма-
кедонци од Егејска Македонија и од другите Ба-
лкански држави собирачи на банани и други зе-
мјоделски производи, кои решиле да ја подигнат 
Црквата “Св. Богородица”. Таа била изградена во 
една мало места на фарма со банани чии сре-
дства ги дал еден Македонец од егејскиот дел на 
Македонија.Црквата “Св. Богородица” им служела 
на сите православни и други христијани на тие 
простори се’ до 50-тите години од минатиот век. 

СВЕТА БОГОРОДИЦА ВО КРЕЈБС КРИК. Во 
1947 година во месноста во Крејбс Крик во Нов 
Јужен Велс била изградена Македонската право-
славна црква “Св. Богородица”. Таму живееле и 
работеле дваесеттина семејства од Беломорска 
Македонија, кои собрале средства и на имотот на 
еден Македонец од Костурско ја изградиле црква-
та.Осветувањето на црквата го извршиле свеште-
ници на Англиканската и Руската црква и била ре-
гистрирана пред австралиските власти. Црквата 
“Св. Богородица” постоела 4-5 години,се’ до пери-
одот кога се отселиле Македонците и го продале 
местото заедно со објектот. 

СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО МЕЛБУРН. 
Иницијативата за формирање црква меѓу македо-
нските доселеници во Мелбурн датира од 2 окто-
мври 1950 година.Тогаш група Македонци од 
првата генерација доселеници од Леринско и од 
Костурско ја формирале првата Македонска само-
стојна православна црква “Св. Кирил и Методиј”. 
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На 14 април 1952 година Одборот купил место на 
кое во 1953 година бил изграден убав и простран 
храм.Црквата била изградена со средства исклу-
чиво на Македонци на петтиот континент.Првата 
богослужба била обслужена на 5 јануари 1954 го-
дина од свештеник Македонец од леринско кој за-
вршил богословија во Истанбул.Оваа црква им 
служела на Македонците 10-тина години,кога,со 
урбанистичките промени била срушена.. Во 1967 
година, Македонците кои црквувале во оваа црква 
купиле објект на кој се наоѓа денешната “Св. 
Кирил Методиј”.Оваа црква е регистрирана како 
Македонско-бугарска источно православна црква 
“Св. Кирил и Методиј”. До 1984 година со неа 
раководела управа составена од Македонци кои 
имале барање и желба таа да потпадне под јури-
здикција на Македонската православна црква. Тоа 
не се случило,туку црквата ја презеле неколку Бу-
гари и сега е под јуриздикција на Бугарската пра-
вославна црква.За оваа црква се водел подолг су-
дски спор, кој, за жал, Македонците го изгубиле. 
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АВСТРАЛИЈА И ДАЛЕЧНА 
И БЛИСКА 

 
Австралија е интересна и богата земја на Або-

риџините во која прво дошле Холанѓаните,а потоа 
Британците кои ја населиле.Таа е најмалиот ко-
нтинент и зафаќа површина од 7.704.159 киломе-
три квадратни,и има повеќе од триесетина милио-
ни жители од кои околу 300.000 се по потекло од 
сите делови на етничка Македонија и кои започна-
ле да се доселуваат пред стотина години. 

Таа се наоѓа зад екваторот, на јужниот дел на 
Земјината полутопка, меѓу Индискиот и Тихиот 
Океан,југоисточно од Азија. Таа како континент го 
зафаќа копното на Австралија и островот Тасма-
нија,а по пространство е колку Европа без сканди-
навскиот дел.Поголемиот дел е пустински,со про-
страни зелени појаси крај бреговите,со услови за 
живеење од тропска до умерена клима.Тој е чу-
дниот континент којшто пленува со својата приро-
дна убавина, богатство и контрасти. 

Во стариот и средниот век се претпоставувало 
дека во јужните мориња постои копно кое средно-
вековните географи на латински го нарекле Terra 
Australis Incognita,што значи „Непозната јужна зе-
мја“,од каде го добила името Австралија.Несо-
мнено е дека Индонезијците во Австралија дошле 
пред Европејците, а до нејзините северни брегови 
прво стасале Португалците и Шпанците (Де Торез 
околу 1588 година). 

Педантните хроничари и аналитичари забе- 
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лежале дека во Тихиот Океан се наоѓа половина- 
та од сите води на Земјата.Во него е речиси поло-
вината од Земјиниот екватор.Кога на едниот негов 
брег е ден,на спротивниот е ноќ.Ветровите со ме-
сеци дуваат во иста насока без пречки. Големите 
долги бранови се тркалаат без застој, а од водите 
на океанот се издигаат илјадници острови, обра-
снати со густа тропска шума,поради што личат на 
расцветани градини што се наоѓаат на пловечки 
платформи. 

Еден од најсмелите морепловци во Тихиот 
Океан бил холандскиот капетан Абел Тасман, кој, 
пловејќи, ги заобиколил, Австралија и Тасманија. 
Во првата половина на XVIII век, пак, почнало 
истражувањето на океанот од Русите.Беринг го 
препловил северниот дел на Тихиот Океан, ко-
јшто сега се вика Берингово Море и ја открил 
Алјаска.Меѓутоа,сите откритија на овие први тихо-
океански морепловци биле непознати во споре-
дба со големината на самиот океан. 

Во обемната англиска литература забележано 
е дека во втората половина на XVIII век европски-
те морепловци извршиле низа смели пловидби. 
Благодарејќи на нив,човештвото дознало за многу 
непознати земји.Многу херои се удавиле,други за-
гинале во битките, а само малкумина умреле 
дома,во својата татковина.Но,светот нема нико-
гаш да го заборави бестрашниот морепловец Џе-
јмс Кук,кој мечтаел да открива нови земји во Ти-
хиот Океан,во тој огромен непознат простор за 
Европејците,кој,во исто време бил мамка за хра-
брите. 

Со започнувањето на војната меѓу Англија и 
Франција во 1755 година, Џејмс Кук како офицер 
на воената морнарица извесно време бил во Ка-
нада, каде што ја проучувал реката Сеинт Лоренц 
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и бреговите на Њу Фаундленд.Затоа, Лондонското 
географско друштво го примило за свој член. 

Друштвото во 1769 година испратило научна 
експедиција на Тахити во Тихиот Океан,за на 3 ју-
ни да се следи необичната астрономска појава 
кога Земјата,Венера и Сонцето се нашле на една 
права линија,а самата Венера била видена на Со-
нчевиот диск. На чело на експедицијата бил Џејмс 
Кук кому на располагање му бил ставен малиот, 
но одлично граден воен брод „Истрајност“. По 
успешно извршената задача,експедицијата тргна-
ла на југозапад и по долго патување пристигнала 
до бреговите на Нов Зеланд. 

Славниот морепловец Џејмс Кук. го продолжил 
својот пат кон запад за да го проучи источното 
крајбрежје на Австралија. Во тоа време за јужниот 
и западниот брег нешто веќе се знаело, благода-
рение на Тасман и некои други холандски море-
пловци. Меѓутоа, за Кук на хоризонтот се појавило 
австралиското копно токму на 19 април 1770 годи-
на. 

Ниските планини што го затскривале видикот 
кон внатрешноста на континентот Австралија го 
потсетувале Кук на Јужен Велс, па затоа целиот 
тој простор го нарекол Нов Јужен Велс. Овде Кук 
бил преокупиран со правење точна карта, во која 
го внесувал секој р‘т, залив,остров… Пловејќи кон 
север го минал Екваторот и се пробил меѓу многу-
бројните острови на Големиот корален гребен, не 
насетувајќи каква голема опасност ги демне чле-
новите на експедицијата. 

Се случил бродолом на 25 мај 1770 година. 
Сите топови биле фрлени во морето,а ја истуриле 
и водата за пиење.По едно деноноќие непрекина-
та работа во црпење на водата што навлегувала 
на бродот, со следниот највисок прилив бродот се 

207

Македонците во светот



ослободил од подводните карпи и запловил кон 
брегот.Бидејки не биле сигурни на австралискиот 
брег од непријателски расположените доморо-
дци,се упатиле на островот Јава во градот Бата-
вија-холандска колонија,поминувајќи низ протокот 
меѓу Нова Гвинеја и Австралија. 

Патем,многу од патниците умреле од скорбут и 
маларија.Откако бродот бил оспособен за плови-
дба,останатите го продолжиле патот по веќе до-
бро познатите мориња.Заобиколувајќи го ’ртот До-
бра Надеж на југот на Африка,тие запловиле во 
водите на Атлантскиот Океан и,речиси, по триго-
дишно отсуство се вратиле во Англија на 12 јуни 
1771 година. 

Името на Џејмс Кук се прочуло во цела Англи-
ја.За него пишувале сите весници. Книгите во кои 
се опишувало неговото патување веднаш се ра-
спродавале,а се преведувале и на многу јазици. 
Целиот учен свет бил возбуден особено: астро-
номите,ботаничарите, зоолозите, геолозите ,нови-
нарите и другите научници,но најмногу географи-
чарите кои многу одамна немале добиено толку 
скапоцени податоци. Точно определените брегови 
на Австралија и Нов Зеланд ја исполниле огром-
ната бела површина на сите мапи и географски 
атласи. 

Во 1770 година, Џемјс Кук подробно ја испитал 
и ја прогласил Австралија за англиски посед. Во 
тоа време во Австралија живееле неколку стотици 
илјади домородно население кое било изолирано 
од цивилизацијата со илјадници години и со кра-
јно низок степен на развиток. Осум години потоа, 
во 1778 година бил испратен првиот конвој од 
транспортни и товарни бродови со 717 затворени-
ци под командата на капетанот Филип,со што по-
чнала колонизацијата на таа нова земја – Австра- 
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лија. 
Прва европеизирана област била Порт Џексон, 

формирана во 1778 година од англиски затворе-
ници,а на крајот од XVIII век и почетокот на XIX 
век се доселиле многу колонисти од Европа, осо-
бено од Англија и во тоа време се формираат са-
моуправни колонии како: Нов Јужен Велс (1788), 
Тасманија(1825),Западна Австралија(1829), Јужна 
Австралија (1835 - 37),Викторија(1851), Квинсленд 
(1859) и Северната Територија во 1863-64 година. 
Почнувајќи од 1855 година колониите стекнувале 
толкава самостојност,што во секоја од нив посте-
пено се формирала уставна влада со парламент. 
Во 1901 година сите колонии го формираа 
Австралискиот сојуз, освен Северната Територија, 
која се приклучила 10 години подоцна. Тогаш 
Австралија доби статус на британски доминион. 

Денес Австралија е една од најразвиените 
индустриски и економски сили и има значајна уло-
га во светот.Австралиската нација, која на картата 
на светот постои околу 250 години,а која е соста-
вена од многу нации и етнички групи, претставува 
пример за многу народи и земји. Етничките групи 
со своето заедничко живеење го градат познатиот 
австралиски мултинационален мозаик на култури-
те на народите што живеат на тие простори. 

Кога се зборува,пак,за организираното дејству-
вање на Македонците во Австралија, треба се 
каже дека тоа го опфаќа мнозинството македо-
нски доселеници. Притоа, важна компонента на 
ваквото организирање е тоа што тие се сплотени 
во самостојни асоцијации,пртед се цркви и црко-
вни општини, во кои членуваат Македонци, без 
оглед од кој дел на Македонија потекнуваат. При-
тоа,верско-националните објекти иселеничките 
организации и нивното членство постојано се зго-
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лемуваат,а нивната активност се проширува и 
квалитетно се подобрува.Така, во изминатиот пе-
риод се постигнати видни резултати во духовниот 
и културно-просветниот живот.  

Создадени се бројни македонски цркви и дру- 
штва,организации,спортски клубови и други фо-
рми на дејствување, во кои масовно се собираат 

македонските иселеници.Меѓутоа,од особено зна-
чење за активноста на македонските иселеници 
создавањето на македонските православни цркви 
и црковни општини. 

Имено, македонските православни цркви и 
црковни општини во Австралија биле,се и ќе би-
дат најзначајните и најмасовните собиралишта на 
Македонците од сите делови на Македонија. Во 
тие македонски храмови,покрај богослужбата,сло-
бодно се слуша македонскиот збор,мајчиниот ја-
зик донесен од стариот крај.Тие културно-просве-
тни и духовни центри се местата каде што се слу-
ша и се продолжува векот на мајчиниот македо-
нски јазик,донесен од етничка Македонија. Таму 
векуваат орото и песната,процесите за создава-
ње културно-уметнички, забавни, литературни и 
спортски друштва, се издават весници, билтени и 
списанија,како и се отвораат македонски радио и 
ТВ-програми. 

Притоа, македонските православни цркви 
опстојуваат во Австралија како несоборлива ви-
стина,како важен фактор во иселеничките среди-
ни.Црквите постојат како траен белег, признати се 
од домашниот фактор и без никакви пречки де-
јствуваат во средините во кои живеат и работат 
Македонците во демократска Австралија,која за 
македонските доселеници е и далечна и блиска. 
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МАКЕДОНСКИТЕ ПРАВОСЛАВНИ 
ЦРКВИ, ЦРКОВНИ ОПШТИНИ И 
МАНАСТИРИ ВО АВСТРАЛИЈА 

 

I.ВИКТОРИЈА 
 

1.Свети Ѓорѓи и Света Богородица во 
Мелбурн 

Оваа е прва македонска православна црква 
изградена надвор од Република Македонија и е 
дело претежно на Македонци од егејскиот дел на 
Македонија.Имено,најголемиот број Македонци во 
Австралија по Втората светска војна и пред тоа 
беа од Беломорска Македонија доселени главно 
во државата Викторија.Најзначаен датум за духо-
вното живеење на Македонците во Мелбурн,а 
оттаму во целата дијаспора, е 18 мај 1956 година. 
Тогаш се одржал првиот јавен собир на кој со си-
лен жар,напор,ентузијазам,патриотски дух и љу-
бов кон Црквата,започнала кампањата за собира-
ње средства сред македонците,нивните пријатели 
и симпатизери, со цел да се изгради македонски 
храм,што ќе им служи на сите православни маке-
донски христијани во Мелбурн и Викторија. 

Првите подготовки за црковното организирање 
датираат од крајот на 1955 и почетокот на 1956 
година.Вистината за создавањето на македонска-
та православна општина и градбата на црковниот 
храм наиде на силен отпор кај непријателите. 
Оваа акција била нарекувана антигрчка и антибу-
гарска,дури имало обиди да се нарече и како 
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антирелигиозна.Дневниот печат бил полн со ста-
тии против акцијата на Македонците со цел да се 
спречат емигрантите од Македонија да имаат сво-
ја православна црква,во која ќе се служи еванге-
листичката мисла на македонски јазик. Затоа, под 
притисок на бугарската,грчката и на српската пра-
вославна црква предлогот на Иницијативниот 
одбор не бил прифатен ни од претседателот на 
Општината Фуцрој (дел од Мелбурн),со мотиваци-
ја “дека во минатото била направена спогодба 
меѓу балканските држави дека нема да има маке-
донска православна црква. Меѓутоа, Македонците 
имаа пријатели во христијанските цркви, особено 
во Англиканската црква,која сите крштевки, венча-
вки,погреби ги примила под свој благослов. Зна-
чаен датум за оваа црква е Илинден 1959 година 
во присуство на 4000 македонски доселеници од 
сите краишта на Австралија и нивни пријатели 
беше поставен и осветен камен-темелникот на 
Црквата Св. Ѓорѓи. Најзначаен и најисториски ден 
за оваа црква е 7 август 1960 година,кога, кога 
епископот Злетовско-струмички, г-дин Наум во со-
служение со неколку македонски свештенослужи-
тели го освети храмот. Тој е прв македонски храм 
во дијаспората осветен од македонски владика, 
кој за прв пат ја изрече светата литургија на сво-
јот мајчин македонски јазик. Овој голем настан во 
Мелбурн беше од извонредно значење за Маке-
донците во Австралија и воопшто за Македонците 
во дијаспората. Црквата Св. Ѓорѓи ги поттикна 
Македонците ширум светот да се зближат,да гра-
дат и да црквуваат во свои духовно-национални 
храмови,со што се афирмираат како посебна на-
ција и ја шират вистината за македонскиот народ 
и нивната дедовска земја – Македонија. 
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Денес, првиот македонски храм во дијаспората 
е преселен во Епинг, дел на Мелбурн под име Св. 
Ѓорѓи и Св. Богородица. Во дворот на Црквата е 
изграден споменик на Гоце Делчев, кој е откриен 
на декември 1988 година.Црквата претставува со-
биралиште,пред се',за постарата генерација досе-
леници. За жал оваа црква беше опожарена во 
2000 година, меѓутоа брзо санирана. 

Во состав на црквата од 1960 година работеше 
Културно-просветното друштво “Светлост”, прво 
од ваков вид во Австралија. Исто така, во состав 
на црквата работи пензионерска група и други се-
кции. Во оваа црква во изминатиот период се 
извршени над 6000 крштевки,4000 венчавки и над 
2000 се испратени во вечниот покој и мир, според 
обичаите традициите на православниот македо-
нски народ. Во 2000 година овој прв Македонски 
национален духовен центар го прослави својот ју-
билеј 40 години од формирањето.За жал, во се-
птември 2000 година од непознати причини нови-
от храм го зафати голем пожар при што беше на-
правена голема материјална штета. Тој е целосно 
реновиран, но лузната остана вечна. 

 
 Манастирот Свети Климент Охридски во 
Кинг Лејк. 

Во состав на Црквата “Св. Ѓорѓи” од Мелбурн 
со успех работи првиот македонски манастир на-
двор од границите на Македонија што го носи 
името “Св. Климент Охридски”.Манастирот е сме-
стен во месноста “Кинг Лејк” кој е осветен на 29 
јануари 1978 година од архиепископот г-дин  
г-дин Доситеј. 

Манастирот располага со голем простор покри-
ен со бујна вегетација. Таму се одржуваат голем 
број пикници,панаѓури,селски слави и други актив-
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ности во природа.Во овој Македонски парк во де-
кември 1983 година се одржале Деновите на ма-
кедонската култура.Taa се одржа под покровите-
лство на владите на државите Викторија и СР Ма-
кедонија, а на која се собрале повеќе од 20.000 
посетители. 
 Св. Пророк Илија во Фуцкрај - Мелбурн. 

Една  од  најзначајните  духовни,национални- 
културно просветни центри во Мелбурн, е,секако, 
црквата “Св. Илија” во Фуцкрај.Таа е втора црко-
вна општина на македонските доселеници во Ме-
лбурн е формирана во 1971 година.Во 1974 годи-
на е купена една методистичка црква која била 
оспособена за богослужби на православните Ма-
кедонци. Црквата била осветена на 26 декември 
1974 година,а на 2 мај 1976 година била осветена 
од митрополитот Кирил.За жал, црквата била опо-
жарена и на негово место е изграден нов црковен 
храм. Таа е од тврда градба и претставува убава 
архитектура која има,покрај храмот,дом за паро-
хискиот свештеник, две сали и други простории. 
Во неа со успех работи училиштето на македо-
нски јазик “Гоце Делчев”, потоа КУД “Илинден”, 
Фудбалскиот клуб “Антона – Вардар” и др.  
      Исто така,во состав на оваа црква е 
Македонскиот це-нтар во Саншајн, чиј темели 
биле поставени во 1988 година.Центарот се наоѓа 
на парче македо-нска земја од 4 хектари кој има 
простор од околу 2000 км

2 корисна површина. Во 
него може да се соберат околу 750 посетители а 
има и библиотека и помошни простории во кои се 
одржуваат,прире-дби,игранки,вечеринки и други 
манифестации што значат живот за македонските 
доселеници во тој дел од демократска 
Австралија. 
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 Св. Никола во Престон - Мелбурн. 
Иницијатива за оваа црковна општина се јави 

во 1971 година, скоро во исто време како и за црк-
вата “Св. Илија”. Одборот на црквата купил место 
во делот на Мелбурн, Престон во 1976 година 
каде е извршена адаптација на православна 
црква.Со зголемувањето на бројот на Македонци-
те потребата за проширување на црквата била 
неопходна.Така, на 5 февруари 1978 година кога 
била завршена црквата, е извршено осветување 
на храмот. Осветувањето го извршил поглаварот 
на МПЦ г-дин г-дин Доситеј во сослужение на 
митрополитот Кирил и голем број македонски све-
штеници.Црквата “Св. Никола” е сопственик на по-
голем број објекти до кои е изграден новиот храм. 
Во него покрај црквата има поголем број просто-
рии во кои со успех работат КУД “11 Октомври”, 
Македонското училиште “Стив Наумов” и други 
секции. 
 

.Св. Димитрија во Спрингвил - Мелбурн. 
Оваа црква се наоѓа во северното предградие на 

Мелбурн каде собира голем број Македонци што 
живеат на тие простори.Иницијативата за форми-
рање на оваа Македонска црковна општина дати-
ра од 1982 година,кога и се спроведе акција за со-
бирање средства за купување на една готова 
црква која била преуредена во Македонски право-
славен храм. На крајот од 1973 година овој храм 
бил регистриран пред австралиските власти. По 
изградбата на црквата во јануари 1986 година е 
осветена од митрополитот Тимотеј. Во состав на 
црквата која денес има поголем број нови објекти 
работи женската секција,играорната група,неде-
лното дополнително училиште “Јане Сандански” и 
други секции. 
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 Св. Богородица во Сеинт Албанс. 

Сеинт Албанс е предградие на Мелбурн каде е 
изградена Црквата “Св. Богородица”. Имено,кога 
беше запалена Црквата “Св. Никола” во Престон, 
останатиот објект бил пренесен во Сеинт Албанс. 
Денес таму се’ уште се вршат богослужбите во 
стариот објект бидејќи црквата е во изградба. 

Во Мелбурн постојат поголем број културно-
уметнички,спортски и други организации. Меѓу нив 
се:Македонското младинско друштво “Никола Ка-
рев” од Мелбурн е формирано во 1977 година и е 
собиралиште на голем број Македонци од млади-
те генерации.Културното социјално друштво “Ско-
пје - 63” е формирано на 17 јули 1978 година. Тоа 
обично го слави 26 јули–денот на катастрофални-
от земјотрес во Скопје од 1963 година,потоа Де-
нот на ослободувањето на Скопје – “13 Ноември”, 
како и денот “Прочка”. 

Исто така,во Мелбурн се формирани КУД “Јане 
Сандански” и КУД “11 Октомври”,Културниот це-
нтар “Епинг”, Спортско-социјалниот клуб “Престон 
–Македонија” и Федерацијата на македонските 
асоцијации (ФОМАВ) во Викторија. 

Исто така, од 1977 година постои Социјалното 
друштво “Битола” кое е сопственик на земјиште и 
организатор на поголем број манифестации. Меѓу 
важните асоцијации е,секако, македонско –учите-
лско друштво на Викторија кое е формирано во 
1982 година.Ова друштво беше еден од иниција-
торите за формирање на Катедра по македонски 
јазик на Универзитетот Монаш и Институтот по те-
хнологија во Фуцкрај. Во него членуваат голем 
број професори и наставници од македонско по-
текло и кои се акредитирани за изведување нас-
тава на македонски јазик како матурски испити. 
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Македонското литературно друштво “Браќа 
Миладиновци” е основано на 4 јули 1986 година. 
Тоа одржува литературни читања во поголем број 
македонски и други заедници. 

Во Мелбурн е основана македонска национа- 
лна библиотека која го носи името “Александар 
Делчев”. Таа има околу 20 000 книги. 
 
 Св. Јован во Џилонг. 

Активностите за изградба на Црквата “Св. Јо-
ван” во Џилонг започнале во септември 1977 го-
дина.Тогаш оваа црква е примена во крилото на 
Светиот синод на МПЦ. Потоа на 15 јануари 1978 
година митрополитот Кирил го положил и го осве-
тил каментемелникот на Црквата “Св. Јован 
Крстител”. Таа е од тврда градба со фасадна тула 
во која,покрај храмот има сала за неколку стотини 
посетители,кујна, простории за парохискиот свеш-
теник и др. Таму, со успех работеле училиштето, 
КУД “Бисер”, оркестарот “Галеб”, женската се-
кција,библиотеката и други секции.Црквата “Св. 
Јован” од Џилонг била еден од учесниците на 
прославата,на 200-годишниот јубилеј на Австра-
лија со културна манифестација која траеле од 30 
ноември до 4 декември 1998 година. 
 

  
II. НОВ ЈУЖЕН ВЕЛС 

 
 Св. Кирил и Методиј во Сиднеј.  

Активностите за организирање на Македонци-
те во Сиднеј започнале во 1946 година со форми-
рањето на огранокот на МАНС под име “Весела 

Македонија”.Група Македонци развиле широки 
активности во национално и културно живеење, 
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организирајќи вечеринки,пикници и сл.Тоа резу-
лтираше да започне формирањето на Македо-
нската православна црковна општина Св. Кирил и 
Методиј.Управниот одбор на Општината со по-
мош на тогашниот свештеник Методи Гогов купил 
една методистичка црква во убавата населба 
Розбери.  

Објектот бил преуреден во православен 

духовнонационален дом и адаптиран за вршење 

богослужби,венчавки,крштевки и други црковни 

обреди кои за македонските доселеници во 

Сиднеј значеле пресвртница во нивниот црковен 
живот. Црквата била осветена на 30 август 1970 

година, а чинот на осветувањето го извршил 
митрополитот Кирил. 

Новоадаптираната црква служела како ма-
кедонски храм цели 6 години, но бидејќи била 

мала по простор и не можела да ги задоволи по-
требите на македонските верници, во 1976 година 

се пристапи кон изградба на нова црква на истото 

место.  
Темелите биле осветени од митрополитот Кирил, 

потоа се отпочнало со акција за собирање сре-
дства за црквата.Изградбата на црквата била за-
вршена во 1977 година кога на 16 октомври била 
свечено отворена.Осветувањето го извршил тога-
шниот поглавар на МПЦ, неговото блаженство     
г-дин г-дин Доситеј пред повеќе илјади посетите-
ли.Оваа црква има два престола,два олтара: еден 
посветен на Св. Кирил и Методиј, а вториот на Св. 
Ѓорѓи, кој бил осветен од архиерејот г-дин Тимотеј 
за време на Божиќните празници во 1989 година. 
Црквата има мала сала,помошни простории, ка-
нцеларии и библиотека. 
      Во неа е формирано по-знатото: 
Македонското фолклорно друштво “Даме 
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Груев”,КУД “Илинден”, КУД“ Македонка”, Фудбал-
скиот клуб “Македонски орел”, Неделното 
училиште, женската и други секции кои играат 
важна улога во севкупното живеење во 
општината. 
 

 Св. Петка во Рогдел - Сиднеј.  
Почетните активности за изградба на оваа 

црква започнале во 1977 година со формирањето 
на Иницијативниот одбор.Поголемиот број активи-
сти на Одборот биле членови на КУД “Илинден”. 
Тие купиле една стара куќа која била урната и на 
нејзино место е изградена денешната црква “Св. 
Петка”. Црквата била осветена од поглаварот на 
МПЦ Доситеј и митрополитот Кирил на 19 февру-
ари 1978 година. 

До црквата “Св. Петка” е изграден Маке-
донскиот културен центар “Илинден” кој заедно со 
храмот претставува значаен простор за 
Македонците од Сиднеј. Центарот бил доизграден 
и осветен на 8 јануари 1989 година. 

Ова црковна општина е една од најголемите и 
најзначајните во Австралија во која се одвиваат 
голем број активности на сите полиња. Во состав 
на црквата работи Културниот центар “Илинден”, 
кој беше отворен на 8 јануари 1989 година.  

Потоа се печатело гласилото “Македонски 
весник”, а се емитува и радио-час на македонски 
јазик. Исто така, во црквата се активни женската 
секција, црковниот хор, како и детската градинка 
која е единствена детска установа надвор од 
Македонија. 

 
 Св. Никола во Кабрамата - Сиднеј.  

Во реонот Кабрамата, дел од Сиднеј е изградена 
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третата МПЦ што го носи името “Св. Никола”. Ини-
цијатива за изградба на оваа црква покренаа активи-
стите од МПЦ “Св.Кирил и Методиј”, кои, поради 

оддалеченоста на црквата решиле да изградат уште 

еден храм. Поточно, на 3 февруари 1980 година е 

формиран одбор кој спровел широки активности за 

изградба на новата црква.  
      Така во мај 1983 година отпочнала изградбата на 

Црквата “Св. Никола” која на 8 февруари 1987 

година било извршено освету-вање на храмот. 

Црквата е од тврд материјал, има храм и голема 

сала, а во неа се активни: женската секција, 
историската група, фудбалската и други секции со 

македонски карактер. 
Во Сиднеј со успех работи Литературното дру-

штво “Григор Прличев”. Тоа е формирано во 1978 
година од група активисти со цел да се промови-
ра и афирмира македонскиот јазик, историјата ку-
лтурата на петтиот континент.Веднаш потоа чле-
новите основаа и библиотека со околу 2500 илја-
ди книги која го носи името на литературниот 
деец Григор Прличев.  

Во Друштвото има околу 200 членови кои 
досега имаат издадено 15 книги (поезија,проза и 
драма) и еден зборник во кој се застапени 35 
поети – печалбари. Ова друштво е организатор на 
“Денови на македонската култура”.  

Литературното друштво “Григор Прличев” има 
добри односи со Катедрата за македонски јазик 
на Универзитетот Маквори во Сиднеј која е осно-
вана во 1984 година. 

Во Сиднеј постои Македонски просветно-учи- 
лишен одбор за Нов Јужен Велс. Овој одбор е 
образовна институција надвор од Република Ма-
кедонија која ги собира наставниците и други пре-
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тставници од голем број македонски асоцијации 
од Сиднеј. 

Во повеќе градови на Австралија се одржуваат 
македонски фолклорни фестивали на новокомпо-
нирани песни. 

Во Сиднеј е формирано македонско пензионе-
рско друштво кое го носи името “Методија Андо-
нов - Ченто”. Тоа е формирано на 20 март 1990 
година од членови кои црквуваат во “Св. Недела” 
во Кабрамата.  

Во Илавара,пак, постои македонски театар што 

го носи името на нејзиниот режисер и основач 

Благоја Нешковски,млад талентиран уметник што 

прерано го заврши својот живот Исто така,во Ила-
вара е формиран Македонски добротворен це-
нтар.Тој е продолжение на Македонското добро-
творно здружение кое било формирано во 1983 

година. Потоа постои КУД “Охридски бисери” од 

Беркли, КУД “11 Октомври” - двете од Илавара, 

КУД “Вардар” од Грингила, како и КУД “Вардар” од 

Бенгстаун. 
 

 Св. Димитрија во Вулунгонг.  
Првите активности за формирање на Маке-

донска православна црква во Вулунгонг биле од 

времето кога се формирала Св. Ѓорѓи во Мелбурн. 

Меѓутоа, во 1967 година Македонците од овој дел на 

Австралија го регистрирале Првиот црковен одбор, 

кој успеал во наредните години да купи место за 

изградба на црквата. 
Местото било осветено од ми-трополитите 

Методиј и Кирил во мај 1969 година, а на 4 април 

1971 година бил положен осветен каме-
нтемелникот на црквата.Со тоа почнала акција за 

собирање материјални средства во која се вклу-
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чиле голем број Македонци и затоа црквата била 

изградена за кус период.  
Таканаречено мало осветување на Храмот било 

извршено на 27 август 1972 година што го извршил 

на симболичен начин градоначалникот на Вулунгонг. 

Црквата Св. Димитрија е лоцирана во тесното гра-
дско подрачје на Вулунгонг во непосредна близина 

на брегот на Морето. 
     Таа е изградена во форма на буквата Г,која 

денес е реновирана, приширена и разубавена и 

адаптирана за голем број верници. Во состав на 

црквата работи КУД “Вардар”, женската секција, 

фудбалска и други асоцијации. 
 
 Св. Климент Охридски во Камбера.  
Во главниот град на Австралија, Камбера во 1982 

година е избран одбор за изградба на втората ма-  
кедонска православна црква на тие простори. 
Црквата го добила името на македонскиот про-
светител “Св. Климент Охридски” и е сместена на 
еден рид недалеку од центарот на градот. Место-
то каде што е изградена црквата е подарок на 
Австралиската Федерална влада од 1982 година. 
Тоа било мотив повеќе за македонската заедница 
да се соберат средства за изградба на храмот. 
Така,на 6 јуни 1983 година се поставени темелите 
на црквата чие осветување го извршил митропо-
литот Тимотеј.  

По изградбата на храмот на 18 декември 1989 

година е извршено осветување,со што започна со 
работа уште еден Македонски дом во Австралија. 
Во состав на црковната општина со успех работи 
македонското културно - уметничко друштво 
“Младост” со мешаната играорна група “Св. 
Климент Охридски”, женската секција, неделното 
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училиште, Австралиско-македонското уметничко 
друштво “Амас” за Камбера и Квинбијан и други 
асоцијации. 
 

 Св. Пророк Илија во Квинбијан. 
Првите иселеници во Австралија биле Македо-

нци од егејскиот дел на Македонија и пристигнале 

уште во 1926 година.Меѓутоа, активностите кај маке-
донските доселеници на тие простори почнале дури 

по Втората светска војна во 1947 година кога е фор-
миран разгранокот “Млад Гоче” на “Македонско-
австралискиот народен сојуз”. 

 Ова друштво било активен учесник во собира-
њето матријални средства за изградба на болни-
цата во Скопје. 
 По распуштањето на МАНС, а со создавањето 
на МПЦО Св. Ѓорѓи во Мелбурн и во Квинбијан се 
јави иницијатива за изградба на македонска 
црква. Иницијативата била прифатена од голем 
број Македонци претежно од Леринско кои, на 20 
април 1960 година го организираа осветувањето 
на храмот. 
 Црквата била осветена од митрополи-тите 
Кирил и Методи во присуство на бројни исе-
леници,посетители, дипломати и претставници на 
католичката и други цркви.  

Инаку, црковната зграда е изградена во 1872 
година,и,како споменик на културата, е заштитена 
со австралиските закони. 

Во последните години црковниот храм е 
преуреден, до него е изградена голема сала и 
други простории и претставува значаен 

македонско-црковен, културен и национален 
центар за Македонците кои живеат во Квинбијан и 
околните места. 
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 Св. Климент Охридски во Порт Кембла.  
Почетните активности за изградба на оваа црква 
датираат од 26 јануари 1981 година. Во период од 
неколку години било купено место и е изградена 
црква која на 8 јануари 1983 година било изврше-
но мало осветување. Потоа, на 22 мај 1983 година 
е извршено т.н. големо осветување.Покрај храмот 
на 22 октомври 1989 година бил поставен камен-
темелникот за изградба на салата во која денес 
се одржуваат концерти, банкети, свадби и други 
манифестации.  

Во состав на црквата работи КУД “Билјана” кое 

е носител на голем број активности,театарска гру-
па,женска секција,фудбалски клуб и други секции. 

 
 Македонската православна Општина Св. 

Богородица во Њукасл. 
Следејќи го примерот на Македонците во Мелбу-

рн во 1960 година во Њукасел,митрополитот Наум ја 

отслужил првата богослужба на мајчин македонски 

јазик.Во 1961 година било купено место за 

изградба на црква и дом и бил регистриран 

Статутот на Општината.  
Еден од најзначајните датуми во историјата на 

оваа црковна општина ќе остане 25 април 1969 
година, митрополитот Кирил го осветил црковното 
место. Црквата била изградена до крајот на 1969 
година. Големо осветување на оваа Црква било 
извршено на 28 мај 1971 година, кога и отпочнал 
црковниот живот на Македонците од овој дел на 
Австралија. 

Црквата Св. Богородица во Њукасел е убава 
зграда и една од поубавите македонски цркви во 
Австралија.Таа има голема сала за собири,за ве-
черинки, за приредби, за прикажување филмови 
за други манифестации.Објектот со своите архи-
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тектонски решенија претставува убав прилог во 
архитектурата на Њукасел. 

Во состав на Црковната општина работи КУД 
“Стив Наумов”,ФК “Македонија” ,Македонското 
училиште “Гоце Делчев”,Македонскиот радио-час, 
женската,шаховската и други секции,кои пртставу- 
ваат место за собирање,забава за другарување.  

 
 

III. КВИНСЛЕНД 
 
 Св. Богородица во Бризбен. 

Во јули 1980 година Македонците во Бризбен 
ги посетил митрополитот Кирил кој ја опслужил 
првата богослужба на мајчин македонски јазик и 
извршил осветување на објектот во кој се собира-
ле Македонците.Зградата на црквата “Св. Богоро-
дица” во минатото припаѓала на една Англиканска 
црква а изградена од тврд материјал и претставу-
ва убаво архитектонско решение. 

Таа се состои од храм за неколку стотини 
луѓе,во кои е сместен иконостас и други црковни 
работи,додека Македо-нскиот клуб е лоциран до 
црквата. 

На 9 мај 1982 година, митрополитот Тимотеј во 
сослужение со поголем свештеници го извршил 
големото осветување на црквата “Св. Богороди-
ца”.Во состав на црквата работат:Играорната гру-
па “Танец”, Фудбалскиот клуб “Обединети македо-
нски браќа”, неделното училиште на македонски 
јазик “Крсте Мисирков”, Македонскиот радио-час 
што се емитува во рамките на македонската 
мултикултурна програма во Австралија и други 
секции. Исто така, во Бризбен со успех работи 
Македонскиот младински центар “Китка”. 
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 Св. Недела во Голд Коуст. 

Почетната иницијатива за изградба на Црквата 
“Св. Недела” датира од 1989 година кога било фо-
рмирано македонско друштво,кое подоцна прера-
сна и беше регистрирано во црковна општина. 
Оваа црква била осветена од митрополитот Петар 
 
 

IV. ЈУЖНА АВСТРАЛИЈА 
 

 Македонска православна црковна општина 
Св. Наум Охридски во Аделајд. 

Почетните активности за собирање и заедни-
чко живеење на Македонците во Аделајд започна-
ле во 1947 година.Тогаш бил покренат апел за со-
бирање помош за подигање иселеничка болница 
во Скопје за помагање на македонското партиза-
нско движење во егејскиот дел на Македонија.То-
гаш биле поставени темелите на првото македо-
нско друштво “Александар Велики” кое подоцна 
стана претходник на сегашната македонска црко-
вна заедница,која во 1957 година била регистри-
рана како Македонска општина. 

На 16 декември 1967 година пред повеќе од 
500 луѓе бил отворен Македонскиот народен дом, 
во кој подоцна била адаптирана капела за бого-
служба,каде Македонците ги вршеле своите рели-
гиозни потреби.На 29 април 1984 година митропо-
литот Австралиско-македонски Тимотеј во сослу-
жение со македонски свештеници ја освети нова-
та црковна зграда на Св.Наум Охридски во Аде-
лајд. 

Овој духовен и културно-просветен храм се вбро-
јува меѓу најубавите во Австралија.По архитектура е 
правена по угледот на Св.Наум во Охрид.Во состав 
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на Црквата дејствува женската секција, фолклорна-
та група“Билјана”,Играорната група”Слобода”,Фу-
дбалскиот клуб“Македонија”,македонското неделно 
училиште“Св.Кирил и Методиј”,библиотеката и ра-
дио-часот.Исто така,на 29 мај 1988 година во Адела- 
јд беше отворен новиот културен центар. 

 

 

V. ЗАПАДНА АВСТРАЛИЈА 
 

 Св.  Никола  во  Перт  (општината).Организи-
раното живеење кај Македонците во Пертоколни-
те места се јавило уште пред Втората светска во-
јна,а на 18 септември 1941 година било формира-
но прогресивното македонско друштво “Еди-
нство”.Тоа развило жива дејност сред македо-
нското иселеништво.Всушност,“Единство” од Перт 
и Друштвото “Нова Македонија” од Џералдтон и 
“Слобода” од Менџимап биле основа за Македо-
нско-австралискиот народен сојуз (МАНС). 

Уште во 1960 година Македонците во Перт по-
кренале иницијатива за формирање македонска 
црковна општина, а потоа било купено место со 
цел во почетокот да се изгради културен центар а 
потоа општина. 

Така,донесена е одлука истата зграда да биде 
наменета и за дом и за црква.Во оваа општина 
како во други македонски православни цркви за 
прв пат богослужба на мајчин македонски јазик 
отслужил тогашниот црковен мисионер протаста-
врофор Методи Гогов (подоцна поглаварот на 
МПЦ архиепископот Михаил.Македонско-австра-
лискиот културен центар, или општината,како што 
е позната е современа пространа и убава зграда. 
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Во него има голема сала за над 500 луѓе во 
која се одржуваат игранки,веселби,забави, потоа 
има бифе,клуб и библиотека.На долниот кат е 
сместен духовниот храм,администрацијата и дру-
гите простории.Свеченото осветување на општи-
нската зграда Св.Никола било извршено на 6 апр-
ил 1969 година од тогашниот австралиски 
архиереј митрополитот Кирил и дебарско-кически-
от архиереј,митрополитот Методиј. Македонската 
општина е сопственик на спортски центар каде 
што има фудбалски и други терени и на дом кој е 
востав на спортскиот центар.Во состав на Општи-
ната работи фолклорно и фудбалско друштво, 
женска спортска екипа,женска секција,неделно 
училиште во кое се учи мајчин македонски јазик и 
историја, радио-час и информативни гласила. 

 
 Св.  Никола  во  Северен  Перт  (клубот). 
Поради подвоеност на македонските доселеници 
во Перт поголем број доселеници формирале 
нова црковна општина со исто име како и претхо-
дната – “Св. Никола”, нарекувајќи ја Обединета 
македонска општина. Активностите на втората 
црковна општина во Перт започнале во 1977 годи-
на кога била купена една зграда во која се одржу-
вале поголем број активности од црковен нацио-
нален карактер. Оваа црква била осветена на 12 
февруари 1978 година чие осветување го извр-
шил поглаварот Доситеј и митрополитот Кирил. 

Во состав на Црквата “Св. Никола”, која има 
изградено нов Македонски храм и Македонски це-
нтар, работи друштвото “Вардар”, КУД “Илинден”, 
радио-час,гласилото“Македонска мисла”,женската 
и други секции. 

Исто така, во Перт постои друштво на Ромите 
од Македонија што го носи името “Пралипе” (Бра-

228

Славе Катин



тство) во кое членуваат поголем број Роми од 
Република Македонија.Тие имаат радио-час на 
ромски и на македонски како и неделно училиште 
во кое се изучува ромскиот и македонскиот јазик 
како и историјата и географијата на Македонија. 

Во Државата Западна Австралија во градот  
Менџимап се доселиле првите дојденци во 
Австралија кои потекнуваат од егејскиот дел на 
Македонија.Во оваа заедница на 26 јануари 1989 
година митрополитот Тимотеј го осветил Македо-
нскиот центар.Тој е место каде Македонците ги 
продолжуваат јазикот,обичаите и традициите до-
несени од Македонија. 
 
 Австралиско-македонска црковна епархија. 
Македонските православни црковни општини во 
Австралија се конституирани врз законска основа 
и се организирани како религиозни, национални, 
социјални,хуманитарни и културно-просветни 
институции. За реализација на своите активности 
црковните општини,пред се,имаат добиено широ-
ка поддршка од Австалиската влада и од мајката 
–Светиклиментова православна црква во Македо-
нија. 

Со формирањето на црковните општини во 
Австралија, во голема мера се придонесе да се 
подигне на повисоко рамниште и во извесна сми-
сла да се определи националниот идентитет на 
Македонците што живеат вон границите на Маке-
донија. 

Македонските доселеници во Австралија, без 
разлика од кој дел на Македонија и со какви патни 
исправи се дојдени во новите средини, преку 
МПЦО добиваат документи што сведочат дека се 
Македонци,а со тоа стекнуваат право да избираат 
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да бидат избрани во црковно-општинските тела. 
Така, тие добиваат крштеници, венчаници и други 
документи кои се официјални и законски пред 
австралиската администрација. 

Австралиско-македонската епархија е форми-
рана со одлука на Светиот архиерејски синод на 
МПЦ со цел да ги продлабочи врските и да ја 
јакне љубовта меѓу македонските иселеници во 
Австралија, без разлика од кој дел на Македонија 
потекнуваат.Во почетокот Епархијата беше зае- 
дничка за САД, Канада и Австралија, како Амери-
канско-канадска и австралиска црковна епархија, 
кога во 1969 година за прв архиереј на Заедничка-
та епархија беше избран митрополитот Кирил. 

Од 16 ноември 1995 година за нов надлежен 
архиереј,Светиот синод го избра митрополитот 
Петар.Тој и понатаму е надлежен на Преспанско-
пелагониската епархија на МПЦ како администра-
тор, а се именува како митрополит Австралиски, 
што значеше оваа прекуокеанска епархија на Ма-
кедонската православна црква тој ја презема це-
лосно со постојано место на живеење на петтиот 
континент. 

Седиштето на оваа Епархија се наоѓа во Ме-
лбурн,во државата Викторија, каде што постојано 
има архиерејски заменик.Прв и еден од најзнача-
јните архиерејски заменици и мисионер на 
Австралија беше архиепископот Михаил. Австра-
лиско-македонската црковна епархија одржувала 
епархиски собранија секоја втора година. Првото 
такво собрание било одржано во 1971 година. 

Изборот на владиката Петар за митрополит 
австралиски се случи во периодот кога во иселе-
ништвото во Австралија имаше силно превирање 
на национално,духовно и политичко поле.Се беше 
добро до времето кога се постави прашањето за 
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сопственоста на имотот на македонските право-
славни цркви и црковни општини и манастири во 
Австралија. 

Тогаш,за жал,Македонците на петтиот контине-
нт се поделија на две групи.Едната ги одобри и 
поддржа постапките на владиката Петар,за воспо-
ставување целосна контрола врз имотот и сре-
дствата на црквите,како новина во имотно-пра-
вните односи кај Македонците во дијаспората. 
Другата група,пак,формира своја асоцијација 
спротивна на владиката Петар, со цел да ги за- 
држи имотите и црквите да бидат на членството, 
односно на народот,на верниците.Спорот се’ уште 
трае и има несогледливи штети врз духовно-наци-
оналното движење и финансиското опстојување 
на македонските православни цркви во Австрали-
ја и на Македонците во целина. 

Со назначувањето за надлежен архиереј на 
митрополитот Петар името на Епархијата е про-
менето во Австралиско-новозеландска и се наста-
нати поголем број проблеми од црковно-национа-
лен,организационен и друг план.Во период од де-
сеттина години митрополитот Петар формирал 
паралелно десетина македонски православни 
цркви. Тие се: 

Митрополијата Австралиско-новозеландска, во 
Престон,Соборната црква “Пресвета Богороди-
ца” во Сиденхам, “Св. Христово Воскресение” 
во Карлтон, Македонскиот православен манастир 
“Св. Климент Охридски” во Роклин, “Св. Злата 
Мегленска” во Вериби, “Св. Петка” во Мил Парк, 
“Св. Јован Крстител” во Џилонг, Македонскиот 
православен центар “Св. Климент Охридски” во 
Порт Кембла, “Св. Петка” во Кембла Греинџ, 
Македонскиот православен центар“Св. Богоро-
дица” во Бризбен, “Св. Недела” во Голд Коуст, 
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во Австралија и Црквата “Собор на македонски-
те светители” во Окланд, во Нов Зеланд. 

Инаку,во декември 2012 година Светиот архи-
ерејски Синод на Македонската православна 
црква – Охридска Архиепископија ги прими 13-те 
цркви на Македонска православна епархија за 
Австралија (МПЕА), предводена од митрополитот 
Тимотеј под своја директна надлежност, како дел 
од потезите за надминување на 16 годишниот 
спор со владиката Петар. 

Македонска православна епархија потоа беше 
регистрирана и како правно лице во Австралија, 
во согласност со член 172 од Уставот на МПЦ-ОА 
и со австралиските закони за регистрирање на не-
профитни, вклучувајќи и верски организации. 

Со овие 13 цркви владеат и управуваат орга-
ните на новата Епархија,која усвои Епархиски ста-
тут,кој го одобри САС и Архиепископскиот упра-
вен одбор на МПЦ-ОА.Избран е и привремен Епа-
рхиски управен одбор со кој претседава митропо-
литот Тимотеј. 

Без да навлегуваме во непријатните состојби 
кои се случуваат во последниот четврт век во 
македонските православни цркви и општините во 
Австралија,ќе се задржиме на периодот на нивно-
то формирање и постигнатите резултати на наци-
онално и духовно поле,со надеж дека Господ ќе го 
покаже правиот пат за решавање на недоразбира-
њата.  
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ДЕЛ V 

 
 

 

МАКЕДОНСКИТЕ 
ПРАВОСЛАВНИ 

ЦРКВИ ВО САД И 
КАНАДА 

 

Не прашувај што сторила 
Татковината за тебе 
Туку што можеш ти 
Да сториш за неа! 

 
Џон Ф. Кенеди 
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ВО ЊУЈОРК КАКО ДОМА 
 

Соединетите Американски Држави е сојузна др-
жава во Северна Америка,сместена меѓу Атлантски-
от и Тихиот Океан,меѓу Канада и Мексико, составена 
од 50 држави и еден округ.Заедно со Алјаска и Хава-
ите,таа е една од најголемите земји во светот, во 
која живеат над 250 милиони жители.Најголем број 
Американци се доселени од Европа, првенствено од 
Велика Британија и од Ирска,потоа од Германија, 
Италија,Франција,Русија (од Октомвриската револу-
ција),од Полска,Норвешка,Шведска, и бројно Афро-
американско население,Индијанци,Јапонци,Кинези, 
Евреи,Македонци и други народи. 

Во историскиот преглед се вели дека најстари 
познати жители на денешната територија на САД се 
Ескимите и Индијанците. Се претпоставува дека од 
Европејците на северноамериканскиот континент 
први дошле Норманите пред илјада години.Кристо-
фер Колумбо ја открил Северна Америка во 1492 го-
дина,а во почетокот на XVI век почнале да доаѓаат и 
првите европски колонисти од: Англија,Франција,Хо-
ландија,Шведска,Шпанија,кои за да освојат просто-
ри,воделе војни со Индијанците. 

САД имаат бурна и богата историја од своето фо-
рмирање па до ден-денес.Така,покрај борбите со 
Индијанците,во 1775 година почнале првите судири 
меѓу американските доброволни одреди и англиска-
та војска,со што,всушност,почнала борбата за неза-
висност на северно-американскиот континент.Во 
1783 година,со мирот во Версај,Англија ја призна не-
зависноста на САД,со што настанаа крупни промени 
не само во САД,туку и во целиот свет.САД ги потре-
се Граѓанската војна од 1861 до 1865 година,потоа 
Светската економска криза од 1929 до 1935 година, 
Втората светска војна,особено војната со Јапонија и 
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употребата на атомското оружје над Хирошима и 
Нагасаки,до  Виетнам и денешната криза во Авгани-
стан.САД заедно со Канада е една од водечките 
сили во тешката,лесната,прехранбената, земјоде-
лската,автомобилската и воената индустрија. 

Aмерика отсекогаш била „ветена земја“ за Евро-
пејците,односно народите од другата страна на оке-
анот.Тие се населувале на тој богат и по многу не-
шта карактеристичен континент од почетокот на 
освојувањето па до ден-денес.Процесот на доселу-
вањето непрекинато трае и,веројатно,ќе продолжи и 
во иднина.Во овој долг период на доселување,ако 
Њујорк станал центар за Евреите и Италијанците, 
Лос Анџелес за Кинезите,Чикаго за многу народи и 
нации,тогаш Детроит е средиштето на Македонците 
од сите делови на Македонија итн. 

Често пати се вели дека Америка е земјата на би-
знисот и религијата.Тоа се потврдува со фактот што 
на тие богати простори век векуваат еден крај друг 
многубројни народи и нации од сите расни групи со 
различни религии и од сите континенти во светот. 
Меѓу нив,значајно место имаат и Македонците,кои ги 
уживаат сите права и слободи за развивање на 
своите национални чувства,на својата култура,рели-
гија и на сè она што ја карактеризира нивната само-
стојност и самобитност.Во новите средини во САД и 
Канада,Македонците се третирани како засебна на-
ција,со своја држава,со длабоки корени, национална 
црква и со сите други атрибути на еден народ во 
светот.Со тоа овие две значајни држави застанаа на 
страната на вистината,со цел да го афирмираат ма-
кедонскиот народ и да ја поддржат Република Маке-
донија како независна суверена и самостојна држа-
ва. 

Њујорк претставува најголемо пристаниште и на-
јголем стопански центар во светот,во 1972 година. 
Тука тој ги остварил своите соништа,доживеал и љу-
бов и почит и успех.Но,во исто време тој тука станал 
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еден од најзаслужните граѓани на САД со добивање-
то на наградата Елис Ајланд.Инаку,Њујорк,е веле-
град кој се развил на утоката на реката Хадсон и на 
бреговите на заливот кој го затвора островот Лонг 
Ајланд.На почетокот на најважниот дел од Њујорк, 
Менхетн,од источната страна на Хадсон,Холанѓани-
те во 1625 година подигнале тврдина,а неколку годи-
ни подоцна за ситници,вредни 24 долари,од Индија-
нците го откупиле Менхетн. Тој денес е најскапиот 
дел од овој голем град, каде секоја педа земја се 
плаќа со неверојатно големи суми пари и злато.Хо-
ланѓаните го нарекле Нов Амстердам. Меѓутоа, во 
1664 година тој простор го освоиле Англичаните и го 
нарекле Њујорк.Во 1789 година станал главен град 
на САД,кога Џорџ Вашингтон бил прогласен за прв 
претседател на САД. 

Њујорк почнал да се развива на најдобриот дел 
од американскиот брег, од каде преку реката Хадсон 
и нејзината притока се отвора природен пат кон го-
лемите езера и внатрешноста.Продлабочено кори-
тото и прокопани се канали до езерото Ири,па така и 
патот до езерото бил отворен.Оттогаш,Њујорк е пре-
творен во„врата на Америка“, во пристаниште преку 
кое влегле 75 отсто од американските доселеници, 
меѓу кои и голем број од Македонија. Со текот на 
времето Њујорк се развил во еден од најголемите 
градови на светот,со најдолгиот ѕидан брег и со 
1630 кејови,во чие пристаниште истовремено можат 
да се закотваат 400 бродови. На одредени места се 
закотвуваат патничките,а на други,одделно, това-
рните бродови,класирани според товарот што го пр-
евезуваат и дестинацијата за која патуваат. Денес 
Њујорк е најголем центар на американската и меѓу-
народната трговија,во кого се развиени и сите видо-
ви на светската индустрија.Така, 20 отсто од сите 
американски индустриски претпријатија се конце-
нтрирани во Њујорк,во неговите банки се наоѓа на-
јголемиот светски финансиски капитал.Затоа се 
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вели дека Њујорк е најголем банкарски центар, а, 
„Вол Стрит“ е најголемата светска берза. 

Според официјалните податоци,бидејќи најголе-
миот број од американските доселеници дошле пре-
ку Њујорк,тоа значи дека секој ден се доселувале по 
околу 3000 луѓе,од сите раси,меридијани и народи. 
Меѓу нив најмногу има Ирци,Италијанци,Евреи,Ге-
рманци,Руси,Полјаци и припадници на други народи. 
Денес во Њујорк живеат околу 200 националности, а 
и весниците се печатат на 200 јазици.Бројот на при-
падниците на некои народи е многу голем.Така, во 
Њујорк живеат повеќе Ирци отколку во главниот 
град на Ирска-Даблин.Италијанци има повеќе отко-
лку во Рим,а со над 500 000 Афроамериканци е еден 
од најголемите градови со тоа население. 

Њујорк е граден во европски стил,со збиени ули-
ци и квартови. Должината на улиците во Њујорк 
изнесува 9 000 км,колку што изнесува растојанието 
од Охрид до Рио де Жанеиро.Улиците, главно,се 
прави и наместо имиња се означени со броеви, и во 
одделни делови на Њујорк се движат над 5,5 милио-
ни патнички возила 1,5 милион автобуси и над еден 
милион жолти такси-автомобили.Освен тоа,во Њујо-
рк од разни правци и градови дневно влегуваат око-
лу 600 000 автомобили. За да се сфати колку е жив 
сообраќајот,треба да се додаде и тоа дека и подзе-
мните железници дневно превезуваат 10 милиони 
патници.Бројки што навистина пленуваат и збунува-
ат.Во Њујорк годишно се градат околу 27 000 згради. 
Во стариот,централен дел на градот нема слободен 
простор за нови згради,освен градби во височина.Се 
градат облакодери на кои основата им е челична 
конструкција, а останатото се исполнува со бетон и 
лесни метали,најчесто алуминиум.До неодамна на-
јвисок меѓу облакодерите беше „Емпаер стејт билди-
нг“,висок 381 метар,а има 102 ката,но неколку нови 
згради веќе ја преминале таа височина. 
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МАКЕДОНСКИТЕ ПРАВОСЛАВНИ 
ЦРКВИ ВО САД 

 
I. ИНДИЈАНА 

 
 Св. Петар и Павле во Гери. 

Оваа е прва црква на Македонците во САД по 
јурисдикција на Македонската православна црква. 
Иницијативата за формирање на оваа црква била 
поттикната во септември 1960 година.Во 1961 го-
дина црковната општина била регистрирана од 
македонската митрополија во Скопје кога е поба-
рано да биде испратен свештеник, кој за прв пат 
за православните доселеници отслужил богослу-
жба на македонски мајчин јазик во една сиријска 
православна црква.  

Оваа црква била адаптирана во православен 
храм,а потоа на 14 октомври 1962 година е 
поставен камен темелникот на идниот македонски 
храм кој е прв македонски објект на северно-
американскиот континент. Овој храм бил осветен 
на 14 јули 1963 година од архиепископот на МПЦ 
г.г. Доситеј во сослужение со бројни македонско-
свештени служители. Во 1986 година било 
решено да се купи нова локација на која на 16 
октомври 1988 година биле поставени и осветени 
темелите на денешната црква Св. Петар и Павле 
во Краунт Поинт. 

Со одлука на Светиот архиере-јски синод на 
МПЦ,новиот храм со придружните објекти бил 
осветен на 21 јули 1991 година.Чинот на освет-
увањето го извршиле митрополитите Тимотеј и 
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Стефан. А објектот на Св.Петар и Павле има 
капацитет за 400 верници и во него ги задово-
луваат сите црковни потреби православните Ма-
кедонци. 

Во состав на црквата е изградена сала за 
околу 1000 луѓе,како и други простории во кои се 
одвиваат активности кои се од секојдневното жи-
веење на Македонците во Гери и пошироко. Сли-
ката на црковниот комплекс ја збогатуваат спо-
ртскиот објект и големиот паркинг. 

Во рамките на црквата од 1979 година работи 
фолклорната група “Китка”.Исто така,широки акти-
вности пројавуваат:женската,младинската и спо-
ртската секција,театарската група,црковниот хор, 
неделното македонско училиште, фудбалскиот 
клуб“Вардар”,библиотеката и хуманитарната орга-
низација. 
 

II. ОХАЈО 
 
 Успение на Пресвета Богородица во 
Колумбос. 

Оваа македонска православна црква е знача-
јна што на 29 септември 1958 година, во рамките 
на македонската колонија,за прв пат на америка-
нскиот континент се одржала света богослужба на 
мајчин македонски јазик. Овој чин бил извршен во 
салата на друштвото “Александар Македонски”, 
формирано во 1938 година, а кое во 1949 година 
се здобило со сопствена сала, која на 4 март 1973 
година ја отстапила на користење на македон-
ската црквата.  

Истиот датум фудбалскиот клуб “Македонија” 
вле-гол во покровителство на црквата. Во 1961 
година е купено место за изградба на црквата, 
каде на 30 август 1964 година биле поставени и 
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осветени темелите,а потоа и започнала изград-
бата на црковниот храм.  

Црквата била осветена на 9 мај 1965 година од 
тогашниот архиепископ скопски прв митрополит 
македонски г.г. Доситеј, во сослужение на други 
свештени лица а во присуство на неколку стотици 
верници и претставници на американско-то 
општество и медиуми. 

Храмот претрпел голем број измени. Така, во 
1978 година е изградена нова сала и други помо-
шни простории. Во рамките на црковната општина 
со успех работи:женска секција,неделно учили-
ште, потоа фудбалскиот клуб “Македонски танец”, 
хорска, младинска, пејачка, рецитаторска и други 
секции. Црквата Успение на Пресвета Богородица 
повеќепати била домаќин на македонските црко-
вни народни собири, а на собирот во 1985 година, 
тогашниот градоначалник на Колумбос го прогла-
сил американско-канадскиот архиереј, митрополи-
тот Кирил за почесен граѓанин на градот Колу-
мбос. 
 

Свети Пророк Илија во Синсинати. 
Иницијативниот  одбор  за  организирање  на 

црквата Свети Пророк Илија бил формиран на 7 
февруари 1977 година,а во 1978 година било ку-
пено место од околу 3 декари на кое била изгра-
дена сала што се користела и како црква.Истата 
година,со одлука на Светиот архиерејски синод на 
МПЦ,оваа црква била примена во крилото на ма-
јката црква,а во мај 1980 година бил положен ка-
мен-темелник за изградба на новата црковна 
сала.На 26 август 1982 година,салата била за-
вршена и се ослужила првата богослужба на ма-
кедонски јазик во Синсинати.Денес е изградена 
нова црква која целосно била завршена во 1996 
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година и била осветена од архиепископот охри-
дски македонски г.г. Михаил.Црквата е градена во 
неколку архитектонски стилови и е висока 16 ме-
три, што е една од највисоките православни цркви 
во САД.Таа е градена со амфитеатарски стил и 
може да собере околу 500 души.Црквата е со-
пственик на сала за околу 300 посетители,каде се 
одржуваат разни манифестации и се игра томбо-
ла,а има и помала сала за 80-тина посетители.Во 
рамките на црквата,покрај женската секција,со 
успех работи и играорна група која ги негува маке-
донските песни и ора и претставува собиралиште 
и место за другарување на младите генерации, 
како и бинго секција. 
 

Св. Климент Охридско во Лореин. 
Идејата за изградба на македонска правосла-

вна црква била реализирана на 9 април 1978 го-
дина,кога се одржал првиот собир.Прва богослу-
жба на македонски јазик во оваа македонска коло-
нија била ослужена во Украинската црква Успение 
на Света Богородица во август 1978 година.Во тој 
период е купено место каде била изградена сала 
со привремено адаптиран олтар,за денес до сала-
та да се вишнее црквата Свети Климент Охри-
дски.На 14 авгтуст 1983 година е осветена црко-
вната сала и предадена во употреба.Потоа на 11 
август 1985 година митрополитот Кирил,во сослу-
жение на 5 свештени лица,пред голем број верни-
ци и во присуство на градоначалникот на Лореин 
ги осветил темелите на православната црква. По-
тоа на 17 јули 1986 година салата била завршена 
и осветена.Тогаш била извршена и првата бого-
служба на мајчин македонски јазик во оваа маке-
донска црква.Новиот храм бил изграден и на 16 
септември 1996 година бил осветен од поглава- 
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рот г.г. Михаил. 
Во состав на црковната општина,покрај играо-

рната група и женската секција активни се 
црковниот хор,фудбалскиот тим,неделното учили-
ште и секцијата за бинго.Македонците во Лореин 
редовно учествуваат на Фестивалот на нациите 
што се одржува секоја година во Лореин,на кој во 
1985 година оваа црковна општина била домаќин. 

 
Свети Никола во Кентон. 
Оваа црковна општина е формирана на 10 јуни 

1977 година,а на 14 август 1977 година се одржа-
ла првата конференција на која е решено да се 
изгради македонска православна црква,што ќе би-
де под јуриздикција на МПЦ .Со акт на Св. Синод 
на МПЦ општината била примена во крилото на 
Св.Климентовата црква на 19 октомври 1977 годи-
на,а на 25 август 1979 година на купеното место 
од неколку хектари бил поставен и осветен крст. 
Таа година за првпат била извршена богослужба 
на македонски јазик во тој регион. 

Потоа на 16 август 1981 година митрополитот 
Кирил го положил камен-темелникот за изградба 
на црковната сала.На 21 декември 1985 година на 
свечен начин салата била предадена во употре-
ба.На тоа свето македонско место во Охајо,каде 
што изградена сала за 500 луѓе се одржуваат пи-
кници и други манифестации, а до неа е црквата 
Св. Никола,чиј камен-темелник бил осветен на 17 
септември 1989 година од архиепископот г.г. Га-
врил.Осветувањето на црквата Св. Никола е 
извршено на 13 септември 1998 година од влади-
ката Кирил.Новата зграда на црквата е копие на 
архитектурата на црквата Св. Богородица во Ка-
лиште – струшко.Покрај иконите во неа има живо-
писен изрезбан иконостас изработен во Охрид, кој 
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претставува единствен пример од таков вид на 
северноамериканскиот континент.Во рамките на 
црквата работи:женската секција,играорната гру-
па “Пелистер”,неделното македонско училиште и 
бинго секцијата. 
 

III. МИЧИГЕН 
 

Раѓање на Пресвета Богородица во Детроид. 
Иницијативата за изградба на оваа македонска 

православна црква била покрената во декември 
1973 година,а во 1974 година било решено да се 
организира македонска православна црковна 
општина.Потоа на 14 јануари 1975 година била 
формирана црквата Раѓање на Пресвета Богоро-
дица во Ворен дел од Детроид.Првата архиере-
јска служба била отслужена од надлежниот архи-
ереј,митрополитот Кирил во една римо-католичка 
црква во 1975 година,а потоа бил организиран пи-
кник на кој била собрана поголема сума на сре-
дства.Во периодот кога се одбележувала 75-годи-
шнината од Илинденското Востание, на 13 август 
1978 година епархијскиот архиереј извршил осве-
тување на купеното место и положил каментеме-
лник за градба на црква. Потоа на 24 декември 
1978 година била купена црковната зграда и била 
осветена на 20 јули 1980 година.Денес стариот 
објект на црквата е продаден изградена е нова 
црква која претставува соборен храм и најголем 
објект на МПЦ во САД.До храмот се изградени го-
леми сали и други простории што претставуваат 
убав македонски архитектонски комплекс.Местото 
било осветено на 25 септември 1995 година, а на 
21 септември 1998 година е поставен каментеме-
лникот.Новиот објект на Св.Богородица, поточно 
салата е осветена од архиепископот Стефан и 
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митрополитот Кирил на 21 септември 2000 годи-
на,а црквата била осветена на 21 септември 2002 
година. 

Во состав на црквата работат:женската секци-
ја,фолклорната група “Танец”,македонскиот радио 
час,хорската и други секции,неделното македо-
нско училиште и пензионерското друштво. 
 

Св. Ѓорѓи Кратовски во Фармингтон Хилс. 
Оваа македонска православна црква е основа-

на на 19 декември 1993 година.Првата богослу-
жба била одржана во една либанска православна 
црква која привремено се користела и за одржува-
ње на други црковни активности во период од 
една и пол година.Потоа во 1995 година била ку-
пена куќа која пренаменета во црква,која на 27 
август 1996 година била осветена од архиеписко-
пот Михаил.Целосно осветување на црквата било 
извршено на 8 септември 1998 година, исто така, 
од архиепископот Михаил. 

Црквата Св. Ѓорѓи Кратовски е адаптирана во 
македонски православен храм со приспособен 
олтар што порано се користел во друга македо-
нска православна црква.Храмот собира стотина 
верници,а во подрумските простирии е адаптира-
на мала сала за црковни и други потреби.Во ра-
мките на црквата активна е женската секција,а ра-
боти и неделно црковно училиште. 

 
IV. ЊУ ЏЕРСИ 

 
Св. Кирил и Методиј во Пасаик. 
Основното собрание за изградба на оваа маке-

донска православна црква било одржано на 23 
декември 1972 година.Потоа светиот архиерејски 
синод со писмо од февруари 1973 година ја при-
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фатил под своја јуриздикција и оваа МПЦ. Потоа 
на 15 март 1973 година црквата Св.Кирил и Мето- 
диј била регистрирана кај американските власти 
во Њу Џерси.На 27 мај истата година,надлежниот 
архиереј,во една руска православна црква ја 
отслужил првата света литургија на македонски 
јазик.Потоа бил купен објект кој бил преуреден и 
адаптиран за потребите на македонските верни-
ци,кој на 24 ноември 1974 година бил и официја-
лно осветен од митрополитот Кирил. 

За жал,на 27 февруари 1992 година,од непо-
знати причини црквата Св. Кирил и Методи била 
опожарена и до темел изгорела.Во неа биле акти-
вни:женската секција,неделното училиште,црко-
вниот хор,библиотеката и КУД “Гоце Делчев”.Де-
нес активноста на оваа црква е пренесена во цр-
квата Св. Кирил и Методиј во Сидер Гроув. 

 
Св. Кирил и Методиј во Сидер Гроув. 
Како продолжување на традициите на изгоре-

ната православна македонска црква Св. Кирил и 
Методиј во Пасаик, Македонците од Њу Џерси во 
1993 година решиле да градат нова црква.Така е 
купено место од десетина хектари заедно со вре-
мена сала во 1994 година.На кое е изградена ма-
кедонска православна црква, исто така во стилот 
на Св. Богородица во Калиште,односно по планот 
на црквата Св. Никола во Кентон,Охајо, но со зго-
лемени димензии. Потоа на 7 август 1993 година 
бил осветен камен-темелникот од митрополитот 
Михаил.На оваа свеченост меѓу другите прису-
ствувал и тогашниот претседател на Р. Македони-
ја г-дин Киро Глигоров и првиот македонски амба-
садор во САД. 

Во рамките на црковната општина активно ра-
боти КУД “Гоце Делчев”,фудбалскиот клуб “Маке-
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донија”, Комитетот за човекови права, неделно 
училиште,женска секција,црковен хор, библиотека 
и неколку музички состави. 
 

Манастирот Св. Ѓорѓи во Рандолф. 
Првиот македонски манастир во САД и во Ка- 

нада посветен на Св. Ѓорѓи и датира од 1977 го-
дина.Идејата првпат ја иницирал познат иселеник 
– донатор по потекло од Ресен по чие име и го до-
бил манастирот Св. Ѓорѓи. Камен-темелникот за 
манастирот бил поставен во септември 1978 годи-
на,а по две години започнале градежните работи 
кои траеле четири години.Најзначаен датум за 
манастирот Св. Ѓорѓи бил 16 септември 1984 
година, кога било извршено осветувањето. 

По опожарувањето на црквата Св. Кирил и Ме-
тодиј во Пасаик и изградбата на црквата Св. Ки-
рил и Методиј во Сидер Гроув,подолг период ма-
настирот Св. Ѓорѓи ги задоволувал религиозните 
и културните потреби на Македонците од тој дел 
на САД.Членовите на манастирот Св. Ѓорѓи зае-
дно со членовите на Св. Кирил и Методиј од Си-
дер Гроув,се учесници на парадата што секоја го-
дина се одржува на Денот на независноста на 
САД, 4 јули. 
 

Св. Никола во Тотова. 
Иницијативата за формирање на оваа македо-

нска православна црква била покрената во поче-
токот на 1992 година кога било купено место на 
кое имало голем хангар кој е реновиран во храм. 
На 14 август 1992 година започнала изградбата 
на црквата.А истата година црквата била реги-
стрирана кај властите во Њу Џерси.Потоа,на 14 
август 1994 година црквата била завршена и 
осветена од архиепископот Михаил.До црквата е 
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изградена голема сала која на 14 август 1999 го-
дина била осветена и во 2000-та година била це-
лосно завршена.Оваа црковна сала го носи името 
Македонски културен центар “Александрија”.Во 
рамките на црквата работи женската секција,игра-
орната група “Македонка” и македонско неделно 
училиште. 

 
V.ЊУЈОРК 

 
Св. Ѓорѓи во Сираќуз. 

Првите собирања на Македонците од Сираќуз за 
формирање на своја национална организација 
биле во август 1963 година.Потоа, во април 1965 
година во овој град пристигнала висока црковна 
делегација предводена од поглаварот на МПЦ г.г. 
Доситеј,кој во една протестантска црква ја отслу-
жил првата света архиерејска литургија на маке-
донски мајчин јазик.Подоцна,оваа зграда била ку-
пена и преуредена во македонски храм која на 21 
јули 1967 година била осветена од надлежниот 
епархијски архиереј митрополитот Кирил. Бидејќи 
се зголемило членството на црковната општина, 
во 1978 година Македонците од Сираќуз купиле 
место од десетина хектари на кое на 21 август 
1979 година бил поставен крст за изградба на 
нова црква, а на 16 август наредната година бил 
положен камен-темелникот.На тоа место е изгра-
дена сегашната црква Св. Ѓорѓи која била заврше-
на со изградба во октомври 1984 година и која на 
15 септември 1985 година била осветена од ми-
трополитот Кирил. 

Во состав на црквата со успех работела играо-
рната група “Китка” која 23 пати учестувала на Фе-
стивалот на нациите.Денес е активен оркестарот 
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“Китка”,спортската секција,секцијата за бинго и 
црковниот хор,а меѓу најактивните е,секако, же- 
нската секција. 
 

Св. Димитрија во Рочестер. 
Првото помасовно организирање на Македо- 

нците во Рочестер било на крајот на 1966 година 
кога бил формиран Македонско-американскиот 
клуб.Тогаш,на 22 март 1967 година избран иници-
јативен одбор на клубот кој постоел се’ до 1969 
година кога прераснал во Македонска правосла-
вна црковна општина.Така,на 9 ноември 1969 
година,членското собрание донело одлука да 
реги-стрира црковна општина под јуриздикција на 
МПЦ и да го носи името Св. Великомаченик 
Димитрија. 

Оваа црква била регистрирана на 11 мај 1969 
година пред американските влади на државата 
Њујорк.Потоа, на 12 мај 1974 година бил поставен 
и осветен камен-темелникот.На 19 август 1978 го-
дина храмот бил даден во употреба,а потоа бил 
изграден парохиски дом, училиште, паркиралиште 
и помошни простории. Исто така,до црквата Св. 
Димитрија била доградена и мала црквичка по-
светена на Св. Недела.Црквата Св.Димитрија има 
сала за 600-тини посетители;до неа е изградена 
камбанарија. До црквата е изграден парохиски 
дом,свеќоливница,фудбалско игралиште и голем 
паркинг. 

Во состав на оваа црква работи македонскиот 
радио час,играорната група “Танец”, фудбалскиот 
клуб “Македонија”,кој е формиран во 1972 година, 
потоа културно-просветниот одбор, спортското 
друштво,како и женската секција што е формира-
на во 1971 година.Членовите на оваа црква, осо-
бено младите генерации организираат културно-
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уметнички приредби,пикници,спортски и други ма-
нифестации. 

Црквата била организатор на големо-македо- 
нскиот етнички фестивал,кој се одржува на црко- 
вното место во последниот викенд на јули. 
 

Св. Климент Охридски во Њујорк. 
Основачкото народно собрание за формирање 

на оваа црковна општина било одржано на 17 мај 
1987 година на кое било решено да се формира 
црковна општина што ќе ги задоволува духовните 
и културните потреби на Македонците од Њујорк 
и која ќе го носи името на охридскиот чудотворец 
и покровител на МПЦ Св. Климент Охридски. 

Потоа, на 31 јули 1987 година оваа црковна 
општина била регистрирана пред државните вла-
сти во државата Њујорк,на 22 октомври истата го-
дина светиот архиерејски синод на МПЦ донел 
одлука црквата да биде примена под канонска и 
духовна јуриздикција на МПЦ,а со тоа да биде со-
ставен дел на Американско-канадската македо-
нска епархија.Во септември 2001 година бил по-
ставен камен-темелникот на новиот храм,кој де-
нес е во изградба.Во состав на црквата активна е 
женската секција како и новодојдени иселеници, 
претежно интелектуалци кои се очекува да помо-
гнат на духовен,културно-просветен,научен, спо-
ртски и друг план. 
 

Св. Кирил и Методиј во Бафало. 
До 1968 година Македонците во овој град ги за-

доволувале своите верски потреби,главно,во дру-
ги православни цркви,а пред се’,во српската пра-
вославна црква Св. Стефан,во која и денес цркву-
ва одреден број македонски семејства. Меѓутоа, 
идејата за изградба на македонска православна 
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црква се родила 1968 година кога во ноември 
истата година било донесено решение да се 
изгради македонски православен храм. Така, во 
март 1969 година била избрана првата црковна 
општина која одлучила да се гради македонска 
православна црква која ќе го носи името на сесло-
венските македонски просветители Св. Кирил и 
Методиј. 

Потоа на 11 мај 1969 година црквата била ре- 
гистрирана кај властите на државата Њујорк и 

било купено место од околу 5 хектари на кое на 
24 мај 1975 година бил поставен камен-темелни-
кот за новиот македонски храм.Црквата била за-
вршена со изградбата на 7 септември 1975 годи-
на е осветена салата,а на 13 септември 1981 го-
дина била осветена и црквата.Денес,до црквата е 
изградена сала,парохиски дом,фудбалско играли-
ште и простор за одржување на пикници. 

Црквата Св.Кирил и Методиј во Бафало е орга-
низатор на македонскиот етнички фестивал од 
1990 година кој се одржува во рамките на црко-
вната општина.Во состав на црквата со успех ра-
боти женската секција,фудбалскиот клуб “Балкан”, 
фолклорната група“Гоце Делчев”,неделното црко-
вно училиште и хорот.Секоја година оваа црковна 
општина во соработка со Македонската правосла-
вна црква во Сираќуз организира заеднички пи-
кник. 
 

VI. ИЛИНОИС 
 

Св. Кирил и Методиј. 
Иницијатива за покренување на изградба на 

македонски-духовно културен дом што ќе служи 
на интересите на македонските доселеници од 
сите делови на Македонија бил покренат на 21 
мај 1976 година. Притоа било одлучено името да 
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го носи на Св. Кирил и Методиј со што општината 
била примена како дел од МПЦ со писмо на све- 
тиот архиерејски синод. 

Потоа во 1978 година,во потесното градско по-
драчје на Чикаго управата купува зграда на една 
лутеранска црква што ја преуредила и приспосо-
била за вршење православни богослужби. Една 
година подоцна,на 3 август 1981 година црквата 
била осветена во присуство на неколку стотици 
Македонци доселеници и градски власти. 

Потоа,во 1985 година е купено место каде се 
поставени темели за новиот храм на 24 јули 1988 
година.Во состав на црквата е изградена голема 
сала и други простории во кои се организираат го-
лем број манифестации.Црквата Св. Кирил и Ме-
тодиј била осветена на 30 август 1992 година од 
митрополитот Кирил.Во состав на црквата работи 
фудбалскиот тим“Македонија”,неделно училиште, 
женска секција и КУД “Гоце Делчев”. 

 
Св. Параскева - Петка во Чикаго. 
Основањето   на   оваа   втора   македонска 

православна црква на просторот на Чикаго бил 
актуелизиран 1992 година. Иницијативниот одбор 
на 15 декември 1991 извршил потребни консулта-
ции со тогашниот поглавар на МПЦ г. Гаврил, при 
што била донесена одлука за формирање на ма-
кедонска црква што ќе го носи името Св. Параске-
ва–Петка.Потоа на 24 декември 1991 година, 
црквата била регистрирана пред власите на држа-
вата Илиноис,а на 20 август 1993 година светиот 
архиерејски синод на МПЦ ја примил оваа црко-
вна општина под јуриздикција на МПЦ. 

Од 9 август 1992 година богослужбите почнале 
да се одржуваат во објектот кој бил оспособен да 
служи како македонска православна црква.При-
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тоа,особено била реновирана салата која може да 
прими околу 200 посетители.Во состав на црквата 
мошне активна е женската секција,играорната гру-  
па и црковниот хор. 

 
VII. КАЛИФОРНИЈА 

 
Св. Богородица во Лос Анџелес. 
По обновувањето на охридската архиепископи-

ја Македонците во Лос Анџелес започнале да се 
организираат,меѓу другото, и на црковен план. 
Така обиди за организирање на национална осно-
ва биле правени уште во 60-тите години,особено 
преку “Македонското друштво”.Меѓутоа,таквите 
обиди биле завршувани со пропаганда и интриги 
од туѓинските православни цркви кои пуштиле 
длабоки корени и меѓу Македонците кои живеат 
на тие простори. 
Привите позабележителни активности на црко- 
вен план во Калифорнија почнале со формирање-
то на македонско-американското друштво на 2 мај 
1965 година.Подоцна во 1978 година,група маке-
донски патриоти и верници успеале да се органи-
зираат во црковна општина која го носи името Св. 
Богородица и која била регистрирана пред амери-
канските власти.Така, на 9 јануари 1980 година за 
прв пат била обслужена богослужба на мајчин ма-
кедонски јазик,а црквата подпаднала под јуризди-
кција на МПЦ.Потоа, на 26 август 1985 година на-
длежниот архиереј ја одржал првата света литу-
ргија. 

Денес овој храм е центар на Македонците од 
Калифорнија во кој со успех работи играорната 
група “Фолклорни бисери”која била формирана во 
1987 година,потоа активни се женската секција и 
македонското училиште. 
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VIII. ПЕНСИЛВАНИЈА 
 

Св. Наум Охридско во Филаделфија. 
Оваа црковна општина е основана на 22 фе- 

вруари 1993 година кога бил формиран првиот 
основачки одбор на црквата.Во 1996 година чле-
новите на црковната управа купиле место и објект 
кој бил адаптиран за црква во која биле поставени 
икони и иконостас.Чест гостина на црквата Св. 
Наум Охридско во Филаделфија била управата и 
одреден број членови на црквата Св. Кирил и Ме-
тодиј во Сидер Гроув, како и играорната група 
“Гоце Делчев”.Оваа црковна општина,меѓу друго-
то,е организатор на традиционалниот пикник на 
фудбалскиот турнир кои се одржуваат во перио-
дот на празникот Св. Наум Охридски во месец 
јули. 

 
IX. ФЛОРИДА 

 
Св. Димитриј во Мајами. 
Оваа црковна општина е една од помладите 

што Македонците ја формирале во Мајами и пре-
тставува место на собирање и другарување на 
доселениците од тие простори. 
 

Св. Јован Крстител во Тапрон Спрингс. 
Најново формираната македонска православна 

црква во САД е Св. Јован Крстител во Тапрон 
Спрингс во Флорида.Во неа членуваат бројни Ма-
кедонци кои собираат средства за изградба на 
уште еден македонски храм во САД. 
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДЕМОКРАТСКА 

И МУЛТИКУЛТУРНА КАНАДА 
 

Според пишаните документи во делото „Маке-
донците во САД и Канада“ од авторот на овие ре-
дови Славе Катин, првите македонски доселеници 
во Канада дошле во 1897 година. Нив ги има од 
сите краишта од Македонија,кои се тесно врзани 
со организациата “Обединети Македонци” со 
црквата „Свети Климент Охридски” во Торнклиф 
Парк, „Свети Илија” во Мисисага, „Свети 
Димитрија Солунски” во Маркам „Света Недела” 
во Пикеринг и „Свети Илија” во „Македонскиот 
парк” 

Меѓу другите организации, во Торонто постои 
Домот за стари лица „Канадско-македонски це-
нтар“,познат како„Старски дом“,„Канадско-македо-
нското историско друштво“,„Македонското движе-
ње за човекови права“,„Здружение на македонски-
те студенти на Универзитетот во Торонто“, „Здру-
жение на македонските студенти на Универзите-
тот во Торонто“,асоцијацијата „Македонија 2025“ и 
други. 

Сите тие македонски организации постојат во 
демократска Канада,која се смета за светски при-
мер на мултикултурно општество.Таа е прва земја 
во светот која официјално го призна мултикулту-
рното шаренило и ја продолжува континуираната, 
значајна и доследна недискриминациска полити-
ка.Со тоа,мултикултурата на заедништво,почит и 
љубов кон Канада се прогласи за политика на 
власта на Канада,каде што секој староседелец 
или новодојденец како Канаѓанин имa право на 
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слобода на свеста,верата,мислата, изразувањето, 
мирното собирање и развој во сопствената култу-
ра,пропагирање и применување на сопствената 
религија и употребата на мајчиниот јазик пренесу-
ван преку безброј генерации. 

Често се вели дека Канада е „ветената земја” 
за Македонците,особено од егејскиот дел на Ма-
кедонија,кои во Канада ги уживаат сите човекови 
права.Додека во своите родени земји Грција 
(Елада) и Бугарија се еден вид туѓинци:немаат 
свои училишта,ни цркви;им се оспорува национа-
лниот идентитет;врз нив се врши асимилаци-
ја,денационализација и систематско истребува-
ње.Затоа, со право и со гордост Македонците во 
Канада ја пеат химната „О, Канада…” 

Торонто е третиот македонски град по големи-
на, по Скопје и Битола, во кој се задомиле околу 
100.000 Македонци.Нив ги има од сите делови на 
Македонија,од многу градови и села во етничките 
граници на Македонија,меѓутоа,се чини дека на-
јголем е бројот на доселениците и нивните поко-
ленија кои се од егејскиот дел на Македонија. Се 
претпоставува  дека баничани,желевци,буфчани,  
ошчимци,преспанци  и  битолчани  се најбројни во 
Торонто и околните места. ешко се определува 
нивниот број, бидејќи тие дошле со разни патни 
исправи и,за жал,во зависност од тоа нивните 
презимиња и националната припадност се при-
способувале според земјата од каде дошле. 

Поради високите дострели,особено на еконо-
мско поле,Македонците се една од најзначајните 
етнички групи во Торонто и играат важна улога во 
целокупното живеење.Нив ги има од сите краишта 
од Македонија,кои се тесно врзани со организаци-
јата “Обединети Македонци” и со црквата „Свети 
Климент Охридски” во Торнклиф Парк, „Свети 
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Илија” во Мисисага, „Свети Димитрија Солунски” 
во Маркам „Света Недела” во Пикеринг и „Свети 
Илија” во „Македонскиот парк”  

Уредните и внимателни аналитичари запишале  
дека Канада е федеративна држава во Северна 
Америка која има парламентарна демократија и 
уставна монархија на кралицата Елизабета во ра-
мките на Комонвелтот.Таа е составена од 10 по-
краини(провинции):Алберта,Британска Колумбија, 
Квебек,Манитоба,Нова Шкотска,Њу Бранзвик,Њу-
фаундленд,Онтарио,островот Принц Едвард и Са-
скачеван,како и од две самостојни територии: 
Јукон и Северозападната област на Арктичкиот 
(Францу-скиот)Архипелаг.Канада зафаќа поголем 
дел од Северна Америка,и се граничи со Соеди-
нетите Американски Држави на југ и со америка-
нската држава Алјаска на северо-запад.Се про-
тега од Атлантскиот Океан до Пацификот на за-
пад.По вкупна површина (вклучувајќи ги и реките 
и езерата), Канада е втора земја во светот,по 
Русија.По земни површини, пак, е четврта, по 
Русија, Кина и САД. 

Први доселеници од Европа биле Французите, 
кои во 1608 година под водство на Самуел Ша-
плен го основале Квебек.Во 1620 година Канада 
била позната под името „Нова Франција”.Истата 
година формирана е засебна компанија со задача 
да се колонизира новата земја и да се користат 
нејзините големи богатства.Канада е држава во 
која живеат повеќе од 30 милиони жители,главно 
од англиско и француско потекло,а има и повеќе 
од сто други нации,меѓу кои и околу 150.000 маке-
донски доселеници и нивни потомци од сите де-
лови на Македонија.Службени јазици се англиски- 
от и францускиот јазик. 
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Припадниците на сите народи го зборуваат ма-
јчиниот јазик,имаат свои цркви,училишта, друштва 
и друг вид асоцијации.Со Уставниот акт од 1 јули 
1867 година името Канада било прифатено како 
име на целата држава,која според многу показа-
тели,како што се степенот на човековиот развој 
на ОН,индексот на глобализацијата,квалитетот на 
животот,одржливоста на животната средина и 
економските слободи,таа е меѓу најдобрите земји 
во светот. 

Денес Канада се смета за светски пример на 
мултикултурно општество.Од Втората светска во-
јна во оваа демократска и многунационална земја 
се одвиваат значајни социјални,културни и еко-
номски преобразби,а со тоа и голема трансфо-
рмација во нејзиниот етнички состав. Таа е прва 
земја во светот која официјално го признала му-
лтикултурното шаренило и ја продолжува конти-
нуираната и доследна недискриминациска поли-
тика,со што мултикултурата се прогласи за поли-
тика на Владата на Канада,каде што секој има 
право на слобода на свеста,верата,мислата, 
изразувањето,мирното собирање и дружење, не-
гување на сопствената култура, пропагирање и 
применување на сопствената религија и употреба 
на мајчиниот јазик.  

Затоа, често се вели дека Канада е „ветената 
земја” за Македонците, особено од егејскиот дел 
на Македонија, кои во Канада ги уживаат сите чо-
векови права. Додека во својата родена земја се 
туѓинци: немаат свои училишта, ни цркви; им се 
оспорува националниот идентитет; врз нив се 
врши асимилација денационализација и система-
тско истребување од родната грутка. Затоа, со 
право и со гордост Македонците во Канада ја пеат 
химната „О, Канада…”  
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Кога човек пристигнува во Торонто, главниот, 

најголемиот и најубавиот град во провинцијата 

Онтарио се чувствува како да е во светот во кој се 

измешала американската и европската култура,  
старото и новото. Торонто е општосветски град во 
кој живеат повеќе од пет милиони жители од сите 
меридијани. 

Тој е сместен на северозападниот брег на езе-
рото Онтарио, едно од трите најголеми езера во 
Северна Америка и во светот,кое заедно со езе-
рото Хјурон и Ири преку речниот тек на Лорен-
цовата Река поврзува голем број американски и 
канадски метрополи кон Атлантскиот Океан. Меѓу 
езерата Ири и Онтарио се наоѓаат импозантните 
Нијагарски Водопади, најголемите и најпознатите 
во светот,а кои се само стотина километри одда-
лечени од Торонто.  

Торонто е формиран во 1793 година под името 
Јорк, а во 1839 година го добил сегашното име. 
Се простира од Оквил до Ошава на растојание од 
околу сто километри.Тој е бисерот на Онтарио, во 
кој се сместени,меѓу другото,голем број образо-
вни центри:тогаш највисоката кула во светот, по-
зната како „Си Ен Тауер”,Забавниот парк „Онта-
рио Плеис”, „Харбоур фронт”, каде што се одржу-
ваат голем број музички,театарски и други пре-
тстави, Спортскиот и културен центар „Скај Дом”, 
Научниот центар „Онтарио” и голем број знамени-
тости познати ширум светот.Торонто е град во кој 
културното живеење е со долги традиции и е мно-
гу блиску до она во Европа.Градот има голем број 
современи театарски куќи и други центри на ку-
лтурата, во кои чести гости се врвни уметници од 
сите делови на светот. 
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МАКЕДОНСКИТЕ ПРАВОСЛАВНИ 

ЦРКВИ ВО КАНАДА 
 

ОНТАРИО 
 

 Св. Климент Охридски во Торонто.  
Оваа е прва македонска православна црква во 

Канада, која е катедрална и е една од најзнача-
јните најпознатите цркви и културно-просветни 
институции на Македонците во Северна Америка 
и пошироко. Иницијатива да се формира црковна 
општина се родила на четвртиот Илинденски пи-
кник што националната организација “Обединети 
Македонци” го одржала во 1962 година. Така, на 
собирот одржан на 7 август 1962 година било до-
несена одлука за изградба на црквата Св. Климе-
нт Охридски. На тие свечености, покрај големиот 
број посетители присуствувал и злетовско-стру-
мичкиот епископ, митрополитот Наум, кој на 12 
август истата година извршил за првпат богослу-
жба на македонски мајчин јазик и прво крштева-
ње. Потоа, на 5 април 1964 година бил поставен 
камен-темелникот на црквата, а на 18 април 1965 
година биле предадени клучевите на новата Ма-
кедонска православна црква Св. Климент Охри-
дски и биле отворени нејзините свети порти за 
сите Македонци, без разлика од кој дел на Маке-
донија дошле. Тогаш, архиепископот Доситеј го 
извршил чинот на осветување. 

Денес, црквата Св. Климент Охридски поседу- 
ва убав храм, во кој има резбан иконостас, а це- 
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лиот храм е исполнет со живописни фрески и ико-
ни. Има три сали и кујна за над 2000 посетители, 
помошни простории и паркинг.Зградата на црква-
та е реновирана и претставува убав прилог на ка-
надската култура. 

Во состав на општината работат работните 
групи “Македонка” “Солунски бисери”, како и Лите-
ратурното друштво “Браќа Миладиновци”, женска-
та секција,драмската секција,библиотеката, шахо-
вската и спортската секција,црковниот хор и други 
групи.Во просториите на црквата работи и Пензи-
онерскиот клуб “Гоце Делчев”. 
 

 Св. Пророк Илија во Мисисага.  
Македонците  од  Мисисага  започнале  да  се 

организираат во македонска православна црква 
уште во 1982 година кога било купено земјиште 
од 14-тина хектари и кое било именувано како 
“Македонски парк”. Веднаш потоа, на местото бил 
адаптиран времен македонски духовен храм по-
светен на Св. Илија, кој во 2001 година бил дисло-
циран.Во него имало олтар по православните 
обичаи и традиции и простор за 50-тина верници. 
Денес на местото во “Македонскиот парк” е изгра-
ден мал манастир кој потврдува дека е ова свето 
македонско место.Исто така, во влезот на “Маке-
донскиот парк” , на 29 јули 1990 година биле удре-
ни темелите за изградба на храм и голем култу-
рно-просветен центар.Од повеќе објективни и 
други причини оваа желба на Македонците од Ми-
сисага и пошироко останала,барем засега, нереа-
лизирана.  
      Затоа црковниот одбор и членството се 
одлучиле да купат постојан објект на католичката 
црква кој бил изграден уште пред 130 години, а 
бил купен во 1996 година.Во него било извршено 
преуредување;црквата била оспособена за врше-
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ње света богослужба на македонски јазик и на 6 
април 1997 година била ослужена првата света 
литургија, а осветувањето е извршено на 11 мај 
истата година на чело со поглаварот Михаил.На 
тој ден,по завршувањето на светата богослужба 
била извршена светата тајна – Венчавање на 24 
брачни двојки,кои во минатото,од различни причи-
ни,останале не венчани.  
      Меѓутоа,на најголемиот христијански празник– 
Велигден во 2000 година неодговорни тинејџери 
подметнале пожар.Во стихијата изгореле поголем 
број икони во олтарот и во храмот со што била 
направена голема материјална штета. Потоа 
храмот бил срушен и на негово место на 7 
септември 2002 година бил поставен камен-
темелник за нова црква. 

Во состав на црквата, меѓу другото, најголема 
активност покажуваат:женската секција, фолкло-
рната група “Илинден”, фудбалската екипа и Ли-
тературното друштво “Кочо Рацин”. 
 

 Св. Димитрија Солунски во Маркам. 
Почетните активности за формирање на оваа 

црковна општина датираат од 23 јануари 1988 го-
дина и од 5 март 1989 година кога во просториите 
на црквата Св. Климент Охридски во Торонто се 
одржало членско собрание на кое се заклучило да 
се регистрира друштво под името “Македонците 
од Маркам”.Желбата била друштвото да прерасне 
во црковна општина, која во своите рамки ќе ги 
собере сите Македонци, без разлика од кој дел од 
Македонија дошле. 

Потоа, во февруари 1992 година управата до-
нела одлука да го купи објектот кој во минатото 
бил библиотека и детска градинка и да го преуре-
ди во македонски црковен храм. На 15 мај 1994 
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година поглаварот на МПЦ Михаил го поставил и 
осветил камен-темелникот на новиот храм. Изгра-
дбата на црквата Св. Димитрија Солунски била 
завршена за неколку години и била осветена на 
12 мај 1996 година од страна на поглаварот Миха-
ил, во сослужение со голем број македонски све-
штени лица на северноамериканскиот континент. 
Во состав на црковната општина активни се: игра-
орната група “Билјана”,женската секција,фудба-
лскиот тим “Св. Димитрија Солунски” и пензио-
нерскиот клуб “Александар Македонски”. 

Посебно внимание заслужува црковниот хор 
кој е формиран во 1999 година и е еден од најдо-
брите македонски хорови во дијаспората, како и 
македонското неделно училиште во кое се вклу-
чени голем број ученици,наставници и свештени-
кот каде се учи:религија,македонски јазик, истори-
ја и географија на Македонија. 
 

 Св. Недела во Пикеринг. 
Почетните активности за формирање на оваа 

црковна македонска православна општина запо-
чнале во март 1993 година, а на 23 април истата 
година било свикано првото генерално собрание 
на приврзениците и почитувачите на новата црко-
вна општина. 

Од повеќето имиња што ги одбрал народот со 
ждрепка архимандритот Никодин Царкњас го 
извлекол ливчето со името на Св. Недела. А ка-
мен-темелникот на црквата го поставиле архиепи-
скопот Стефан и митрополитот Кирил на 17 се-
птември 2000 година.Новиот храм,во кој е насли-
кан олтарот другите делови бил осветен на 8 се-
птември 2002 година.Во него се активни: женска-
та секција која организира пикници и други соби-
рања и бинго секцијата. 
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цел да ја деформираат и да ја потиснат нивната 
национална свест. Така заразени од туѓите пропа-
ганди,за жал,како религиозни луѓе некои се при-
клучиле кон (про)бугарски, (про)српски, (про)грчки 
православни цркви и други организации и клубо-
ви. 

Меѓутоа, положбата рапидно се смени по ко-
нституирањето на Република Македонија и особе-
но по обновувањето на Охридската архиепископи-
ја во лицето на Македонската православна црква. 
Како резултат на тие придобивки, Македонците во 
Соединетите Американски Држави и Канада фо-
рмираа многу македонски православни цркви, ма-
настири, црковни општини македонски друштва, 
клубови и различни асоцијации, отворија радија и 
ТВ-програми,започнаа да печатат весници, списа-
нија и други информативни гласила на македо-
нски јазик. 

Тоа придонело во новите средини тие да се 
претстават како засебна нација, со своја држава, 
со длабоки корени, со национална црква и со сите 
други атрибути на еден народ во светот. Македо-
нските иселеници застанаа на страната на висти-
ната,со цел да го афирмираат македонскиот на-
род и Република Македонија. 
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ДЕЛ VI 
 
 
 

 

ЦРКОВНО - 

НАЦИОНАЛНИ ЦЕТРИ 

ВО ЕВРОПСКАТА 

УНИЈА 
 
 

Орелски крилја как да си метнех 
На наши места ја да си идам 

И в други стр‘ни да си прелетнех 
Да видам Стамбол, Кукуш да видам 

Да видам дали сонцето и тамо 
Мрачно изгревјат, како и ваму 

 
Константин Миладинов 
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мври 1994 година била одржана првата богослу-
жба на македонски јазик што ја обслужил поглава-
рот Михаил, заедно со митрополитот Кирил. 
Осветувањето на оваа црква било извршено на 
19 септември 1996 година, а чинот го извршил по-
главарот на МПЦ Михаил. 

Во состав на црквата со успех работи женската 
секција,фолклорната група и неделното учили- 
ште. 
 
 Новоформирани црковни општини. 

Одбори за изградба на цркви и манастири во 
Канада се следните: 
 
а. Манастирот Св. Илија. Иницијативата за 
формирање на манастир што ќе го носи името Св. 
Илија постои од многу одамна кај членовите на 
“Обединетите Македонци”. Овој македонски храм 
треба да се гради на местото сопственост на 

националната организација“Обединети Македо-
нци”која редовно организира собирање за празни-
кот Коледе; 
 
б. Св. Никола во Јунионвил. Иницијативата за 
оваа македонска православна црква била од пред 
неколку години.Денес црквата има одбор и све-
штено лице,кои се грижат за организираното жи-
веење на Македонците од тој дел на метрополата 
Торонто. 
 
в. Св. Атанасиј во Монтреал. Иницијатива за 
формирање на македонска православна црква во 
Монтреал,во провинцијата Квебек датира од 2001 
година, кога е формиран иницијативен одбор. 
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АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКО-

МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА 
ЕПАРХИЈА 

 
Една од одредбите на Црковно-народниот со-

бор што се одржа во Охрид од 17 до 19 јули 1967 
година, кога беше прогласена автокефалноста на 
Македонската православна црква во лицето на 
Охридската архиепископија,беше донесена и 
одлуката на Светиот архиерејски синод да се фо-
рмира Американско-канадско-австралиска-маке-
донска епархија.Оваа значајна црковна институ-
ција,која,меѓу другото,има за цел да ги продлабо-
чува врските и да ја јакне љубовта,верата,наде-
жта меѓу македонските иселеници во прекуокеа-
нските земји со татковината и со црквата, како и 
да биде мост за подобро запознавање и зближу-
вање на Македонија со земјите кадешто тие живе-
ат. Во почетокот епархијата беше заедничка за 
САД, Канада и Австралија. Подоцна, се одлучи за 
Австралија да се формира Австралиско-македо-
нската епархија,која се оддели како посебна 
институција, а се формира и Европската епархија. 

Според одлуката на Синодот на МПЦ, за прв 
архиереј на целата Епархијата беше избран тога-
шниот викарен епископ тивериополски, г. Кирил, 
кој на 10 август 1969 година беше интронизиран 
како нејзин надлежен епархиски архиереј. Чинот 
на интронизацијата беше извршен во најголемата 
македонска иселеничка колонија и црковно-култу-
рен центар на Македонците од сите делови на 
Македонија - Торонто, од страна на тогашниот 
дебарско-кичевски митрополит г. Методиј. Во слу-
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жбата на интронизацијата учествуваа свештени 
лица, а во присуство на голем број Македонци од 
сите македонски колонии од Канада,САД, бројни 
гости и официјални личности на македонските 
организации и асоцијации, како и претставници на 
канадската влада и на медиумите. 

На 4 октомври 1969 година, пак,во просториите 
на МПЦ “Св. Климент Охридски” во Торонто, со 
учество на бројни делегати и гости за прв пат е 
формирана Епархиско собрание, како највисоко 
тело на оваа епархија.Потоа се избраа:верифика-
циона комисија, записничар, потпретседател, како 
и Епархиски управен одбор, Епархиски црковно-
судски совет и Епархиски црковно-просветен 
совет. 

По дванаесет години, Американско-канадско 
македонската црковна епархија беше официјално 
регистрирана пред американските власти на 
државата Њујорк.Тој чин претставува историски 
момент за македонските иселеници и еден од на-
јзначајните настани во животот и дејноста на МПЦ 
на северноамериканскиот континент. Регистрира-
њето на ова високо управно тело на МПЦ во САД 
и во Канада, имаше силен одраз во натамошната 
афирмација на македонското име и духовните 
вредности на македонските доселеници во новите 
средини. 

Беше тоа 12 септември 1981 година,светол да-
тум за Македонците од САД и од Канада, кога во 
МПЦ “Св. Димитрија” во Рочестер, во државата 
Њујорк, митрополитот г. Кирил ги потпиша доку-
ментите и го означи законското регистрирање на 
Епархијата во присуство на видни личности од 
македонските заедници, свештени лица и пред 
адвокат. Имено, по одржувањето на молитвата во 
храмот “Св. Димитрија”, во хотелот “Американа”, 
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во кој се наоѓаше канцеларијата на адвокатот, со 
потписите на архиерејот и архиерејскиот заменик, 
првпат надвор од границите на Македонија се 
озакони и се призна Македонската православна 
црква. Во тој период, Епархијата ја сочинуваа 15-
тина црковни општини со десетина парохиски све-
штеници. Со тоа Епархијата стана и нераскинлив 
дел на мајката Светиклиментова црква во Маке-
донија. 

Веста за регистрирањето на Епархијата брзо 
се разгласи преку средствата за јавно информи-
рање на македонските,во американските и кана-
дските медиуми. Меѓутоа, посебно внимание на 
овој настан посвети њујоршкиот дневен весник 
“Тајмс Јунион”,на чии страници беше објавено за-
конското регистрирање на Епархијата, постоење-
то на Македонската православна црква и на маке-
донската нација во целина. 

Една од најважната активност на Американско-
канадско-македонската епархија е Црковно-наро-
дниот собир,кој се одржува секоја година од 1975. 
Во 2001 година се одржа 28 по ред Црковно-наро-
ден собир на оваа епархија во градот Бафало, 
Њујорк, чиј домаќин беше Македонската право-
славна црква “Св. Кирил И Методиј”. Наредниот 
собир во 2002 година ќе се одржи во Кливеланд, а 
домаќин ќе биде Македонската православна 
црква “Св. Климент Охридски” од Кентон. 

Идејата за одржување на црковно-народните 
собири на македонците доселеници коишто живе-
ат во САД и во Канада,произлезе од македонска-
та етничка заедница во Гери,Индијана, поточно од 
црквата “Св. Петар и Павле”.Идејата беше прифа-
тена од членството на црквата,а потоа и од дру-
гите македонски православни цркви во Северна 
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Америка.Така, на 19 и 20 мај 1975 годинава 
црквата “Успение на Св. Богородица”, во Колу- 
мбос,Охајо се одржа средба на која беше догово-
рено секоја година да се одржува црковно-наро-
ден собир во разни места,односно градови во Се-
верна Америка,каде што има македонски право-
славни цркви. Основната цел на овој собир треба 
да биде зацврстувањето на единството на Маке-
донците иселеници,како и јакнење и унапредува-
ње на дејноста на Епархијата. Се одлучи Собирот 
да се одржува секоја прва сабота и недела во 
месец септември во деновите на американскиот 
празник “Ден на работникот” и да трае два дена. 
Исто така, се одлучи да се определи седиште на 
Епархијата и по можност да се создадат услови за 
постојано престојување на надлежниот владика 
во Епархијата. Потоа, се дискутираше за начинот 
како да се зајакне моралната поткрепа на македо-
нските иселеници во другите градови и тие да 
организираат црковни општини, да градат цркви и 
културно-просветни центри,како и да се создаваат 
услови и традиција македонските иселеници да се 
собираат еднаш годишно на една заедничка ду-
ховна и патриотска манифестација. На тој начин 
ќе се забрза процесот за елиминирање на влија-
нието на туѓите пропаганди врз еден дел, особено 
на македонските доселениците кои дошле пред 
Втората светска војна. 

Потоа,во Детроит,во црквата “Раѓање на Пре-
света Богородица” се одржа вториот состанок на 
претставниците од сите македонски православни 
цркви и црковни општини.На овој состанок беше 
донесена првата конкретна програма за собирите 
и беше договорено да се започнат подготовки за 
одржување на првиот собир.Така,првиот црковно-
народен собир на Американско-канадската маке-
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донска православна епархија се одржа во Торо-
нто, во 1975 година. Досега организатор, односно 
домаќин на собирите неколку пати била македо-
нските православни цркви во Торонто, Колумбос, 
Хамилтон,Гери,Рочестер,Детроит, Пасаик, Чикаго, 
Бафало, Винѕор, Сираќуз, Мисисага И Кливеланд 

Во рамките на собирот се состанува Епархи-
ското собрание и се одржува централниот собир. 
Одржувањето на црковно-народниот собир придо-
несува за афирмација на националните и култу-
рните вредности на Македонците-доселеници во 
САД и Канада. За време на манифестацијата се 
одржуваат претстави од најразличен карактер: 
спортски, музички, културни.. Така, Првата вечер 
е посветена на Епархиското собрание, на кое се 
расправа за состојбите приликите И прашањата 
врзани со црковно-духовното живеење на маке-
донските доселеници..Втората вечер, (саботата), 
пак,е посветена на фолклорот. Тогаш настапуваат 
културно-уметнички друштва, играорни групи и 
фолклорни секции од сите цркви и црковни 
општини. Фолклористите настапуваат ревијално, 
без нтпреварувачки карактер.Третиот ден (неде-
лата) е посветена на духовното и спортското 
живеење. Имено, предпладне се одржува заед-
ничка богослужба,на која обично чиноначалствува 
македонски владика во сослучение на сите 
македонски свештеници од Епархијата. Во текот 
на денот се одржуваат фулбалските натпревару-
вања кои имаат натпреварувачки карактер Тогаш 
доааѓаат до израз младитемакедонски генерации, 
кои во текот на Собирот покажуваа голема акти-
вност,ангажираност и заедничко живеење.На ве-
черта се одржува заеднички,семакедонски банкет, 
со што завршува Собирот.. 
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Инаку, Американско-канадската епархија се 
раководи од својот Статут.Тој е донесен на редо-
вната седница на Епархиското собрание, одржана 
на 1 септември 1995 година, согласно Уставот на 
МПЦ.Статутот е одобрен и потврден од Америка-
нскиот црковно-народен собор во президијален 
состав, на седницата од 15 декември 1995 година, 
со Одлука бр. 1/95. Во Статутот се предвидени 
сите обврски и права на Епархијата, на нејзиното 
членство и на управните структури на Епархијата. 

Митрополитот Кирил, чие свештено име му е 
Никола Поповски е прв надлежен архиереј на 
новоформираната Американско-канадско-австра-
лиската епархија од 1967 до 1985 година. Тој е 
роден на 23.6.1934 година во с. Царев Двор 
(Преспанско).Основното образование го завршува 
во своето родно село,а Богославијата во Призрен. 
Во 1964 година се замонашува во манастирот 
“Света Пречиста”кај Кичево.Извесно време рабо-
ти како службеник во Македонската архиепископи-
ја,по што во 1965 година се запишува на студии 
на Московската духовна академија,каде по двего-
дишно студирање е повикан да се врти во татко-
вината,па во 1967 година,непосредно пред возо-
бновувањето на автокефалноста, е хиротонисан 
за архиереј Тивериополски. Целосно теолошките 
студии ги завршува на Богославскиот факултет 
“Свети Климент Охридски” во Скопје. 

По возобновувањето на автокефалноста е по-
ставен за надлежен архиереј на Американско-
канадската епархија,со која раководи до 1985 го-
дина.Во 1971 година е формирана Полошко-кума-
новската епархија и е назначен за нејзин прв 
администратор,а подоцна и за нејзин митрополит, 
на која функција се наоѓа и денес. 
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Втор надлежен архиереј на оваа епархија , кој 
беше кус период по 1985 година, е владиката г. 
Стефан,чие мирјанско име му е Стојан Велјано-
вски кој денес е поглавар на Македонската право-
славна црква. Тој е роден на 1 мај 1955 година 

во с. Добрушево (Битолско). Основно училиште 
завршува во родното место, а потоа во 1969 годи-
на се запишува на Македонската православна бо-
гославија “Свети Климент Охридски” во Драчево, 
Скопје која ја завршува во 1974 година. Веднаш 
се запишува на Белградскиот православен факу-
лтет.По дипломирањето во 1979 година,Светиот 
архиерејски синод на Македонската православна 
црква го поставува за професор во Богословијата 
во Скопје.Во 1980 година е испратен на постди-
пломски студии на Екуменско-патролошкиот 
институт “Свети Николај” во Бари, Италија. По 
враќањето од Италија е поставен за предавач на 
Богословскиот факултет “Свети Климент Охри-
дски” во Скопје по предметите Свето писмо на 
Стариот завет и патрологија, на која должност е 
избран за архиереј.Замоштен е на 3.7.1986 годи-
на,во манастирот “Свети Наум Охридски Чудотво-
рец” во Охрид. Хиротонисан е за митрополит 
Злетовско-струмички, (односно Брегалнички) на 
12.7.1986 година во храмот “Свети Димитриј” во 
Скопје. Потоа, на 9 и 10 октомври 1999 година е 
избран и востоличен за петти по ред Архиепископ 
охридски и македонски. Митрополитот Стефан 
како архиепископ на МПЦ и денес е надлежен 
архиереј на Американско-канадската епархија. 

Извесен период архиереј на оваа Епархија беа 
избрани по функција поглаварите на МПЦ г. Доси-
теј, г. Ангелариј, г. Гаврил и г. Михаил. 

Архиепископот Доситеј е првиот архиепископ 
на возобновената Охридска архиепископија во 
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лицето на Македонската првославна црква, кој во 
архиерејскиот трон на свети Климента Охридски 
беше востоличен во октомври 1958 година. За 
време на своето 23 -годишно архиепископствува-
ње од 1958 до 1981 година, тој мудро, чесно и 
саможртвено ја раководеше Црквата. Тогаш од 

темел беше возобновена Црквата, обновувајќи ги 
сите нејзини витални органи - епископатот, све-
штенството,епархиите,црковните општини во та-
тковината и во дијаспората,црквите и манастири-
те, образованието, просветатаи воопшто името и 
делото на христијанството И на МПЦ. 

Архиепископот Ангелариј застана на Светикли-
ментовиот трон од 1981 до 1986 година.Тој во 
своето петгодишно архиепископствување,со си-
лна волја и со поголеми надежи ја доизградуваше 
македонската православна вистина. 

Архиепископот Гаврил,пак,започна со подго-
твувањето за издавање на Новиот завет во дале-
чната 1949 година.Тој скоро сиот свој живот го по-
мина,вложувајќи ги своите знаења и сили во про-
светителското дело на Република Македонија 
како државен чиновник,но никогаш не беше дале-
ку од Црквата,туку беше близок соработник на 
архиереите и на црковните служби.Започнатите 
проекти од архиепископот Доситеј - изградба на 
Светиклиментовиот храм во Скопје и издавањето 
на Библијата на македонски литературен јазик, ќе 
останат како брилијанти и на неговата архиепи-
скопска круна. Меѓутоа, неговата старот и кревко 
здравје беа претешко бреме, па тој се повлече од 
тронот во 1993, а починаво 1995 година. 

Архиепископот Михаил за поглавар на Маке-
донската првославна црква беше избран на 4 де-
кември 1993 година. Архиепископот Михаил беше 
жива содржина во најновата историја на македо-
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нскиот народ и на светата Црква.Бремето на 
архиепископското достоинство врз себе ќе го при-
ми со одважност на црковник,кој сиот свој дотога-
шен живот го посвети на богослужението,а за спа-
сение на своите духовни чеда.Архиепископот 
Михаил беше и долгогодишен професор и декан 
на Православниот богословски факултет во Ско-
пје. За време на неговото архиепископствување 
се направија потребните измени и дополнувања 
на Уставот на Македонската православна црква, 
статутите за трите епархии во дијаспората и други 
црковни закони и правни норми. Во негов период 
се збогати издавачката дејност во Македонската 
православна црква и беа отпечатени богослужбе-
ни изданија и повеќе книги со богословска со-
држина, преводи и оригинални творби. Особено 
ќе остане запаметено неговото време по прекра-
сните беседи на даровитиот црковен оратор и му-
дар старец, кој со својата силна желба да биде 
што поприсутен меѓу својот народ,постојано беше 
во движење.Тој беше ревносен богослужител, 
пријатен соговорник човек со израз на внимание 
кон секого. Неговото присуство во електронските 
и печатените медиуми во Македонија и во стра-
нство направи Црквата да излезе од тесните ра-
мки И придонесе за афирмација на Македонската 
православна црква. Почина на 6 јули 1999 година, 
на 87-годишна возраст. 
Во минатото Македонците на северно-америка-
нскиот континент биле во поподредена положба 
во споредба со емиграцијата на соседните земји 
на Балканот.Затоа биле постојана цел на туѓите 
пропаганди.Соседните земји,со своите освојува-
чки и асимилаторски апетити, настојувале со сите 
сили и перфидни средства, да ги придобијат и да 
се наметнат на неорганизираните Македонци, со 
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цел да ја деформираат и да ја потиснат нивната 
национална свест. Така заразени од туѓите пропа-
ганди,за жал,како религиозни луѓе некои се при-
клучиле кон (про)бугарски, (про)српски, (про)грчки 
православни цркви и други организации и клубо-
ви. 

Меѓутоа, положбата рапидно се смени по ко-
нституирањето на Република Македонија и особе-
но по обновувањето на Охридската архиепископи-
ја во лицето на Македонската православна црква. 
Како резултат на тие придобивки, Македонците во 
Соединетите Американски Држави и Канада фо-
рмираа многу македонски православни цркви, ма-
настири, црковни општини македонски друштва, 
клубови и различни асоцијации, отворија радија и 
ТВ-програми,започнаа да печатат весници, списа-
нија и други информативни гласила на македо-
нски јазик. 

Тоа придонело во новите средини тие да се 
претстават како засебна нација, со своја држава, 
со длабоки корени, со национална црква и со сите 
други атрибути на еден народ во светот. Македо-
нските иселеници застанаа на страната на висти-
ната,со цел да го афирмираат македонскиот на-
род и Република Македонија. 
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ДЕЛ VI 
 
 
 

 

ЦРКОВНО - 

НАЦИОНАЛНИ ЦЕТРИ 

ВО ЕВРОПСКАТА 

УНИЈА 
 
 

Орелски крилја как да си метнех 
На наши места ја да си идам 

И в други стр‘ни да си прелетнех 
Да видам Стамбол, Кукуш да видам 

Да видам дали сонцето и тамо 
Мрачно изгревјат, како и ваму 

 
Константин Миладинов 
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  ДЕСТИНАЦИЈА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ 
     -МАКЕДОНСКИТЕ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКВИ     
       ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА  

-ЕВРОПСКА ЕПАРХИЈА 
 

I. ШВЕДСКА 
II. ДАНСКА 
III.ГЕРМАНИЈА 
IV. AVSTRIJA 
V. ФРАНЦИЈА  
VI. ШВАЈЦАРИЈА  
VII. ХРВАТСКА  
VIII. СЛОВЕНИЈА  
IX. ТУРЦИЈА 
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ЕВРОПСКАТА УНИЈА – ВЕЧНА 
ДЕСТИНАЦИЈА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ 

 
Европската Унија (Европа) била, е и ќе биде 

континент на иселување на Македонците од сите 
делови на Македонија.Таа е вечна дестинација за 
Македонците чии интензитет на иселевување е 
условен,пред сè,од економските услови за живее-
ње и работа,а и од причини што имаат национа-
лно-политички карактер. 

Преселувањето од Македонија кон Европа 
било во помал број, во споредба со иселувањето 
во САД,Канада и Австралија.Меѓутоа и кон Евро-
па иселувањето се засилило по Илинденското во-
стание во 1903 година, а особено било изразено 
по Балканските војни и по Првата светска војна, 
кои наместо слобода од петвековното ропство, на 
Македонците им донеле тројна поделба, угнету-
вање, асимилација, денационализација и физичко 
уништување,што ги спроведувале порано ослобо-
дените соседи,Бугарија,Кралска Југославија,Грци-
ја и Албанија.Затоа и Европа за Македонците ста-
нала печалбарска земја. 

Во периодот по Втората светска војна голем 
број Македонци започнале да ја напуштаат Југо-
славија да се пријавуваат како политички емигра-
нти најмногу во Грција,а нешто помалку во Ита-
лија и Австрија.Оние,емигранти во грчките логори 
кои изјавиле дека се Македонци биле изложувани 
на посебен режим на тортура и измачување. За-
тоа од логорите овие емигранти биле раселувани 
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во западните земји – Јужна и Северна Америка, 
Австралија и Западна Европа.На тој начин по 

Втората светска војна започнала да се создава 
македонската политичка емиграција која била де-
мократски ориентирана и се залагала за интегра-
лно решавање на македонското национално пра-
шање. 

Заминувањето во Европа по Втората светска 
војна е карактеристично особено по поразот на 
Демократската армија на Грција во Граѓанската 
војна во Грција,на чија страна масовно учествува-
ло и македонското население од егејскиот дел на 
Македонија,со надеж дека конечно ќе ги добие 
своите национални и социјални права. 

Затоа, според некои податоци во тој период од 
сите три дела на распарчена Македонија, 60 
отсто од иселените Македонци биле од егејскиот, 
25 отсто од вардарскиот и 15 отсто од пиринскиот 
дел.Според Специјалната комисија на ОН за Бал-
канот, пак, во Извештајот од 13 мај 1949 година, 
од Егејска Македонија се иселени вкупно 232.000 
Македонци,на нивно место грчките власти досе-
лиле и ја колонизирале грчка Македонија со грчки 
бегалци од Мала Азија. 

Инаку,за Македонците и за другите етнички 
групи во Република Македонија е карактеристи-
чен периодот по 1960 година.Тогаш со отворање-
то на СФР Југославија спрема светот и со вклучу-
вањето во меѓународната поделба на трудот, па-
ралелно со создавањето на аграрно население во 
градовите и со либерализацијата на политиката 
за одење на работа во други земји, дошло до исе-
лување на поголем број работници и интелектуа-
лци. 

Денес се проценува дека само од Република 
Македонија во земјите на стариот континент има 
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повеќе од 150.000 Македонци.Исто така,има и не-
колку десетици илјади етнички Албанци, Турци, 
Роми и други од Република Македонија, кои таму 
живеат и работат повеќе од четириесет години. 
Исто така,има одреден број Македонци од егејски-
от и од пиринскиот дел на Македонија. 

Првичното групирање на македонските полити-
чки емигранти во Европа се случува во периодот 
од 1956 до 1963 година.Така група македонски 
студенти-емигранти во Париз,пролетта 1956 годи-
на ја формираат Организацијата „Македонски на-
ционален фронт” (МНФ). Организацијата имала 
своја политичка платформа,во која било третира-
но македонското прашање како национално пра-
шање,не само како политичко.Крајната цел на 
МНФ била создавање на независна и обединета 
македонска држава. 

Ова организација е всушност првото политичко 
групирање на македонските политички емигранти 
во Западна Европа. Нивна главна карактеристика 
биле антијугословенството,антикомунизмот и 
антититоизмот. Тоа било така поради фактот, што 
во тој период во Западна Европа владеела силна 
антикомунистичка пропаганда, која влијаела и врз 
емигрантите од Македонија. 

Крајот на 50-тите и почетокот на 60-тите години 
на минатиот век бил забележан поголем бран на 
новодојдени македонски политички емигранти во 
Западна Европа, односно Скандинавија.Тие ини-
цирале создавање на нова политичка организаци-
ја која била основана на 23 јуни 1962 година и на-
речена „Ослободителен комитет на Македонија” 
(ОКМ).Оваа организација пред македонското исе-
леништво се претставила како типична емигра-
нтска организација со антикомунистичка опреде-
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лба чијашто крајна цел била,создавање на неза-
висна и обединета македонска држава.. 

Повторното активирање на македонската поли-
тичка емиграција во Западна Европа се случува 
во текот на 1971 година, кога Драган Богдановски 
започнал да го издава новото списание „Маке- 
донска нација”, чијшто прв број излегол во јануари 
1971 година. 

Непосредно пред и по излегувањето на првиот 
број на „Македонска нација”, биле одржани повеќе 
средби меѓу македонските политички емигранти 
за нивно политичко реактивирање,односно возо-
бновување на ОКМ. Тие средби резултирале со 
одржување на Првиот вонреден конгрес на ОКМ 
на 30 мај 1971 година во Данска. 

На Вториот вонреден конгрес на ОКМ што се 
одржал од 30 април до 1 мај 1972 година се про-
менува името на Организацијата во Движење за 
обединување на Македонија (ДОМ). Организаци-
јата под името Движење за обединување на 
Македонија дејствувала сé до есента 1973 година, 
кога името се менува во Движење за ослободува-
ње и обединување на Македонија (ДООМ). 

Со тоа Организацијата ги поставила на 
пиедстал исклучително националните интереси, 
кои требало да бидат натпартиски и над секаква 
идеологија. Ваквата политика на Организацијата, 
придонела да се создаде една идеолошки хетеро-
гена организација и со тоа станала единствена 
македонска политичка емигрантска организација 
која успеала да оствари влијание надвор од 
континентот каде се формирала. 

во 1984 година бил одржан Петтиот конгрес на 
ДООМ,на кој името на Организацијата било 
променето во Народноослободителен фронт на 
Македонија (НОФМ).Промената на името била 
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извршена со цел уште еднаш да се нагласи амби-
цијата на Организацијата да се трансформира во 
единствена сила што ќе ги придобива сите маке-
донски опозициски структури. Тоа особено се за-
бележува од изгласаната програмска деклара-
ција според која, ширењето на Организацијата и 
проширувањето на соработката, со други маке- 
донски политички организации и со црковни, 
национални,културни и спортски здруженија, ста-
нало врвен приоритет. 

Последниот конгрес на Организацијата бил 
одржан во 1989 година, меѓутоа во тие години 
Организацијата станала само номинална, без 
активности и без некое посериозно членство. 

Организацијата под името Народноослободи-
телен фронт на Македонија дејствувала сé до 
1990 година.Имено,со пробивањето на политички-
от плурализам во Македонија,се создале нови 
услови кои подразбирале и нови начини за реали-
зирање на целите,односно активно вклучување на 
македонската политичка емиграција во политички-
те збиднувања во Македонија. 

Токму поради тоа, понатамошното егзистирање 
на Организацијата станало излишно, по што пред 
Собранието на тогаш сè уште Социјалистичка 
Република Македонија била поднесена иници-
јатива за нејзино трансформирање во политичка 
партија - Народен демократски фронт на Маке-
донија. Всушност, тоа е и последната активност 
на Организацијата, а обидот да се трансформира 
во политичка партија останал неуспешен.  
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МАКЕДОНСКИ ПРАВОСЛАВНИ 

ЦРКВИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА. 
 

I. ШВЕДСКА 
 

Македонците започнаа да се населуваат во 
Шведска во 70-тите години од минатиот век и тој 
процес трае до денес.Првите форми на организи-
рано живеење се појавија со самото доаѓање во 
новите средини,каде се формираа следните дру-
штва: 

Македонско друштво “Гоце Делчев” во Гетебо-
рг, со името “Македонија” има друштва во Малме, 
Јонкопинг и Ексилтуна, со името “Македонија – 
91” во Халмштад, “Македонија – 92” во Малме, 
потоа, “Пелагонија” во Еслов, “Пелистер” во Теле-
борг, “11 Октомври” во Хелсингборг, “Даме Груев” 
во Стокхолм, “Илинден” во Вахио, “Повардарие” 
во Гетеборг, “Вардар” во Скара и “Питу Гули” во 
Ејславед. Во сите овие друштва се одвива богат 
културно-просветен и спортски живот. Во Шведска 
постојат следните македонски православни цркви: 

 
1.”Св. Кирил и Методиј” во Гетеборг 

Следејќи ги успесите на македонските иселеници 
во прекуокеанските земји и резултатите во изгра-
дбата на македонските центри, Македонците во 
Шведска започнаа да се организираат и да градат 
свои македонски православни цркви,во 1972 годи-
на најпрвин во Малме, а подоцна и во Гетеборг 
се роди иницијативата за формирање македонска 
православна црква.  
Потоа, беше формиран иницијативен одбор и 
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беше одобрен и благословен од Светиот синод на 
МПЦ, за потоа да се испрати свештеник да ги 
посети Македонците во Шведска. На 16 март 1973 
година Синодот на МПЦ го одобри формирањето 
на Црковниот одбор во Гетеборг со што започна 
да се собираат средства за изградба на првиот 
Македонски национален-духовен центар во Шве-
дска и воопшто во западноевропските земји. 

Местото каде што е изградена Црквата “Св. 
Кирил и Методиј” било осветено на 21 ноември 
1981 година од митрополитот Петар.Потоа на 7 
јануари 1983 година за време Божиќните празни-
ци а во присуство на бројни верници тој ја освети 
оваа прва изградена Македонска православна 
црква во Шведска.За жал,црквата изгорела до те-
мел во јуни 1987 година. 

Меѓутоа,со помош на Шведската влада, Маке-
донците вложија поголеми напори и средства за 
две години на истата локација е изградена нова 
црква во која за време Божиќните празнувања во 
1988 година е извршено осветување. Од тогаш до 
денес во оваа црква се вршат сите богослужења. 

 
 2.“Св. Наум Охридски” во Малме 
Македонците во Малме од 1985 година во време-
то кога се прославуваше 1100-годишнината од 
смртта на “Св. Методи” била купена зградата на 
црквата.На 3 мај 1987 година митрополитот Петар 
извршил осветување на овој Македонско-црковен 
национален храм.Црквата во соработка со Клубот 
“Македонија” ги одбележува сите верски, истори-
ски и национални празници. 
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II. ДАНСКА 

 

Македонците во Данска се организирани, пред 
сe’, во следните друштва: 

“Илинден” во Хјо и во друштвата со името 
“Македонија” во Балеруп и Копенхаген, како и во 
Црковната општина “Св. Климент Охридски” во 
Копенхаген. 
 

 “Св. Климент Охридски” во Копенхаген. 
Првите организирани форми на Македонците 

во Данска биле изразени во Клубот “Македонија” 
од Копенхаген кој постои од 1980 година. Во со-
став на клубот со успех работи фолклорната гру-
па,фудбалската и шаховската секција, библиоте-
ката и други форми.Во Балеруп постоеше учили-
ште на македонски јазик со име “Св. Кирил и 
Методиј”,а во Копенхаген-училиштето“Мите Бого-
евски”. 

Иницијатива за формирање на Македонска 
православна-црковна општина во Данска се јави-
ла во 1975 година,кога и се формирал иницијати-
вен одбор.Во 1976 година е регистрирана МПЦ 
“Св. Климент Охридски” од Копенхаген,која ги 
одвиваше своите активности во Руската црква 
“Св. Александар Невски”,рамноправно како во 
своја црква.Тогаш Македонската црква е заведена 
во регистерот на Црковното министерство на Да-
нска.Во 1979 година Светиот архиерејски синод 
на МПЦ даде одобрување на оваа Црковна 
општина. 
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III. ГЕРМАНИЈА 

 

Денес Македонците во Германија се организи-
рани во три заедници:Македонска заедница за 
Северна, Средна и Јужна Германија. Седиштето 
на Македонската заедница е во Лацен и во неа се 
вклучени следните асоцијации:со име “Македо-
нија” постојат клубовите во градовите: Берлин, 
Биелефилд и Бремен,со името “Гоце Делчев” во 
Берлин и во Вилхемшафен,со името “Јане Санда-
нски” во Брауншвајг, “Илинден – 1903” во Хамбург 
и Лацен, “Никола Карев” во Оберкирхен, “Македо-
нска Зора”во Офенбург, “Вардар”во Синделфи-
нген, “Изгрев” во Сан Георген, “Св. Кирил Мето-
диј” во Улм, “Пелистер” во Елванген, “Малеш” во 
Манхаим, “Македонско сонце”во Карлсруе, “Скопје 
– Балкан” во Дозенхаин, “Александар Македонски” 
и други. 

Во Германија постојат следните црковни 
општини: 
 

1.”Св. Тројца” во Минхен 
Македонците во Минхен започнале да се орга-

низираат на национално и културно спортско поле 
во 1972 година.Тогаш е формиран Клубот “Или-
нден” кој бил регистриран пред германските вла-
сти во 1975 година под името Македонски култу-
рен центар “Илинден”.Во Центарот со успех рабо-
тат фудбалската екипа,шаховската секција и игра-
орната група. 

Идеја за формирање религиозна за-едница за 
Македонците од Минхен датира од 1972 година, 
меѓутоа, конкретни чекори се преземени во 1976 
година кога е одржан првиот иницијативен сос-
танок.  
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На 19 јануари 1987 година е одржана првата 
богослужба на македонски јазик. Оваа црква 
имаат подршка од Католичката и Евангелис-
тичката црква, како и од германските црковно-
државни власти.  

Црквата е регистрирана пред надлежните 
судски власти во 1990 година, а во 1992 година е 
пререгистрирана како црковно-национална инсти-
туција на македонскиот народ во Минхен и околи-
ната. Оваа црква во јуни 1997 година го прослави 
својот 10-годишен јубилеј. 
 

 “Св. Ѓорѓи Кратовски” во Хамбург 
Македонскиот клуб “Илинден-1903” бил формиран 
во 1978 година.Членовите на овој клуб биле ини-
цијатори за формирање на Македонска правосла-
вна црковна општина, чии активности започнале 
на 14.01.1991 година.  
 На 6 април истата година е формиран 
Црковниот одбор кој одлучи црквата да го носи 
името “Св. Ѓорѓи Кратовски” кога активно-стите 
започнале на 12 мај 1992 година. Македо-нците 
во Хамбург земаат под наем евангелисти-чка 
црква каде ги одржуваат богослужбите. 
 

 “Св. Климент Охридски” во Берлин 
Иницијатори за формирање на Црковната општи-
на “Св. Климент Охридски” се членовите на Маке-
доскит клуб “Гоце Делчев ”.Иницијативата за фо-
рмирање на црковна општина датира од ноември 
1972 година, а на 8 март 1973 година Светиот 
архиерејски синод го потврди нејзиното постоење. 

Црковната општина “Св. Климент Охридски” го 
започна својот духовен живот на 17 мај 1991 
година кога се одржа првото собрание. 
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 “Св. Кирил и Методиј” во Штутгарт 
Во Штутгарт со успех работи Македонскиот 

клуб “Вардар” и Македонската православна црко-
вна општина “Св. Кирил и Методиј”,кои се носите-
ли на бројни активности.Во Штутгарт се одржу-
ваат поетски вечери посветени на Св. Кирил и 
Методиј секоја година.Црковната општина за секој 
поголем христијански празник организира доаѓа-
ње на свештено лице од Македонија кое врши 
црковни треби. 
 

 “Св. Никола” во Мајнц 
Иницијатива за формирање на оваа Црковна 

општина се родила на 23 декември 1990 година, 
за потоа на 19 јануари 1991 година Црковната 
општина да биде регистрирана пред германските 
власти. 

Богослужбите се одржуваат во Католичка-та 
црква “Св. Бернард” во Мајнц во која има по-
ставено иконостас по православните канони и кој 
е осветен од владиците Михаил и Стефан. 
 

 “Св. Спас” во Хановер 
Првите иницијативи за дружење меѓу Македо-

нците се јавија во Фудбалскиот клуб “Вардар” кој 
е формиран во 1975 година. Потоа на 27 мај 1979 
година се формира Спортското друштво “Или-
нден” кое од 1985 година го носи името Македо-
нски клуб “Илинден”.  

Македонците во Хановер се организирани и во 
Црковната општина “Св. Спас” која претставува 
прва регистрирана македонска црква пред 
надлежните власти во Германија. 
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IV. АВСТРИЈА 

 

 “Св. Климент” во Виена 
Во Виена постои Македонскиот клуб насловен 

“Илинден”. Тој е единствен во Австрија и еден од 
најактивните во Западна Европа.Зградата на клу-
бот е под австриските власти, која Македонците 
со свои средства и со многу доброволни средства 
и работни денови успеале да го реновираат и да 
создадат услови за работа на клубот.  

Исто така, во Виена постои и МПЦО “Св. 
Климент Охридски”. Иницијатива за формирање 
на црковна општина се родила на 14 јуни 1987 
година кога 30-тина македонски семејства во еден 
од парковите на гра-дот организирале заеднички 
ручек.  

Оваа црковна општина е регистрирана пред 
австриските власти. Бројот на верниците 
постојано се зголемува, со што повремено ја 
посетуваат свештени лица од Република 
Македонија. 
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V. ФРАНЦИЈА 

 

Франција била од секогаш раскрсница и преди-
звик за голем број емигранти од Балканот,а со тоа 
и за Македонците,кои формирале поголем број 
асоцијации.Така,таму постојат:Македонската асо-
цијација за Франција, Друштвото “Скопје – 93”, 
КУД “Нова Македонија”,Информативниот македо-
нски центар “Вардар – Експрес”, клубовите “Фра-
нција – Македонија” и “Цар Самоил”, “Треска”, 
“Пелистер” и др.Исто така,е формирана Македо-
нската православна црковна општина “Св. Климе-
нт Охридски”,што е прва и единствена македонска 
асоцијација во Франција. 
 

 “Св. Климент Охридски” во Париз 
Македонците во Париз на духовно црковно поле 
започнале да се организираат заедно со другите 
доселеници ширум Европа.Така,во една мала 
црквичка на 9 декември 1990 година се собрале 
поголем број македонски семејства каде се 
одржала богослужба на француски јазик. Со тоа 
се отвори еден нов црковен и духовен центар за 
Македонците во Париз. Потоа, во 1991 година за 
празникот “Св. Климент” повторно била одржана 
богослужба, но овој пат на македонски и на 
француски јазик, со што се поставиле темелите 
на црковното живеење на Македонците во Париз. 
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VI. ШВАЈЦАРИЈА 

 

Македонците во Швајцарија се организирани 
во следните асоцијации:македонските културни 
друштва со име “Македонија” во Арберг, Баден, 
Ешаленз, Неухаузен и Локарно. Со името “Гоце 
Делчев” во Арванген, “Илинден” во Минхенвиши, 
потоа во Гемајншаген,во Муртен и Цирих, “Але-
ксандар Македонски” во Еменбрук, како во црко-
вните општини “Св. Наум Охридски” во Спрајте-
нбах и “Св. Богородица” во Локарно. 
 

 “Св. Наум Охридски” во Спрајтенбах 
Оваа македонска православна црковна општи-

на била формирана на 22 февруари 1992 година 
по иницијатива на мал број верници. Меѓутоа, тој 
број од ден на ден се зголемува.Тие одржуваат 
богослужби во други христијански објекти, меѓу-
тоа,се очекува во скоро време да купат свој црко-
вен национален дом. 
 

2.”Св. Богородица во Локарно 
Иницијатива за формирање на македонска 

православна црква во Локарно постоела од поо-
дамна.Меѓутоа,на 8 ноември 1999 година меѓу ве-
рниците во Локарно престојуваше државна и 
црковна делегација при што надлежниот архиереј 
Гораст ја обслужи првата богослужба на македо-
нски јазик. Оттогаш Македонците почнале да ги 
задоволуваат своите религиозни потреби во Като-
личката црква “Св. Богородица” во Локарно која 
им е отстапена да ја користат во неделите. 
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VII. ХРВАТСКА 

 

Во Хрватска постои македонска заедница во 
која се вклучени друштвата: “Илинден” од Риека, 
“Македонија” од Сплит и “Браќа Миладинови” од 
Осиек.Заедницата на Македонците била форми-
рана во 1992 година во Загреб,а на 24 мај 1993 
година на денот на Светите браќа Кирил и Мето-
диј.Во Католичката црква во Загреб била одржана 
богослужба на македонски јазик,а со тоа започнаа 
да се формираат црковни општини во Хрватска. 
 

 “Св. Злата Мегленска” во Загреб 
Оваа Црковна општина е прва во Република 

Хрватска и прва што го носи името на маченицата 
Св. Злата Мегленска од Егејска Македонија. Таа 
претставува значајна форма на духовното еди-
нство на Македонците во Хрватска и пошироко. 
Црквата е формирана на 7 декември 1993 година 
на големиот собир на Македонците што се 
одржал во загребскиот музеј “Мимара”.Оттогаш 
богослужбите се одржуваат во Католичката кате-
дрална црква “Св.Роко” што е изградена пред око-
лу 300 години и им е дадена на Македонците за 
бесплатно користење. 

Црковната општина во Загреб има воспоставе-
но тесни врски со другите верски заедници во Ре-
публика Хрватска.Таа редовно организира маке-
донски христијански вечери за денот на браќата 
Свети Кирил и Методиј, како и за одбележување-
то на патрониот празник на Св. Злата Мегленска. 
 

 “Св. Наум Охридски” во Сплит 
На 30 јуни 1994 година во Сплит е формирано 

друштвото на Македонците и пријателите “Мак-
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едонија”. Во исто време кај Македонците во Сплит 
се појави желба и потреба за задоволување на 
духовниот живот.Затоа на 1 и 2 октомври 1994 го-
дина се формира Македонската православна 
црковна општина “Св. Наум Охридски Чудотво-
рец”.Оваа Црковна општина е прва во Сплит и Да-
лмација,а втора во Република Хрватска.Прва бо-
гослужба на македонски јазик во Сплит се одржа 
на 2 октомври 1994 година во една католичка 
црква во Сплит. 

 
 “Св. Јован Осоговски” во Пула 
  Иницијатива за формирање на македонски 
православен храм во Пула се јави во 1996 година 
кога македонски свештеник отслужи богослужба 
на македонски јазик во една католичка црква. 
Оваа Црковна општина е организирана од члено-
вите на Македонското културно-уметничко дру-
штво “Кочо Рацин”, кое многу години е средиште 
на голем број активности. 
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VIII. СЛОВЕНИЈА 

 

Словенија е втората поранешна југословенска 
Република во која Макеонската православна 
црква регистрирана кај државните органи како по-
себна верска заедница.Македонците во Словени-
ја се организирани во поголем број културно-уме-
тнички друштва и други асоцијации во Љубљана, 
Крањ,Марибор и Копар.Исто така,тие се организи-
рани во Македонската православна црковна 
општина во за Крањ и Љубљана. 

 

 “Св. Климент Охридски” во Љубљана 
Своето културно богатство Македонците во 

Словенија го негуваат во повеќе македонски 
друштва и асоцијации, а една од најмасовните е 
Македонското културно друштво “Македонија”, 
потоа македонското училиште кое дејствува во 
Крањ, Љубљана, Копар и Марибор. Македонската 
православна црковна општина од Крањ и 
Љубљана прва во Република Словенија.Таа е 
дел од фамилијата црковни општини на Европска-
та епархија.Црквата е формирана на 12 март 
1994 година под името “Св. Климент Охридски” со 
седиште во Крањ.Неа ја формирал покојниот 
архиепископ господин Михаил и ја регистрирана 
кај властите на Република Словенија. 

Со осамостојувањето на Република Македони-
ја во независна и суверена држава,како и со паѓа-
њето на Енверовиот режим се создадоа поволни 
услови за поголемо поврзување на Македонците, 
пред сe,во Албанија и во други соседни земји. 
Така,во Албанија се обновени и реновирани пра-
вославните цркви на Македонците во Мала Пре-
спа,Голо Брдо и во други градови и села каде жи-
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вее македонско население. Исто така, е извршено 
масовно покрстување на македонското христија-
нско население, а се формирани асоцијации на 
Македонците – христијани и на Македонците – 
муслимани кои претежно живеат во Преспа, 
Корча,Голо Брдо,Тирана и други места во Алба-
нија. 

Во поголем број места со македонско населе-
ние во Албанија,особено во Мала Преспа, Маке-
донската православна црква игра важна улога во 
севкупното живеење. Така, на голем број верски 
објекти се извршени реконструкции, поправки и 
доградби.Овие цркви се осветени од македонски-
от митрополит Петар и во нив се одвива богат 
црковен живот. Меѓу нив се следните цркви: “Св. 
Василиј” во село Леска, “Св. Ѓорѓи” во Долна 
Горица, “Св. Ѓорѓи” во Глобочани, “Св. Марена” во 
Туминец, “Св.Нестор 

 “Св.Ѓорѓи” во Врбник, “Св. Архангел” во Пустец, 
како и црквите во селата Церје, Зрновско и 
Шулин. 

Исто така, се формирани и македонски право-
славни црковни општини во следните земји: “Св. 
Стефан” во Холандија, “Св. Архангел Михаил” во 
Лондон – Англија, “Св. Јован Крстител” во Торино 
– Италија, “Св. Наум Охридски” во Кеиптаун во 
Јужно-африканската Република. Потоа во Грција 
во 2001 година започна да се гради Македонската 
православна црква “Св. Злата Мегленска” во 
селото С’ботско, Воденско,од каде архимандритот 
Никодим Царкњас,кој е градител–ктитор. Изгра-
дбата на Црквата е подржана од голем број досе-
леници во прекуокеанските земји кои се по поте-
кло од Егејска Македонија. 
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IX. ТУРЦИЈА 

 

Се смета дека околу 200 семејства кои повеќе 
од пет генерации се наоѓаат, главно, во Истанбул 
и кои се со православна вероисповест. Верската 
одредба една од главните компоненти што ги 
одвоила од средината во која живеат и ги одржа-
ла како компактна етничка група сe до денес. 
Исто така, според некои неофицијални податоци 
живеат околу 200 000 етнички Турци од Македо-
нија.Меѓутоа,според некои неофицијални подато-
ци денес во Турција има околу милион етнички 
Турци од Македонија и Македонци муслимани. 

Верската активност што словенското населе-
ние, а меѓу него и населението од Македонија се 
вршело во Цариград била пресудна за Македо-
нците доселеници да го добијат атрибутот Бугари 
и до денес да го носат тоа име. Тоа било време 
кога словенското население, заради заедничките 
интереси за одвојување од Грчката православна 
црква и создавање самостојна словенска црква се 
зближило со надеж за успешно остварување на 
целта. Така, во Истанбул Македонците црквувале 
во Црквата “Св. Стефан”. 
 

1.”Св. Стефан” во Истанбул 
Македонците во Истанбул верските обичаи ги 

спроведуваат во црквата „Свети Стефан“, позната 
како „железна црква“. Таа е под јурисдикција на 
Бугарската патријаршија, а повеќе е изградена со 
пари на Македонците во Истанбул. Била зградена 
во 1849 година,а осветена во 1898 година од егза-
рхиски владици.Таму и денес Македонците, пре-
тежно од Егејска Македонија ги задоволуваат сво-
ите религиозни потреби. 
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На 25 јуни 1890 година со султански ферман 
на Бугарската Егзархија била дадена дозвола да 
се изгради нов храм недалеку од местото на пора-
нешната мала дрвена црква. Бидеjки теренот не 
бил безбеден, архитектот  дал предлог храмот да 
биде изграден целосно од железни елементи,а не 
со традиционални материјали.Тендерот за изра-
ботување на деталите на црквата бил добиен од 
фирма од Виена.Независно од тоа што таа нема-
ла поранешно искуство во градењето на железни 
објекти за јавна религиозна служба,но имала 
искуство во областа на железните конструкции. 

Камен темелникот за црквата бил осветен од 
бугарски егзарх на 27 април 1892 година. Елеме-
нтите со општа тежина 500 тони биле изработени 
во Виена меѓу 1893 и 1896 и биле пренесени до 
Цариград со бродови по Дунав и Црно Море.Обје-
ктот бил завршен на 14 јули 1896 година,а храмот 
бил осветен на 8 септември 1898 година од егза-
рхиски владика и до денес во неа служат исклучи-
во свештени лица од Бугарската православна цр-
ква. Оваа значајна и живописна црква со бројни 
икони и орнаменти ја посетуваат околу 1.500 пра-
вославни христијани, меѓу кои најбројни се Грците 
и Македонците. 
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ЕВРОПСКА ЕПАРХИЈА 

 

Со зголемувањето на бројот на македонските 
православни црковни општини во западно-евро-
пските земји се појави потебата од формирање на 
нова епархија на Македонската православна 
црква.По примерот и начинот на работењето на 
Американско-канадската и Австра-лиската епа-
рхија,започна да се размислува за организирано-
ста на македонските православни црковни општи-
ни и во Европа во една епархија што ќе го носи 
името “Европска епархија на МПЦ”. 

Така, оваа идеја беше искористена во текот на 
посетата на високата делегација на МПЦ предво-
дена од поглаварот г-дин г-дин Михаил, прва од 
таков вид во Германија, во февруари 1994 година. 
Тогаш се формира и Големоиницијативен одбор 
за основање на Европската епархија. 

Имено, на 27 февруари 1994 година во Мајнц 
се собраа претставници на МПЦО од СР Герма-
нија,Шведска,Данска и Швајцарија,при што беа 
прифатени одлуките на Црковно-народниот собор 
на МПЦ од 4-6 декември 1993 година за основање 
на европска епархија. 

Потоа беше избрано времено тело што ќе ги 
врши сите работи околу основањето на епархија-
та,беше формиран и фонд на име на Епархијата. 
Посебна важност и време делегатите посветија 
на прашањето околу пополнувањето на црковните 
општини со редовни свештеници. 

Реалноста говори дека Македонците во 
западноевропските земји своите верски празници 
ги прославуваат во клубските простории, или, пак, 
во изнајмени црковни објекти, обично Католичката 
и Методистичката црква во Германија,кои за сре-
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ќа,секогаш им излегуваат во пресрет.Меѓутоа, Ма-
кедонците се’ повеќе сакаат да се организираат 
во свои цркви во кои ќе се одржуваат богослужби 
на македонски јазик, крштевки и други активности 
сврзани со црковниот живот.Затоа беше неопхо-
дно да се формира Европската епархија. 

Прв надлежен архиереј за Европската епа-
рхија беше владиката Петар, а од 1995 година е 
избран за надлежен архиереј владиката Гораст. 

Денес надлежен архиереј е владиката Пимен.  
Владиката Пимен е роден на 03.10.1971 година 

во Ресен, од православни родители со световно 
име Сотир Илиевски.Основно и средно образова-
ние завршува во Ресен.Во 1994/95 година се за-
пишува на Богословскиот факултет „Свети Климе-
нт Охридски“ во Скопје.По завршувањето на трета 
година од студиите во Мај 1997 година заминува 
во манастирот посветен на „Свети Леонитиј“ во 
Водоча,каде истата година е замонашен и го до-
бива името ПИМЕН.Во таа година ракоположен е 
и во јероѓаконски чин а потоа и во јеромонашки од 
надлежниот Митрополит на Струмичката епархија 
г. Наум. 

На празникот на сите Македонски светители на 
01/02.10.2005 година во новообновениот храм на 
„Свети Пантелемон“ и „Свети Климент Охридски“ 
на Плаошник, и наредниот ден во катедралната 
црква на Охридските Архиепископи „Света Софи-
ја“ во Охрид, беше наречен односно хиротонисан 
за за викарен епископ на Струмичката епархија со 
титула Епископ Полјански. 
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ДЕЛ VII 
 

 

МЕДИУМИТЕ НА 
МАКЕДОНЦИТЕ ВО 

ДИЈАСПОРАТА 
 
 

Зоро златна и румена! 
Зоро златна посестримо! 

Ти изгреваш на далеку- 
Дали еднаш ќе изгрееш 

Силно, силно, дури милно 
Над долови и над гори 
Над полиња и над реки 

Над мојата Татковина? 
 

Кочо Рацин 
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 - ПЕЧАТОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ПРЕД  
    ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 

- МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО  
   АВСТРАЛИЈА 
- МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО    
   САД 
- МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО  
   КАНАДА 
- МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО  
   ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

     -МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ИСТОЧНО- 
        ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ 
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ПЕЧАТОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ 
ПРЕД ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 

 
Медиумите на Македонците во САД и Канада 

се од посебен интерес и имаат повеќекратно зна-
чење.Нивната историја и развоен пат се бурни и 
многу интересни.Тие имале посебна важност и 
играле огромна улога во информативната дејност 
на Македонците во новата средина.Развојниот 
пат на информативните гласила пред Втората 
светска војна се совпаѓа со развојниот пат на ма-
кедонските доселеници во САД и Канада.Во осно-
ва тоа се совпаѓало со развојот на настаните на 
Балканот,а уште повеќе,зависело од текот на на-
станите околу Македонија. 

Најголемиот дел од доселениците биле прину-
дени,од економски и политички причини,да го на-
пуштат родното огниште,во потрага по мир, споко-
јство и материјална сигурност.Но и таму,ги следе-
ла бескрупулозната бугарска,грчка и српска про-
паганда,предизвикувајќи заблуди,поделби и ра-
здор во нивните редови.Тоа се гледа и на планот 
на информирањето,каде што токму поради недо-
стиг на сопствен печат тие читале бугарски, 
српски,грчки,англиски и други информативни гла-
сила. 

Печатењето на весниците како гласила на 
Бугарите и Македонците во Америка било од при-
чини што пред Втората светска војна,според аме-
риканските закони,клубови,друштва и други обли-
ци на организирање и дејности можеле да 
основаат и да развиваат само оние национално- 
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сти кои биле конституирани како држави.За тога-
шната американска администрација многу пова-
жно било тоа од која држава луѓето доаѓаат, отко-
лку на која националност ¼ припаѓаат.За неа пре-
судни биле податоците во пасошите за национа-
лната припадност. 

Во тој контекст треба да се додаде и мошне го-
лемата и крајно бескрупулозна грчка,српска,а осо-
бено бугарска пропаганда.Таа била мудро шире-
на,пришто не минувала без последици меѓу маке-
донските доселеници,предизвикувајќи заблуди, 
поделби,раздор и други негативни последици 
меѓу Македонците на северноамериканскиот ко-
нтинент и пошироко. 
 Денес се силни бугарската, грчката и српската 
пропаганда,но наидуваат поткрепа само од одре-
ден број Македонци, кои, за жал се добри слуги, а 
лоши господари. 

Медиумите на Македонците во САД и Канада 
пред Втората светска војна биле заеднички со 
бугарската емиграција, меѓу кои, биле и следните: 

“БОРБА” (1902). Прво информативно гласило 
во САД што го третирало македонското прашање 
бил весникот “Борба”, кој започнал да излегува од 
јануари 1902 година.Тоа е прв весник на македо-
нската и бугарската емиграција во Америка. До 
осмиот број бил орган на Македонско-одринското 
друштво, а потоа минал во рацете на Бугарите. 

Всушност, до осмиот број весникот “Борба” го 
поставувал македонското прашање,со основна 
теза за автономија на Македонија, додека по овој 
број преовладувале теми за Бугарија. Излегле 15 
броја, од кои последниот датира од 15 октомври 
1902 година. 

“МАКЕДОНИЈА” (1907-1910). Првиот број на  
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овој весник излегол на 7 декември 1907 година, а 
последниот во август 1910 година,во Гранит Сити, 
како орган на емиграцијата во Америка.Го издава-
ло друштвото “Македонија”. 

“НАРОДЕН ГЛАС” (1907-1944).Весникот “На-
роден глас”,како дневен весник,е еден од најголе-
мите заеднички весници на македонската и буга-
рската емиграција во САД. До 1913 година, т.е. до 
шестата годишнина, излегувал еднаш, па двапати 
неделно, додека не станал дневник, издаван во 
Гранит Сити,а печатен во сопствената печатница. 

“МАКЕДОНСКА ТРИБУНА” (1927-). Весникот 
“Македонска трибуна” бил орган на Сојузот на ма-
кедонските политички организации во САД и Ка-
нада и се појавил во Индијаноплис,кој во почето-
кот им служел на интересите на револуционерно-
то движење на македонскиот народ, за потоа да 
застане зад бугарската асимилаторска и денацио-
нализаторска политика во Македонија и во светот. 

“Македонска трибуна”,како орган на МПО 
излегува континуирано од 10 февруари 1927 годи-
на еднаш месечно. Од почетокот до деведесетите 
години од минатиот век се печати само на 
бугарски јазик,а денес на англиски јазик,со одре-
ден број текстови на бугарски и одвреме-навреме 
има преземени текстови и на македонски јазик. 

Ова гласило е со најдолг век на печатење во 
иселеништвото. Во своето 75-годишно постоење 
одиграло значајна улога во афирмирањето на 
целите и интересите на организацијата МПО и на 
бугарската пропаганда, И покрај тоа што весникот 
го носи атрибутот “македонски”, сепак е далеку од 
македонската вистина. Заради тоа, весникот го 
чита одредена категорија читатели и не е попула-
рен меѓу македонските доселеници, кои дошле во 
САД и Канада по Втората светска војна. 
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“МАКЕДОНИЈА” (1932). Тоа било списание 
посветено на македонското движење за слобода 
и независност.Првиот број бил печатен во 1932 
год., излегувало еднаш месечно на англиски јазик, 
а го издавал Централниот комитет на македонски-
те политички организации во САД и Канада. 

“МАКЕДОНСКИ БИЛТЕН” (БÁЛЕТИН) (1930). 
На 1 март 1930 година во САД се појавил “Маке-
донски билтен”,од кој се отпечатени само три бро-
ја.Весникот бил орган на Иницијативниот комитет 
на организациите на ВМРО(о).“Македонски би-
лтен” имал за цел да ги информира доселениците 
и македонското прашање од гледна точка на 
ВМРО (о). 

Таквиот однос бил особено изразен во апелот 
до македонската емиграција, во кој се апелирало 
тие да се борат против врховистите и се повику-
вале Македонците на бескомпромисна борба про-
тив братоубијците и нивните слуги. 

“БАЛКАНСКО З(С)ДРУЖЕНИЕ” (1931-1934). 
По создавањето на Иницијативниот комитет на 
независните прогресивни групи, во април 1931 
година се одржал Првиот конгрес на сите прогре-
сивни македонски групи кои се обединиле во Ма-
кедонски народен сојуз.Како резултат на будење-
то на македонската свест, на 1 јуни 1931 година 
се појавил весникот “ Балканско здружение”, како 
орган на Македонскиот народен сојуз во Америка 
чие седиште било во Детроит (како продолжение 
на “Македонски билтен”), а излегувал до 1934 
година. 

“СОЗНАНИЕ” (1932-1937). Овој весник бил 
орган на бугарската секција на Комунистичката 
партија во САД,во која биле вклучени и македо-
нските прогресивни доселеници. Се појавил на 15 
декември 1932 година во Детроит, излегувајќи 
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секој петок.Престанал да се печати на 29 окто-
мври 1937 година,а на негово место почнал да 
излегува весникот “Народна волја”, како гласило 
на прогре-сивните бугарски и македонски еми- 
гранти во САД и Канада. 

“ТРУДОВА МАКЕДОНИЈА” (1934-1937). Еден 
од позначајните весници на Македонците во САД 
бил “Трудова Македонија”. Првиот број се појавил 
во Детроит во јули 1934 година како орган на 
МАНС и се печател до 30 октомври 1937 година. 
Мотото на весникот бил:“За правото на самоопре-
делување на македонскиот народ, вклучувајќи го 
и правото да се оддели во самостојна политичка 
единица;за слободна Македонија на трудбеници-
те!” 

“НАРОДНА ВОЛЈА” (1938-1944). Првиот број 
на овој весник излегол во Детроит во 1938 година. 
Се печател еднаш неделно на кирилица, а голем 
број материјали се печатени во постојаните ру-
брики на англиски јазик.По конституирањето на 
Народна Република Македонија бројни текстови 
се печатени на македонски литературен јазик. Ве-
сникот “Народна волја” излегувал како орган на 
МАНС се’ до 1944 година. 

“НОВО ВРЕМЕ” (1934-1944). Со основањето 
на Македонско-канадскиот народен сојуз (МКНС) 
во Канада,во Торонто во 1934 год.почнал да изле-
гува весникот “Ново време”, како негов орган. 
Содржината на овој весник била идентична со 
онаа на весникот “Народна волја”, како што биле 
идентични и целите и задачите на МАНС во САД 
со целите и задачите на МКНС во Канада.  
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МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО АВСТРАЛИЈА 

 
 
 “Македонска искра” (1946-1957) – Перт. 
Едно од најзначајните макнски информативни гла-
сила во дијаспората бил весникот “Македонска 
искра”, кој е прв македонски иселенички весник во 
Австралија.Тој започна да се печати на 11 окто-
мври 1946 година,на денот кога се отвори нова 
славна страница во историјата на македонскиот 
народ во борбата за слобода и независност. Ве-
сникот беше орган на Македонско-австралискиот 
народен сојуз (МАНС).Се печател еднаш месечно, 
а неколку пати излегувал како двоброј во перио-
дот од десетина години. Повеќе од една година се 
печатеше во Перт,потоа во Сиднеј,а од 1952 годи-
на до неговото згаснување во јануари 1957 година 
во Мелбурн. 

По бројот на страниците “Македонска искра” 
бил мал весник–најчесто излегувал на 4 страни-
ци,а подоцна и бројот и формата на страниците 
се зголемувале.Целта и задачите на весникот 
“Македонска искра”биле да го запознава австра-
лискиот народ и општеството со македонската 
имиграција во Австралија,со Македонија и маке-
донскиот народ,како и да ја обедини и собере ма-
кедонската имиграција околу МАНС. Уредници на 
весникот биле прогресивни Македонци од егејски-
от дел на Макеоднија.Весникот се печател на 
македонски јазик со латиница, освен насловот кој 
секогаш бил со кирилица. Одделни статии биле 
фотокопирани од некои весници печатени со ки-
рилица или печатени во Република Македонија. 
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“Македонска искра” се печатеше во тираж од 600 
примероци за првиот двојно се зголеми тиражот 
на вториот,за подоцна да се зголеми на неколку 
пати. 
  “Илинденско  востание”(1951-1952)–Мелбурн.        
    По повод 48-годишнината од Илинденското во-
стание, на 18 август 1951 година, во Мелбурн 
излезе пригодно издание под име “Илинденско 
востание”. Тоа е отпечатено на македонски јазик, 
на Леринско-костурски дијалект на англиски јазик, 
на две големи страници на формат 29 х 42 см., 
како орган на Македонско-австралискиот народен 
сојуз, огранок во Мелбурн. 

Во август 1952 година е отпечатен уште еден 
број од “Илинденското востание”.Тоа е специја-
лно издание по повод прославата на Илинденско-
то востание и свикувањето на Четвртата конфе-
ренција на МАНС.Тој број има само две страници, 
на кои преовладуваат текстови сврзани со Илин-
денското востание, фотографии, песни, вести, 
соопштенија за одржувањето на конференцијата 
на МАНС на 2 и 3 август истата година. 
 

 “Македонски глас” (1957-1958) – Сиднеј. По 
престанувањето на првиот македонски весник 
“Македонска искра” во јануари 1957 година, во 
февруари истата година, како двоброј за февруа-
ри март во Сиднеј се појави “Македонски глас”. 
Весникот излегувал како двоброј, макар што беше 
најавено дека ќе излегува еднаш месечно. Во 
првата година се издадени пет броја и тоа покрај 
вториот април-мај, третиот за јуни-јули, четвртиот 
за август-септември,петтиот за октомври-ное-
мври. Во втората година е отпечатен шестиот број 
за декември – јануари, а по подолга пауза во јуни 
1958 година е отпечатен последниот седми број. 
Весникот се печати на среден формат 28,5 х 44,5 
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см.Со латиница.Само главата на весникот одно-
сно клишето,е со кирилица, на кое стои дека е ова 
единствен македонско-австралиски комер-цијален 
и социјален весник. 

Бројот 7 од јуни 1958 година е последен отпе-
чатен “Македонски глас”. Тој е печатен на 4 стра-
ници, исто формат и ист квалитет на хартијата. Во 
него е даден пригоден текст по повод завршува-
њето на 7-та конференција на МАНС со извештаи 
од повеќе членови, кои зборуваат за проблемите, 
значењето,перспективите,обврските и финанси-
рањето на весникот,а е поместена и Резолуција-
та. 
 “Хисториски билтен” (1959). Во почетните 
години на организираното живеење во далечна 
Австралија,одвреме-навреме се печатеа некои 
изданија по повод некој настан,за да се објави не-
кое соопштение, или да се прокоментираат некои 
прашања. Едно од таквите гласила во Мелбурн е 
таканаречениот “Хисториски билтен”. За разлика 
од претходните билтени тој има форма на весник 
36 х 74 см. 

На првата страница од “Хисториски билтен” е 
поместена фотографија од Македонската право-
славна црква “Св.Ѓорѓи” од Мелбурн,со текст дека 
темелот за црквата е поставен и дека се бара 
материјална помош од сите Македонци без разли-
ка од кој дел доаѓаат.Во продолжение е поместе-
но официјалното соопштение за изградбата на 
црквата и тоа:на македонски латиница и кирилица 
исто и на англиски јазик, како и текстот по повод 
56-годишнината од Илинденското востание.На 
англиски јазик,пак, се поместени текстовите под 
наслов “Македонската народна илинденска епо- 
пеја” 

Меморандум и текстови на асоцијацијата на 
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Македонската православна црква”. 
 

 Во одбрана на македонскиот јазик” (1960). 
Оваа специјална публикација на Комитетот за 
протест против забраната на славо-македонскиот 
јазик во Грција се појави во март 1960 година, во 
пет илјади примероци, на 4 страници, на формат 
29,5 х 41 см. Отпечатена е на македонски јазик со 
латиница,а има текст на англиски и на грчки јазик. 
Бројот обилува со материјали во врска со забра-
ната на македонските доселеници во Беломорска 
Македонија одржана протесна конференција во 
Адејланд, на 2 и 3 јануари 1960 година, од каде 
произлезе и една Резолуција која е испратена на 
многу адреси. 

Во продолжение на овој број се поместени Ре-
золуцијата и други информации и соопштенија, со 
кои се упатуваат македонските доселеници во 
Австралија да протестираат пред сите грчки 
конзуларни претставништва во Австралија, потоа 
за протесната конференција, и текст за одбраната 
на мајчиниот јазик. 
 

 “Народен глас” (1962-1963). Првиот број на 
ова гласило излезе во декември 1962 година. 
Како издавач е наведен Алек Раковитис, познат 
како активист на МАНС во Мелбурн,меѓутоа ини-
цијативата ја поведува и работата фактички ја 
води Стојан Србинов,порано уредник на “Македо-
нска искра”.Се печати со латиница,освен насло-
вот кој е со кирилица. Вториот број е отпечатен на 
2 февруари 1963 година, на четири страници, на 
формат 32 х 49 см. Речиси половина од просторот 
е посветен на катастрофалните поплави во Маке-
донија во ноември 1962 година, информации за 
штетите и за кампањата за собирање помош од 
иселениците во Мелбурн. 
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Бројот четири од 13 април 1963 година, е отпе-
чатен на македонски јазик со кирилица,на помал 
формат 28 х 41 см. На четири страници. За првпат 
во историјата на македонската емиграција во 
Австралија се печати весник на кирилица, кое е 
основно писмо на нашиот книжевен јазик. 

Бројот пет е од август 1963 година и е после-
дно издание на “Народен глас”. Тој е печатен на 
македонски јазик со кирилица, на ист формат како 
и претходниот број,а на десет страници. Посветен 
е на 60-годишнината на Илинденското востание. 
 

 Единство” (1965).По згаснувањето на “Маке-
донски глас” во 1958 година во информативната 
дејност кај Македонците во Австралија настана 
голема празнина.Во тој период и се отвори про-
стор на бугарската пропаганда машинерија, која 
успеа една група поранешни активисти на Маке-
донско-австралискиот народен сојуз (МАНС) да ја 
натера,да издава весник.Весникот е наречен 
“Единство”, чиј прв број излезе во септември 1965 
година во Сиднеј, деклариран како општествен и 
економски весник. 

Првиот број е отпечатен во Сиднеј во септе-
мври 1965 година на среден формат 31 х 43 см. 
На бугарско-македонски јазик со латиница, само 
насловот (клишето) е со кирилица. Вториот број 
се појавил во октомври 1965 година,во кој е обја-
вена статија за Илинденското востание со некои 
стари “видувања” и “вистини”. Исто така, поместен 
е текстот под наслов “11 Октомври – Денот на 
оруженото востание” во кој покрај другото,се на-
ведува дека 11 Октомври е симбол на вековните 
стремежи на македонскиот народ на злобода и е 
национален празник како во стариот крај, така и 
на Македонците во Австралија и во светот. Потоа 
поместен е текстот за одржувањето на годишното 
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собрание на организацијата ‘Весела Македонија” 
од Сиднеј и текстот по повод изборите на црков-
ното раководство во Македонската православна 
црква Св. Ѓорѓи во Мелбурн. 
 

 “За Единство” (1966). Со пропаѓањето на 
“Единство” во 1965 година, се направи уште еден 
обид да излезе весникот, но со нешто изменето 
име. Имено, се појави под наслов “За единство” 
во ноември 1966 година како бр. 3. Весникот кој 
повеќе личи на леток,се појави во Сиднеј и од 
него е отпечатен само еден примерок,на 4 стра-
ници, формат 20 х 31 см. Отпечатен е на англиски 
и на нечист македонски јазик,а и насловот на ве-
сникот е на латиница.Посебен простор е посветен 
на гостувањето на КУД “Светлост” од Мелбурн во 
Сиднеј и Њукасл. 
 

 “Македонски илинденски весник” (1966-
1967). Првиот број на ова македонско гласило се 
појави во август 1966 година на шест страници, 
како продолжение на “Билтенот на Македонската 
православна црква Св. Ѓорѓи” од 1965 година. 
Првиот број на “Македонски илинденски весник” 
се појави по повод прославата на Илинденското 
востание. Во него преовладуваат текстови за 
Илинденското востание,статии по повод 40-годи-
шнината од смртта на Крсте Мисирков, за 1050 
–годишнината од смртта на св. Климент Охридски 
и друго. Посебно место е посветено на десетго-
дишнината од создавањето на Македонската пра-
вославна општина во Мелбурн,потоа информации 
за работата на македонската општина во Перт и 
за илинденските прослави. Не е наведено кој го 
уредува весникот,но се чини уредници се членови 
на црковната општина. 
Другиот број на “Македонски илинденски весник” 
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излезе во август 1967 година, на десет страници, 
на формат 28 х 42 см.Тоа е издание на македо-
нските општини од Мелбурн, Перт, Аделајд, Були, 
Вулунгонг,Порт Кембла,Њукасл,Квинбијан и Ше-
партон.Важен простор му се посветува на текстот 
за прогласувањето на Македонската православна 
црква за автокефална, проследен со фотографија 
на поглаварот на обновената Охридска архиепи-
скопија,македонскиот архиепископ Охридски и 
Македонски г.г. Доситеј. 
 

 “Македонски весник” (1967-1975). Со 
зголемувањето на активностите во македонската 
општина во Мелбурн, се зголеми и потребата за 
почесто издавање на иселенички гласила. Затоа 
на местото на двата броја од “Македонски 
илинденски весник”, аи како продолжение на 
поранешниот “Македонски билтен”, во декември 
1967 година како божиќно издание се појавил 
првиот број на “Македонски весник”, но бидејќи не 
е билтен, ниту е врзан само за Илинден, се вика 
само “Македонски весник”.Гласилото не е редо-
вно, туку излегува обично три пати: пред Божиш, 
Велигден или Илинден, затоа и во поднасловот се 
дава дека е божиќно, велигденско или илинденско 
издание. Весникот се печати на македонски јазик 
со латиница, во кој се поместувани и голем број 
фотографии, а често има текстови и на англиски 
јазик.Тој се печати на среден формат 28 х 42 см. 
И технички и содржински е еден од подобрите ве-
сници за своето време на излегување. 

Првиот број на “Македонски весник” како божи-
ќно издание се појавил во Мелбурн, во декември 
1967 година,на 4 страници.Вториот број е вели-
гденско издание од април 1968 година.Тој е печа-
тен на 10 страници,на ист формат што ќе се за-
држи и во идните броеви.Третиот број,пак,се поја-
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вил во август 1968 година како илинденско изда-
ние.Бројот отпечатен  на  8  страници  на  македо-
нски  со латиница, со ист формат и слична содр-
жина како и претходните броеви.Во наредниот пе-
риод “Македонски весник” излегол за Велигден и 
Илинден во 1969 година,а во 1970 година се отпе-
чатени две изданија.Илинденското издание е 
отпечатено на 12 страници,а декемврискиот број 
за 1970 година,пак како божиќно издание е отпе-
чатен само на 4 страници на кои се поместени те-
кстовите “Пред првата црковна национална ко-
нференција на Макдонците во Австралија” и др. 
Во април 1971 година како велигденско издание 
“Македонски весник” се појавил на 10 страници со 
голем број интересни текстови меѓу кои текстот за 
Првата црковно-национална конференција на Ма-
кедонците во Австралија. Декемврискиот број од 
1971 година,како божиќно издание е посветен на 
стогодишнината на роденденот на македонскиот 
син Гоце Делчев (1872-1972).Весникот е печатен 
на страници. 
 

 “Македонија”(1969).Првиот број на весни-
кот “Македонија” се појавил во Сиднеј на 13 март 
1969 година.Отпечатен е на 8 страници на среден 
формат(29х44см.),на македонски јазик со латини-
ца.Весникот е независен и рекламно-информати-
вен,а тоа значи дека нема да се врзува со било 
каква идеологија и политика. 
 

 “Нова Македонија”(1969). Гласилото за 
прв пат се појави во Сиднеј на 19 април 1969 го-
дина како неделник,чиј издавач беше извесен Чек 
Лорд,а главен и одговорен уредник Драги Неде-
лковски.Главата е на македонски,со латница и ги 
содржи основните податоци. Весникот се печати 
на лош македонски јазик со латиница,на 8 страни- 
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ци,на формат 28х45 см.По цена од 15 центи. 
Во почетокот на мај 1969 година се јавува уште 

еден број. 
 

 “Македонска вистина”(1970-1972).Првиот 
број на ова македонско гласило излезе во Мелбу-
рн на 19 август 1970 година,на македонски со ла-
тиница и со кирилица,а некои текстови се и на 
англиски јазик. 

Првиот број е отпечатен на 10 страници,сре-
ден формат 34х45см.Со цена на чинење од 15 це-
нти.Оваа форма и големина на весникот е зачува-
на кај сите броеви од првата година на издавање-
то.Последниот број 28 излење на 11 јули 1972 го-
дина,исто така,на 20 страници со слична содржи-
на како претходниот на “Македонска вистина”.Тој 
е,всушност,последниот број на ова македонско 
гласило. 
 

 “Месечни новини”(1971-1974). Првиот 
број на билтенот “Месечни новини” се појави во 
март 1971 година како орган на Македонско-
австриската православна општина од Перт,Запа-
дна Австралија.Излегува обично на 4 страници 
мал формат,23х29 см.,а некои броеви се печатат 
и на повеќе страници. 

Првиот број од март 1971 година е отпечатен 
на 6 страници на македонски и на англиски јазик. 
 

 “Македонија”(1972). Во предградието на 
Вулунгонг,во Порт Кембла,во почетокот на седу-
мдесеттите години, кога бројот на доселениците 
во Македонија постојано се зголемуваше,се поја-
ви првиот број на весникот “Македонија”. Тој е 
отпечатен како месечник во февруари 1972 годи-
на,на 8 страници,на среден формат.Се печати на 
македонски јазик со кирилица, а има текстови и на 
англиски јазик. 
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Од весникот “Македонија” се отпечатени само 
три броја кои се исти по форма и идентични по со-
држина. 
 

 “Информативен документ” (1973). Ова е 
специјално издание на Македонската правосла-
вна општина за Мелбурн и Викторија. Отпечатено 
е на 12 страници, на македонски со кирилица ,на 
формат 28х42см.,во Мелбурн,во декември 1973 
година,а го уредиле членови на МПЦО“Св. Ѓорѓи”. 
Всушност,ова информативно гласило е збир на 
документи во врска со поделеноста во маке до-
нската колонија во Мелбурн.На насловната стра-
ница е поместена фотографија од св.Климент 
Охридски и голем број пароли со патриотски кара-
ктер. 

Исто така,во овој број на“Информативен доку-
мент”е поместен опширен текст во врска со Прое-
кт-текстот на Уставот на Македонската правосла-
вна црква,во кој во точката 23 стои:“Секој право-
славен христијанин кој ќе биде признат како та-
ков,како член припаѓа на оваа парохија на чие по-
драчје живее. Парохијанин кој не е државјанин на 
СР Македонија може да биде избран во органите 
и телата на Македонската православна црква 
само по посебна одлука. 
 

 “Билтен”(1973).Овој “Билтен” е издаден од 
Македонската православна црква“Св.Пророк Или-
ја”од Фуцкрај, а по повод македонскиот пикник 
одржан на 22 декември 1973 година во гисоборн. 
“Билтенот”е печатен на 4 страници(12х33см.)и со-
држи опширни информации и други текстови за 
одржувањето на Македонскиот пикник. 

Втората и третата страница се резервирани за 
активностите на црковната управа “Свети Пророк 
Илија”,односно културно-забавниот живот и идни-
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те планови за работата и за црковно-национални 
активности. 
 

 “Македонски живот”(1974-1975).Гласило-
то за првпат се појави во Престон,Викторија,во 
април 1974 година како месечник,а како весник на 
Макецонците во Австралија.Тој е орган на маке-
донските православни црковни општини“Св. Или-
ја” од Фуцкрај и “Св.Никола” од Престон.Во поче-
токот весникот е печатен на македонски јазик со 
латиница,а потоа со кирилица,секој 15-ти во месе-
цот,на 12 страници,на формат 30х41см. 

Во втората година од печатењето на весникот 
“Македонски живот” како вонредно издание за 
1975 година се појавил бројот десет.Тој е печатен 
на 1 јануари и е посветен на свеченото отворање 
на МПЦ“Св.Илија”во Фуцкрај,на чија манифеста-
ција присуствувале околу 1.500 души. 
 

 “Македонски општински весник”(1975-
1976).Ова издание на Македонската општина од 
Перт,Западна Австралија е регистрирано како пе-
риодично издание.Првиот пброј е отпечатен како 
двоброј за април-мај 1975 година,чија цена е 5 це-
нти.Тој е отпечатен на 4 страници на голем фо-
рмат 30х45см.во компанијата “Сервис принтинг”,а 
главен и одговорен уредник е Крис Ангелковски. 

Вториот број на“Македонски општински весник” 
отпечатен во август 1975 година, на ист формат, а 
на 8 страници. 

Како двоброј за април-мај 1976 година е отпе-
чатен бројот четири,кој е последен број од весни-
кот.Тој го задржува истиот формат, и е печатен на 
6 страници. 

“Илинденски   весник”(1975-1980).“Или-
нденски весник” беше гласило на Македонско-
австралиското културно-уметничко друштво “Или-
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нден”од рокдеил, а започна да се печати во јули 
1975 година.Првиот број излење по повод 
илинде-нските празници.Тој е печатен на 
македонски ја-зик со латиница и на англиски 
јазик.Првиот број од овој весник е печатен на 24 
страници,голем формат 20х43см.,што го задржа и 
во наредните броеви. 

Вториот број од “Илинденски весник” е отпеча-
тен во октомври 1975 година, на голем формат, 
29х43см со латиница и на 24 страници. 

Бројот 14 датира од април 1980 година,а е 
отпечатен на 16 страници.Тој е исполнет со те-
кстови од други гласила и со мал број информа-
ции за активностите од македонските заедници. 
Се чини овој е последен број на “Македонски ве-
сник” од Сиднеј. 
 

 “Приказ за македонското национално 
прашање”(1975).Ова е специјално издание на 
Централниот комитет на Движењето за ослободу-
вање и обединување на Македонија (ДООМ) и на 
весникот “Македонска нација”.Тое е печатено во 
декември 1975 година на англиски јазик,на 24 
страници во форма на списание 21–29 см. 
  

 “Билтен”(1975-1976).Тој е орган на МПЦО 
за Мелбурн и Викторија “Св.Ѓорѓи”. Се печати на 
македонски јазик со латинично писмо,на четири 
страници на формат 21х31см.Првиот број се поја-
ви во 1975 година,по повод Новата 1976 година 
Божиќ,во кој е поместена честитката од Управата 
на црквата. 

Наредната година,1976,пред новогодишните и 
божиќните празници,а по повод првата богослу-
жба во манастирот“Св.Климент Охридски” одржа-
на на 2 јануари 1977 година,отпечатен е уште 
еден број на“Билтенот”.На тој ден,се вели во ова 
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гласило,се планира да се одржи сенароден пи-
кник на кој се поканети сите Македонци од тој дел 
на демократска Австралија,а изградбата на мана-
стирот,како што е назначено,е дело на сите бла-
гочестиви Македонци,за што им се изразува бла-
годарност. 
 

 “Весник”(1976- ).Првиот број на“Весник” се 
појавил на 2 август 1976 година на 4 страници,на 
голем формат 30х45см.како орган на Македонска-
та општина.Тој е продолжение на гласилото “Ма-
кедонски општински весник”, што се појавил во 
1975 година.Се печати на македонски јазик,во по-
четокот со латиница,а потоа со кирилица,а има 
ма--теријали и на англиски јазик.Во декември 
1976 година се појавил вториот број.Тој е отпеча-
тен на 6 страници,на исто формат како првиот 
број,кој со мали измени го има зачувано до денес. 

Број 4 на “Весник” е отпечатен на 25 декември 
1977 година,на ист формат и број страници како и 
претходните.Во него на англиски јазик е поместе-
на Божиќната порака,а на македонски јазик мате-
ријалот за расцепот на Македонската црква “Св. 
Никола”од Перт,потоа писма и други информации 
во врска со немилите настани,текст за Македо-
нците и нивните човекови права,како и активно-
стите на играорната група,Македонскиот радио-
час и спортската секција во Перт и активностите 
во македонските колонии во Мелбурн, Аделајд, 
Вулунгонг и Сиднеј. 
 

 “Глас на Македонците”(1977- ).Гласилото 
орган на Австралискиот поткомитет на Движењето 
за ослободување и обединување на Македонија 
(ДООМ). И покрај тоа што не е наведен датумот 
на излегувањето на првиот број, од содржината 
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 може да се претпостави дека всушност отпечатен 
во Сиднеј,Нов Јужен Велс,во октомври 1977 годи-
на.Весникот е отпечатен на македонски јазик,на 
16 страници,на формат 21–29см.но не дадено кој 
го уредува гласилото.Инаку, во наредните години 
ова информативно гласило се печати во вид на 
списание од 20 до 32 страници на формат 21х29 
см.Се печати на македонски јазик со кирилица, а 
има позајмени текстови и на англиски јазик. 

Бројот 56 е отпечатен во февруари 1987 годи-
на.Тој е на ист формат како и претходните брое-
ви,но на 24 страници.Во него се застапени тексто-
ви во врска со црковното живеење во Сиднеј и 
осветувањето на Македонската православна 
црква“Св.Никола”во Камбрамата, потоа материјал 
за Македонија,за културното живеење на Македо-
нците во дијаспората,како и за црковното живее-
ње во Македонија и поставувањето на новиот по-
главар г.г. Гаврил. 
 

 “Сонце”(1977-). Детскиот весник “Сонце” 
скромен по својот квалитет,за првпат се појавил 
во 1977 година,а го печати Осумгодишното учили-
ште во Њутаун,населба во Сиднеј. Тој е пишуван 
на македонски јазик и на 22 страници,на формат 
16х20см.,чиј уредник е наставникот Ѓорѓи Ѓорѓиев. 
Во кусиот вовед,покрај другото,се вели:Списание-
то “Сонце” за првпат е издадено во учебната 1977 
година,кога македонскиот јазик се предаваше во 
државното основно училиште во Њутаун како 
еден од мултикултурните јазици во тоа училиште. 

Ист ваков број е репродуциран во 1988 година, 
кој всушност ги содржи истите материјали како и 
бројот од 1977 година. 

 

 “Македонски спорт” (1978).Ова е прво 
спортско списание во Австралија,а и пошироко 
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меѓу македонското иселеништво. Тоа започна да 
се печати 1978 година.Првиот број е отпечатен на 
македонски јазик со кирилица и на англиски јазик, 
на осум страници на формат 21х29,5 см., како ор-
ган на Спортското друштво“Престон-Македонија. 
 

 “Повод”(1978- ).Едно од позначајните ма-
кедонски гласила што во Австралија излегува по-
долго време е списанието “Повод”.Тоа е прво ма-
кедонско списание за литература и култура на 
овој континент и единствено од ваков вид меѓу 
иселеништвото.Излегува како орган на Македо-
нското литературно друштво “Григор Прличев” од 
Сиднеј, формирано на 31 март 1978 година во 
Сиднеј.. 

Првиот број на списанието“Повод”излезе на 15 
јуни 1978 година на четири страници со формат 
30х21см.,додека наредните пет броеви со иста 
форма имаат зголемен број страници чиј број се 
движи од 12 до 18.Од шестиот број списанието ја 
менува и формата и квалитетот на хартијата и 
излегува на 23 страници,на мал формат 22х16 см, 
а неколку броеви се печатени од 28,до40 страни-
ци.Во периодот од околу 14 години се отпечатени 
шеесетина броеви. 
 

 “Македонски етник”(1979).Ова гласило е 
официјален весник на Македонската етничка ко-
муна за Нов Јужен Велс,печатено во печатницата 
“Браќа Миладиновци”во Сиднеј.Првиот број изле-
зе во декември 1979 година на 12 страници,на по-
голем формат 23х37см.,на македонски јазик со ки-
рилица,а половина текстови се на англиски јазик. 
Отпечатен е на убава хартија. 
 

 “Илинденски поздрав”(1980).Ова е всу-
шност,избор на текстови на англиски јазик кои се 
однесуваат на Македонија и на македонскиот на-
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род во сите делови на Македонија.Летокот одно-
сно изборот е отпечатен во Перт во август 1980 
година), на 14 страници на формат 20х33 см. со 
исклучок на неколку текстови на македонски јазик, 
по големиот број се само фотокопија и се дадени 
во оригинал на англиски јазик. 
 

 “Македонија–седмичен гласник”(1982- ). 
Весникот “Македонија” е седмичен гласник и де-
нес излегува секој вторник.Првиот број се јавува 
на 3 август 1982 година и до крајот на 1991 година 
се отпечатени 381 број. Првиот број е отпечатен 
на среден формат(29х42см.)на 16 страници. Еди-
нствено е модофицирана главата на весникот која 
во минатото беше на македонски и со кирилица, 
денес е на англиски.Се чини,весникот “Македони-
ја” како неделник на македонски јазик,најдолг пе-
риод излегува во Австралија, а и пошироко. 
 

 “Искра”(1983– 1984).Едно од позначајните 
македонски гласила во Австралија и општо меѓу 
иселеништвото беше списанието“Искра”од Адела-
јд,Јужна Австралија.Се печатеше на литературен 
македонски и на англиски јазик и претставуваше 
вистински светилник и афирматор на македонска-
та историја и култура.Тоа е резултат на новофо-
рмираното Македонско културно друштво “Искра”, 
конституирано во ноември 1982 година. Списани-
ето “Искра” излезе во почетокот на 1983 година, 
како гласило на Друштвото и на Македонската 
православна општина за Аделајд и Јужна Австра-
лија “Свети Наум Охридски”. Името на списанието 
ја симболизира вековната борба на македонскиот 
народ и неговата незгасната и постојана верба во 
едно посветло и посреќно утре,за целосна нацио-
нална,црковна и социјална слобода.Првиот број е 
печатен на 66 страници 30х42см., односно 70 
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страници заедно со кориците.Четвртиот број се 
отпечати во 1984 година на 74 страници без кори-
ците и е посветен на АСНОМ и 40-годишнина на 
македонското самоопределување. 
 

 “Слово”(1983-1986). Гласилото се појави 
со Одлука на Црковно-општинската управа од 
Перт,донесена на 14 декември 1982 година.Така, 
решено е списанието “Слово” да излегува трипати 
годишно и тоа по повод Божиќ,Велигден и Или-
нден.Првиот број се појави како троброј во перио-
дот април-септември 1983 година,како орган на 
Македонската православна црква “Св. Никола” од 
Северен Перт.Гласникот е отпечатен на македо-
нски јазик со кирилица,на 48 страници, на формат 
21х29см., како списание. Двобројот 4 и 5 се појави 
на 32 страници и го опфаќа периодот од март до 
јули 1984 година.Во него,покрај другото се поме-
стени текстови од општествениот и социјалниот 
живот на МПЦО “Св. Никола”. 

Во јуни 1986 година излезе бројот 14,кој, всу-
шнот е последен број на списанието “Слово”.Тој е 
отпечатен на 12 страници и на ист формат како 
претходните броеви.Покрај другите текстови,гла-
вно место е дадено на информацијата за упокое-
нието на архиепископот Ангелариј и одржувањето 
на комеморацијата во МПЦО “Св. Никола”. 
 

 “Изгрев”(1983-1987).Во почетокот ова гла-
сило се појави на мал формат(16,5х21см.),за по-
доцна да продолжи во форма на весник (29х41 
см.),на 20 страници, содржински добро подготвен 
и технички уреден. 

Во август 1984 година гласилото “Изгрев” се 
појавило во вид на весник,на 16 страници,на фо-
рмат 29х41см., што ќе продолжи и во наредните 
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години да ја следи истата форма, но не и број на 
страници. 

Во јули 1985 година се појавил бројот 22.Тој е 
отпечатен на 20 страници со кирилица и содржи 
текстови од севкупното живеење на македонските 
доселеници.Во четвртата година на печатењето, 
пак,на весникот “Изгрев”,во февруари 1987 година 
се појави бројот 26, кој е исполнет со информации 
за гостувањето на ФК “Вардар” од Скопје во 
Австралија.Се чини ова е последен број на весни-
кот. 
 

 “Корзо”(1984).Списанието “Корзо”се појави 
1984 година,а финансирано и морално е поткре-
пено од Македонското родителско друштво при 
гимназијата во Фуцкрај и Македонското наставни-
чко друштво на Викторија.Тоа е печатено на маке-
донски јазик со кирилица,на 44 страници на фо-
рмат 17,5 х 25 см. 

Списанието е поделено на три дела: “Спомени 
од Македонија”, “Кај нас во Фуцкрај” и “Песни, 
приказни и мислења”.Во вториот дел се презенти-
рани текстови за изучувањето на македонскиот ја-
зик во Фуцкрај, за секцијата за глума и за животот 
во тој дел на Мелбурн. Третиот дек, пак,содржи 
претежно лични творби на ученици од гимназија-
та, од кои неколку се поместени во оригинал во 
ракопис, што зборува за љубовта и односот на 
учениците кон македонскиот јазик.Се чини дека 
овој единствен број на ова списание. 
 

 “Копнеж” (1984–1985). Првиот број на 
информативното гласило“Копнеж”излезе во Адам-
стаун,населба во Њукасл,во април 1984 година. 
Тоа е печатено во вид на списание,еднаш месе- 
чно на 16 страници, среден формат (21х30см.).За 
период од две години,колку што излегуваше ова 
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македонско гласило отпечатени се 11 броеви, од 
кои пет како списание(21х30см.),а шест броеви во 
вид на весник во големина 29х42 см. 

Бројот 11 од април 1985 година е последен 
отпечатен примерок на весникот “Копнеж”.Тој е со 
ист број страници(16) и формат како претходните. 
Во него на англиски јазик е дадена информација 
за условите за Регионалниот рехабилитационен 
сервис, а потоа следат текстови за одржувањето 
на забавата во организација на Фудбалскиот тим 
“Њукасл Македонија”и за Македонскиот радиочас. 
Посебно место е дадено за списокот на дарители-
те на средства за реновирање на салата во 
МПЦО “Св. Богородица”, за маскембалот под на-
слов “Фенси диско вечер”,што го одржаа млади-
нците и на подолгиот текст од Доне Илиевски на 
англиски јазик за Првото собрание на македонско-
то православно свештенство во 1943 година. 
 

 “Духовна искра” (1984–1989). Билтенот 
“Духовна искра”е орган на Македонската право-
славна црковна општина “Св. Јован Крстител” од 
Џилонг,Викторија.Тој се печатеше во мал формат 
14,5х21см.,на македонски јазик со кирилица,а по-
времено имаше и текстови на англиски јазик.Во 
првиот број од јануари-јуни 1984 година се со-
држани претежно материјали со религиозен кара-
ктер позајмени од Светото писмо,а е дадена и 
куса историја на Македонската православна 
општина“Св.Јован Крстител”од Џилонг,како и дру-
ги вести и информации.И вториот број,кој е за пе-
риодот јули-декември 1984 година е отпечатен на 
24 страници и со тврди корици.Во него се поме-
стени материјали со духовен карактер,потоа од 
животот на МПЦО“Св.Јован Крстител”,за истори-
скиот прегоед на МПЦ од нејзиниот почеток до де-
нес,со особена нагласка за активностите на Же-
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нската секција. Во 1989 година во издание на Ма-
кедонската православна црковна општина “Св. 
Јован Крстител” од Џилонг е отпечатен посебен 
билтен,чиј уредник е протојереј Чедомир Илие-
вски.Во овој број целосно е пренесена само Боже-
ствената литургија на Свети Јован Златоуст. 
 

 “Македонски весник”(1985- ). “Македонски 
весник”е еден од позначајните македонски инфо-
рматори во Австралија,што се печати на литера-
турен македонски јазик,а има материјали што се 
објавуваат и на англиски јазик. 

Првиот број на“Македонски весник”е отпечатен 
во јануари 1985 година во Рокдеил,населба на 
Сиднеј и збратимен град со Битола, како гласило 
на Центарот за информации и печат на Македо-
нската етничка заедница од Сиднеј. Тој е печатен 
на 8 страници на формат 43х30см., а од вториот 
број до денес се печати стандардно на 16 страни-
ци.Излегува еднаш месечно(месечник), неколку-
пати се печати на петнаесет дена и еднаш во два 
месеца, по цена од 60 центи до еден долар. 

Привременото престанување на печатењето 
на овој весник,не значеше крај.Повеќепати се пра-
веа обиди за повторно покренување.Така,во ное-
мври 1991 година,се направи обид за продолжу-
вање на животот на “Македонскиот весник” и е 
отпечатен еден број.Новиот број по форма,а и не-
говото клише на главата е ист како и претходните 
броеви.Тој е отпечатен со современа компјуте-
рска техника на 16 страници, во кој преовладува 
македонскиот јазик, а има текстови и на англиски 
јазик. 

 

 “Весник”(1985).Гласилото “Весник” е јуби-
лејно издание на Македонската православна 
општина за Мелбурн и Викторија,а по повод 25-го-
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дишнината(1960–1985) на Македонската право-
славна црква “Св.Ѓорѓи” од Мелбурн.Отпечатено е 
на 36 страници,без корици на формат списание 
21х29см.,на македонски јазик и латиница и кири-
лица. Во овој број е објавен текст кој се однесува 
на историскиот јубилеј на првата Македонска пра-
вославна црква во странство “Св.Ѓорѓи”,при што е 
дадена и Одлуката за отворањето на црквата и 
назначувањето нејзин свештеник,испратена од 
архиепископот Охридски и Скопски и прв митро-
полит Македонски г.г.Доситеј.На последната стра-
ница е објавена програмата по повод јубилејната 
прослава,како и други соопштенија за активности-
те што следат во наредниот период. 
 

 “Глас на егејските Македонци” (1986-
1987).Весникое се појави во мај 1986 година,на 4 
страници на формат 29х42см.,како орган на Дви-
жењето за човечки и национални права за Маке-
донците во Егејска Македонија. 

Во првата година се отпечатени три броја,а че-
твртиот број се појави во втората година во јануа-
ри 1987 година,на ист формат и со слична содр-
жина.Бројот 5, пак, излење во август 1987 година, 
чие клише на главата е модифицирано.Имено, на-
јпрво името на весникот е дадено на англиски ја-
зик,а потоа на македонски.Од лево е амблемот на 
ЦОК за МЧП, а од десно знаме од античко време 
со 16 краци.Весникот е печатен на 8 страници на 
формат 29х41 см. 

Бројот 6,пак,се чини е последен,е отпечатен во 
декември 1987 година,на 8 страници и на ист фо-
рмат како претходниот. 
 

 “Македонски илинденски весник” (1986). 
Весникот е орган на Македонската православна 
општина за Мелбурн и Викторија“Св.Ѓорѓи”,отпе-

328

Славе Катин



чатен е на 16 страници на формат 29х41,5см., на 
македонски и англиски јазик со латиница,а само 
преземените текстови се со кирилица. Тој излезе 
во август 1986 година по повод Илинденските 
празнувања.Од изворните текстови треба да се 
истакне оној што се однесува на црковниот живот 
и активностите на Македонската православна 
црква “Св. Ѓорѓи. 
 

 “Наш свет”(1986-1987). Гласилото “Наш 
свет”започна да се печати во септември 1986 го-
дина како орган на Македонската обединета 
општина на Западна Австралија (инкорпорација). 
Првиот број од “Наш свет” содржи 28 страници на 
формат 19х29см.Се печатеше на литературен ма-
кедонски јазик со кирилица,а имаше текстови и на 
англиски јазик,како и материјали преземени од ве-
сници и списанија што се издаваа во Република 
Македонија,кои се однесуваат на историското и 
културното минато на македонскиот народ и Ма-
кедонија. 

Вториот број од “Наш свет” се појави во окто-
мври 1986 година на ист формат,на 26 страни-
ци,со поиздржана содржина и е подобро технички 
уреден.Бројот 4 на “Наш свет” е отпечатен во 
1987 година,со нов формат 35х25см.што се при-
менуваше и кај идните броеви.Од четвртиот број 
квалитетот на публикацијата се подобри и по фо-
рма и по содржина.Бројот 5 од 1987 година е по-
светен на 84-годишнината од смртта на великанот 
Гоце Делчев,кој во својата рана младост го даде 
животот борејќи се за слободна Македонија,а бро-
јот шест од 1987година е на Илинден, најголемиот 
и најзначајниот светол ден на македонскиот на- 
род. 

Од бројот 7 од октомври 1987 година весникот 
“Наш свет” го мени името во “Македонска мисла”. 
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 “Македонска мисла”(1987–1989).Од бро-
јот седум од 1987 година весникот “Наш свет” го 
мени името во “Македонска мисла”, но и понатаму 
остана орган на Македонската обединета општи-
на.Тој е на ист формат како и претходните броеви 
на “Наш свет”(35х25см.)но на 24 страници. Бројот 
седум на публикацијата,сега со ново име “Маке-
донска мисла”, е посветен на 11 Октомври. 

Во 1988 година е отпечатен само еден број на 
“Македонска мисла” посветен на 85-годишнината 
од Илинденското востание и формирањето на 
Крушевската република,како и на 44-годишнината 
од создавањето на македонската држава. 

Во 1989 година е отпечатен исто така само 
еден број со ист формат како и претходните брое-
ви,на 28 страници.Овој број десетти по ред доне-
сува материјали за изградбата на Центарот, за 
Македонската православна црква,за Гоце Делчев, 
односно за 76-годишнината од неговата смрт, 
како за посетите на општината. Од 1989 година не 
е отпечатен друг број,но се прават напори во обе-
динетата општина ова значајно гласило повторно 
да излегува. 
 

 “Австралиско-македонски   неделник” 
(1988- ).Овој мошне значаен, ако не и најзначаен, 
македонски неделник на иселеништвото започна 
да се печати на англиски и на македонски јазик и 
претставува вистински афирматор на македонска-
та култура,литература,јазик,историја,спортот и 
другите традиции. 

Првиот број на “Австралиско-македонски неде-
лник”излезе на 6 мај 1988 година. Тој е отпечатен 
на 20 страници, формат 29х42см., со паралелни 
 текстови на англиски и на македонски јазик. 

Весникот “Австралиско-македонски неделник” 
во периодот од четири години на своето излегува-
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ње, а веројатно и во иднина ќе ја продолжи истата 
улога,има значаен придонес во афирмирањето на 
македонскиот јазик,култура,традиции,бидејќи не-
говата содржина го привлекува читателот. 
 

 “Стирлинг Македонија”(1987).Ова изда-
ние печатено од Фудбалскиот клуб Стирлинг-Ма-
кедонија” од Западна Австралија. Публикацијата 
издадена на англиски јазик,на 80 страници,на фо-
рмат 22х27см.Таа е отпечатена по повод 29-годи-
шнината од постоењето на Фудбалскиот клуб 
“Стирлинг Македонија” (1958-1987). 
 

 “Монографија”(1988).Билтенот “Моногра-
фија”е орган на Македонската православна црква 
за Делајд и Јужна Австралија во чиј состав работи 
Македонската православна црква “Свети Наум 
Охридски”.Тој излезе на 29 мај 1988 година по по-
вод свеченото отворање на Македонскиот култу-
рен центар во Аделајд. Во редакцискиот одбор на 
Билтенот се Јордан Тасев и Мајкл Радин,а го 
отпечати Тоде Велјановски,на 8 страници формат 
21х29см.,на англиски и македонски јазик. 

Во продолжение, на македонски јазик на две 
страници е поместен животопис за “Свети Кирил и 
Методиј” од нивното раѓање до смртта. Исто така, 
на македонски јазик е објавен текст посветен на 
светите браќа Кирил и Методиј.Текстови се обја-
вени по повод отворањето на Македонскиот ку-
лтурен центар на свечениот ден на светите браќа 
–просветителите Кирил и Методиј”. 
 

 “Македонски патриотски билтен”(1989- ). 

Ова е прво информативно гласило од ваков вид 
што се печати во Австралија, а и воопшто меѓу 
иселеништвото во кое се презентирани голем број 
текстови што се однесуваат на човечките права 
на Македонците. Билтенот е орган на Организаци-
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јата за македонските човечки права во Западна 
Австралија.Печатен е во вид на списание на 24 
страници на формат 21х29см. на македонски и на 
англиски јазик, со кирилица и латиница. Билтенот 
се појави во јули 1989 година. 

Во продолжение на првиот број од “Македо-
нски патриотски билтен”,на англиски јазик е даден 
текст што се однесува на улогата на Комитетот за 
македонски човечки права од Перт, Западна 
Австралија,Извештајот на Делегацијата за човеко-
ви права на Македонците од Стразбур и Женева 
од 5 јуни 1989 година и од весникот “Австралиско-
македонски неделник” е пренесен текстот под 
наслов “Македонците создаваат историја во Евро-
па”,а кој се однесува за учеството на делегацијата 
на човечки права на Македонците од Солун. 
 

 “Македонско дело”(1989- ).Весникот за-
почна да се печати во октомври 1989 година како 
орган на МПЦО “Св.Илија” од Фуцкрај, предградие 
на Мелбурн.Првиот број е отпечатен на 20 стра-
ници на формат 30х40см., со цена на еден долар. 
Весникот се печати на македонски јазик со кири-
лица и некои текстови се на латиница,а има бро-
јни текстови на англиски јазик, како и преземени 
текстови од весници и списанија што излегуваат 
во Републикава.На едно од епархиските собрани-
ја е решено да се отпочне со издавање весник. 
Затоа Црковната општина “Св.Илија” одлучи да го 
издава весникот “Македонско дело” кој треба од 
општинско да прерасне во епархиско гласило. 

Вториот број на весникот “Македонско дело” се 
појави во декември 1989 година на ист формат, 
како претходниот на 24 страници.Бројот три,пак, е 
отпечатен во јануари 1990 година.Тој е идентичен 
на претходните броеви. Во април 1990 година се 
појави четвртиот број, кој е на ист формат и слог, 
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но на 16 страници.Тој е посветен на велигденски-
те празници,затоа и се поместени пригодни те-
кстори илустрирани со фотографии.Бројот 5 од 
август 1990 година од весникот“Македонско дело” 
е отпечатен на 16 страници и е сличен на претхо-
дните броеви.Од овој број е направена кратка па-
уза во печатењето на весникот“Македонско дело”, 
кој се очекува да се печати и во иднина. 
 

 “Летопис  за  селото  Драгош”  (1989). 
Билтенот е печатен на мал формат 14х20см., на 
16 страници не вклучувајќи ги кориците.На насло-
вната страница е фотографијата од селото,а на 
задната иконата “Св.Илија”,селската слава. Изда-
вач на брошурката е Селското друштво “Драгош” 
во Викторија, а материјалот за печат го подготвил 
протојереј Чедомир Илиевски, тогашен парохиски 
свештеник на МПЦ “Св. Илија” од Џилонг. 
 

 “Јубилејно издание на МПЦО “Света 
Богородица”(1990). Публикацијата е отпечатена 
во март 1990 година, а по повод 20-годишнината 
од официјалното отворање на МПЦ“Света Бого-
родица” и на Културниот центар.Ова јубилејно 
издание е отпечатено на македонски јазик со ки-
рилица и на англиски јазик,на 44 страници и фо-
рмат 21х29,5см.Првата страница е на англиски ја-
зик,со фотографија од зградата на црквата “Св. 
Богородица” во Њукасл. 
 

 “Свети  Климентово  слово” (1990  -  ). 
Списанието “Св.Климентово слово”се појави 1990 
година како периодична публикација и орган на 
Македонската православна епархија во Австрали-
ја.Првиот број е издаден во април,на 20 страници 
среден формат (20,5х29,5см.),и две корици,а го 
издава Епархискиот управен одбор при Австрали-
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ско-македонската православна епархија со седи-
ште во Мелбурн. 

На првата корица од првиот,а и во другите пет 
броеви колку што се излезени, е поместен ликот 
на свети Климент Охридски,а на втората тропарот 
за Климент.Во продолжение се презентирани те-
кстови од црковен карактер,како што е оној за 
Христовото воскресение и за голготата, потоа 
опширниот текст за тиесетгодишнината од живо-
тот работата на Македонската православна црква 
во Австралија,како и осветувањето на Македо-
нскиот центар во Перт на 12.11.1989 година. Вто-
риот број на списанието “Св.Климентово слово” 
од август 1990 година е илинденски број и е по-
светен на 30-годишнината на првата Македонска 
православна црква,“Св.Ѓорѓи”во Мелбурн.Третиот 
број на списанието “Св.Климентово слово” излезе 
во декември 1990 година.Отпечатен е на 20 стра-
ници.Следниот за март-април 1991 година,како 
велигденско издание, е отпечатен на 28 страници. 
Бројот 5 на “Св.Климентово слово”, пак, датира од 
август 1991 година, како илинденско издание и во 
него,покрај другото,се поместени текстови за Или-
нден,за 20-годишнината од конституирањето на 
Австралиско-македонската православна епархија. 

 

 “Панорама”(1990).Списанието “Панорама” 
орган на Македонското културно друштво “Искра” 
од Аделајд и третира прашања од областа на 
историјата,културата,образованието, политичкото 
и социјалното живеење на македонските доселе-
ници во Австралија.Списанието се печати на 
англиски јазик и претставува место за натпревар 
со постигнувањата на група интелектуалци во тие 
далечни простори. 
Во предговорот на првиот број,кој е единствен и 
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отпечатен во 1990 година,на 77 страници на фо-
рмат 13х20см.,покрај другото,се вели:“Тоа е дел и 
одраз на значајните активности што ги постигнува 
Македонското културно друштво “Искра” и е еден 
вид продолжение на списанието “Искра”што изле-
гуваше од 1982 до 1984 година.Ова значајно висо-
коквалитетно списание,всушност,е одраз на голе-
мите постигнувања во културно-образовните про-
цеси кај Македонците во Австралија.Тоа е лика и 
прилика на интелигенцијата од македонско поте-
кло која е значаен дел на севкупното живеење и 
мост за зближување на Македонија со Австралија. 
 

 “Македонски весник”(1990).Гласилото 
“Македонски весник”е јубилејно издание на Маке-
донската православна црковна општина “Св. Ѓо-
рѓи” од Мелбурн,издадено по повод 30-годишни-
ната од осветувањето на таа прва македонска 
првославна црква во Австралија,а и воопшто меѓу 
иселеништвото.Весникот е отпечатен на 6 страни-
ци спреден формат (19х42см.)на македонски јазик 
со кирилско писмо,а го уредил Редакциски одбор 
на црковната општина. 

На првата и втората страница е поместен при-
годен текст по повод јубилејот на црквата “Св. 
Ѓорѓи”,која е осветена на 7 август 1960 година и 
која ги отвори вратите на сите дотогашни органи-
зирани сили да ја прошируваат својата програма 
и во неа да создаваат платформа на верско-
национален живот.Посебен простор е посветен на 
текстот за Манастирот “Св.Климент Охридски”, кој 
работи во составот на МПЦО “Св.Ѓорѓи” од Ме-
лбурн. 
 

 “Македонски глас”(1990- ).Меѓу големиот 
број информативни гласила,кои што имаат знача-
јна мисија за зачувување на македонскиот нацио-
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нален идентитет,литературниот мајчин јазик,ку-
лтурните вредности, литературата, традициите и 
обичаите меѓу македонските доселеници во Си-
днеј,е секако весникот “Македонски глас”.Тој запо-
чна да се печати 1990 година на македонски јазик, 
со кирилица,настојувајќи да претставува афирма-
тор на македонската вистина.Излегува на 16 стра-
ници,на среден формат 29х42см.и е еден од на-
јчитаните и најпопуларни неделни изданија на ма-
кедонски јазик во Сиднеј и пошироко. Првиот број 
на весникот се појави во вторник на 20 септември 
1990 година во населбата Рокдеил предградие на 
Сиднеј.Во почетокот тиражот се движеше до илја-
да примероди,а според зборовите на Васил Бо-
глев сега достигнува и до пет илјади и стана трет 
најголем етнички весник во Австралија. Во првата 
година отпечатени се 14 броеви, додека во 1991 
година се излезени 48 броеви. 

Во јуни 1992 година, пак, Васил Боглев започна 
да го издава списанието “Збор”.Тоа се печати на 
македонски јазик секој втор четврток во месецот и 
е подготвувано на најсовремена компјутерска 
опрема.На страниците на првиот број се појавија 
коментари и осврти,како и други текстови,главно, 
со критичка содржина на актуелните настани. 
 

 “Денес”(Тоday)–(1992–).На 2 авугуст 1992 
година во Томастаун,предградие на Мелбурн се 
појавил првиот број на весникот “Денес”.Тој е пе- 
чатен на 24 страници,на формат 41х30см.на ма-
кедонски јазик со кирилица и на англиски јазик 
чија цена е 1,2о австралиски долари.Излегува се-
кој понеделник,а започна да го подготвува зае-
дничка редакција под име “Македонско-австрали-
ско пријателство” од Викторија, Нов Јужен Велс и 
Западна Австралија, а се дистрибуира насекаде 
во светот каде што живеат Македонци. 
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Весникот “Денес” е добро технички уреден и 
содржи бројни материјали од општествениот,ду-
ховниот,културниот,социјалниот и спортскиот жи-
вот,посебно на активностите на Македонците во 
Австралија,како и на други простори во Македони-
ја пошироко.Тој претставува еден од најиздржани-
те неделни весници во иселеништвото што се пе-
чатат на македонски и на англиски јазик. 
 

 “Збор”(1992).Списанието“Збор”започна да 
излегува двапати месечно во 1992 година. Тој е 
дел од публикациите на весникот “Македонски 
глас” од Сиднеј.Се печати на македонски јазик со 
кирилско писмо и излегува секој втор четврток во 
месецот. 
 

Македонски страници во печатот на други 
нации. Македонски јазик е јужнословенски јазик, 
дел од групата на словенски јазици од јазичното 
семејство на индоевропски јазици.Македонскиот е 
службен и национален јазик во Македонија,а вое-
дно е и официјално признат како регионален слу-
жбен јазик во Горица и Пустец во Албанија каде 
што живее бројно македонско население,но и во 
Србија како официјален во општините Јабука и 
Пландиште,Романија и Косово.Македонски се 
зборува и во Австралија, Бугарија, Грција, Канада, 
САД,Црна Гора,Турција, во некои земји−членки на 
 Европската Унија и останатата македонска дија-
спора.Вкупниот број на македонски говорници е 
тешко да се утврди поради несоодветни пописи, 
но бројката се движи од околу 2,5 до 3 милиони 
луѓе.Според ценетиот јазичарички извор Etnolo-
gue,македонски се зборува и во југозападниот дел 
на Бугарија и северна Грција,но нема податоци за 
бројот на луѓето.Сличен став имаат BBC,Британи- 
ка и УНЕСКО. 
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%94
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=BG
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=BG
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://www.bbc.co.uk/languages/european_languages/languages/macedonian.shtml
http://www.britannica.com/eb/article-9049700?query=macedonian%20language&ct=
http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html#Bulgaria


Во Австралија како што е случајот и во Канада 
особено во осумдесеттите години,во одредени 
гласила што се печателе на хрватски и на српски 
јазик се јавувале и македонски страници, на кои 
биле застапени куси вести и информации од акти-
вностите во македонските колонии.Ова се праве-
ло,пред се,од економски причини и од тоа што ма-
кедонските доселеници чиј број е значително по-
голем од многу други народи од Балканот,кои 
играат значајна улога во севкупното живеење во 
новите средини.Овие гласила наидувале на при-
фаќање кај македонските доселеници кои во 
одреден период кога немало автентични македо-
нски гласила во дотичната средина,ги задоволу-
вале читателските потреби кај македонските до-
селеници.Ваквиот однос и симпатии кон одреден 
број хрватски или српски гласила биле поизразе-
ни кај македонските доселеници кои дошле од Ре-
публика Македонија. 

Еден од таквите весници бил “Ново доба” од 
Сиднеј во кој до 1975 година се печателе и маке-
донски страници,во почетокот една а потоа и 3 
страници во секој број.Овие страници донесувале 
куси вести од општествениот,културниот и стопа-
нскиот живот во Република Македонија,што најче-
сто биле преземани од гласила печатени во Репу-
бликата или агенциски вести и информации. 

Исто така,од јануари 1978 година секој понеде-
лник започнале да се печатат македонски страни-
ци и во весникот “Наше новине” од Сиднеј. 
 

           Македонски радио-часови во Австралија 
Првиот македонски радио-час во Австралија и прв 
во дијаспората бил радио-часот во Перт.Имено, 
веднаш по печатењето на првиот весник на маке-
донски јазик во 1946 година,гласилото “Македо-
нска искра”,во почетокот на 1947 година започнал 
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“Македонски радио-час”.Програмата се емитувала 
на локалната радио-станица секоја втора среда. 
Уредници и водители на овие емисии биле пре-
тставници на МАНС во(Македонско-австралиски-
от народен сојуз).Овој радио-час постоел до поче-
токот на 1948 година.Преку него биле објаснети 
стремежите на Македонците за национална и со-
цијална слобода во борбата на демократската 
армија на Грција.Затоа,поголем број од вестите 
биле емитувани на англиски јазик. 

Поради непријателската пропаганда од непри-
јателските земји водењето на радио-часот наиду-
вал на низа тешкотии.Но и покрај тоа овој радио-
час останал да ја брани борбата на македонското 
население од егејскиот дел на Македонија.Во пре-
тходните четири децении повремено се емитува-
ле радио-часови на македонски јазик на програми-
те на одредени радио-станици во Австралија.Тие 
често биле врзани со некоја прослава,а биле 
организирани од македонски иселеници кои ги ре-
кламирале своите бизниси.Тоа особено било зна-
чајно кога се зголемувал бројот на македонските 
доселеници во Австралија и кога потребите од та-
квите огласувања станувале се’ поголеми и поне-
опходни. 

Кон крајот на 1976 година во Перт започнала 
со работа емисија на јазиците со етничките групи, 
меѓу кои била и емисијата на македонски јазик. 
Од 27 јули 1977 година,пак,секоја недела во трае-
ње од половина час започнала да се емитува ра-
дио-програма во состав на Македонската општина 
во Перт.Исто така, во Перт во периодот 1979-1984 
година се емитувал уште еден приватен радио-
час.Потоа,од 11 Ноември 1984 година на истата 
радио-станица во траење од половина час запо-
чнал да се емитува уште еден македонски радио-
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час.Од ноември 1990 година се отворила нова 
радио-станица во Перт на која Македонската обе-
динета општина добила 120 минути да емитува 
свој радио-час секоја недела.Исто така,во Перт 
секоја недела предпладне се емитува радио-ча-
сот на Македонското културно-уметничко друштво 
“Илинден”. 

Први обиди за отворање на радио-часови на 
македонски јазик во Мелбурн започнале во 50-
тите години.Меѓутоа,како и во Перт,така и во Ме-
лбурн се правеле пречки од етничките заедници 
на соседните земји,особено од грчката која често 
го оневозможувало емитувањето на македонските 
програми.И покрај тоа во 1954 година,по повод 
Илинден требало да се емитува радио-емисија 
која ја подготвил разгранокот на МАНС. Меѓутоа, 
еден ден пред емитувањето македонските досе-
леници биле известени дека говорниот дел не ќе 
може да биде емитуван на македонски јазик. 

На 1 август 1959 година бил отворен првиот 
радио-час на македонски јазик во Мелбурн. Потоа 
во текот на осветувањето на првата Македонска 
православна црква во Мелбурн и Викторија “Св. 
Ѓорѓи”,во 1960 година со успех била емитувана 
радио-програма на македонски јазик.Тогаш, всу-
шност,во период од неколку дена на радиото се 

давале соопштенија за претстојните свечености 
проследени со македонски песни.Исто така,во те-
кот на 1967 и 1968 година во градот Џилонг запо-
чнал да се емитува приватен радио-час со коме-
рцијален карактер. 

Потоа во 1977 година во состав на етничката 
радио-станица 3ЕА,а во рамките на Југослове-
нскиот радио-час односно Австралиско-југослове-
нската добротворна заедница, започнала емисија 
на македонски јазик.На оваа радио-станица биле 
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емитувани поголем број радио-часови на македо-
нски јазик почнувајќи од 1977 до денес. 

Во 1989 година на етничката радио-станица  
3ЗЗ која е сопственост на Владата на Австралија, 
Федерацијата на македонските асоцијации во Ви-
кторија го започнаа македонскиот радио-час што 
се емитува двапати неделно.Исто така,во 1989 го-
дина во рамките на Југословенската добротворна 
заедница започна да се емитува македонски ра-
дио-час секој понеделник.Вакви и слични радио-
часови во Мелбурн со подолг или со пократок век 
имало неколку. 

Македонскиот збор во Њукасл првпат се слу-
шнал на 31 јули 1949 година по повод 46-годи-
шнината од Илинденското востание,кога се збору-
вало за ослободителните борби на македонскиот 
народ.Оваа програма била со кус век, меѓутоа, во 
1977 – 1978 година,кога и другите етнички групи 
добиле радио-час,тогаш добиле и Македонците. 
Така,на 22 март 1978 година за првпат се пренесе 
македонскиот збор и македонската песна низ ете-
рот на Њукасл. 

Меѓу првите етнички радио-програми во Сиднеј 
бил македонскиот радио-час кој започнал да се 
емитува на 13 јули 1975 година на радио-станица-
та 2ЕА.Од 1975 година започнал да се емитува 
уште еден радио-час,а од 7 мај 1983 година запо-
чна да се емитува македонскиот радио-час кој бил 
во организација на МПЦО “Св. Петка” од Сиднеј. 
Потоа,во 1988 година во Сиднеј почна да се еми- 
тува уште еден македонски радио-час. 

Македонскиот радио-час во Џилонг бил отво-
рен на 4 мај 1989 година.Исто така,радио-час на 
македонски јазик бил отворен и во Аделајд на 21 
март 1976 година,а во Бризбен, пак, македонскиот 
радио-час започнал да се емитува во 1980 година 
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на општинското мултикултурно радио.Во Квинби-
јан прва македонска радио програма започнала 
да се емитува во текот на 1982 година.Сите овие 
радио-часови биле емитувани на македонски и на 
англиски јазик при што се даваат материјали за 
активностите животот во нивните нови средини, 
како и од општествениот,културниот,црковниот и 
политичкиот живот во Република Македонија. 

За македонските радио часовите  во иселени-
штвото,а со тоа и во Австралија се  употребува 
терминот „аматерски“ и се користи за да се опре-
дели „соодветно овластено лице заинтересирано 
за радиоелектрична пракса со чисто лична цел и 
без паричен интерес;“, или директна парична или 
друга слична награда и да се разликува од коме-
рцијално радиодифузија, јавна безбедност (како 
што е полиција и пожар), или професионални дво-
насочни радио услуги (како што се поморски, ави-
јација, такси, итн.) 

Аматерската радио услуга и аматерско-сатели-
тска услуга е основана од Меѓународната унија за 
телекомуникации преку регулативите за радио. 
Националните влади ги регулираат техничките и 
оперативните карактеристики на преносите и 
издаваат лиценци за поединечни станици со иде-
нтификациски знак за повик.Потенцијалните опе-
ратори на аматерски тестираат за разбирање на 
клучните концепти во електрониката и радио-про-
писите на владата на домаќинот. 

Така, првиот аматерски македонски радио-час 
во Австралија и прв во дијаспората бил радио-
часот во Перт. 
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МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО САД 

 

По конституирањето на НР Македонија,а осо-
бено со возобновувањето на Охридската архиепи-
скопија во лицето на Македонската православна 
црква,започна нова ера во информирањето кај 
иселениците во дијаспората.Започнаа да се печа-
тат автентични македонски весници,списанија, цр-
ковни билтени,а се отворени и бројни македонски 
радио и телевизиски часови.Речиси во секоја ма-
кедонска православна црковна општина се печа-
тат црковни билтени и билтени по повод одржува-
њето на црковно-народните собири што секоја го-
дина ги организира американско-канадската маке-
донска епархија. 
 

 ЦРКОВЕН БИЛТЕН (1970) – ЛАКАВАНА. 
Билтенот бил орган на американско-македонската 
православна црква“Св.Кирил и Методиј”од Лака-
вана во државата Њујорк.Тој излегол на почето-
кот на 1970 година,паралелно на македонски и 
англиски јазик, на шапилограф со слаб квалитет, 
на 12 страници,на формат 21х24см.Од овој Црко-
вен билтен излегол само еден број. 
 
 ЦРКОВЕН БИЛТЕН (1974 –) – ГЕРИ. Првиот 
број на ова гласило излегол во февруари 1974 
година како гласило на Македонската правосла-
вна црква “Св. Петар и Павле” од Гери, Индијана. 
Печатен е на 26 страници,на формат 21,5х28см, 
на македонски јазик со латиница,а има текстови и 
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на англиски јазик. Билтенот излегува повремено и 
се прекина. 
 “БИЛТЕН 1976”–КОЛУМБОС.По повод одржу-
вањето Вториот црковно-народен собир на Маке-
донската православна црква во САД и Канада од 
4 до 6 септември 1976 година во Колумбос - Охајо 
отпечатен е “Билтен на македонски и на англиски 
јазик” на 36 страници на среден формат на 21х7,5 
см,чиј формат е задржан и на другите билтени на 
Епархијата. 
 
 “ПРВО СЛОВО” (1977-1978) – СИРАЌУЗ. 
Билтенот бил орган на МПЦ Св. Ѓорѓи од Сираќуз. 
Првиот број излегол како шестмесечен билтен за 
периодот јануари–јуни 1977 година а отпечатен е 
на 24 страници на формат 14х21,5см на македо-
нски јазик со кирилица. 
 
 “МАКЕДОНСКА ИСКРА” (1977) – ДЕТРОИД. 
По повод македонскиот пикник одржан на 14 авгу-
ст 1977 година во Детроид,Организацијата “Обе-
динети Македонци”,гранка Детроид го отпечати 
првиот и единствен број на весникот “Македонска 
Искра”.Гласилото е отпечатено на македонски ја-
зик со кирилица и на англиски јазик. 
 
 “МАКЕДОНСКИ ЗБОР”(1977-) – ДЕТРОИД. 
Ова е прво македонско списание од ваков вид во 
Северна Америка што се печатело на македонски 
јазик и претставувало значаен афирматор на ма-
кедонското име и нација и било тесно поврзано со 
вистината на Република Македонија. 

Првиот број на списанието излегол на 1 август 
1977 година,на 8 страници во големина 28х22см, 
со латиница чија форма ќе ја задржи и за идните 
броеви.Овој број е посветен на 74-годишнината 
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од Илинденското востание и 33-годишнината од 
конституирањето на македонската држава. Списа-
нието е орган на Македонскиот културен центар 
“Илинден”од Детроид.Од списанието “Македонски 
збор”се печатени по десетина броеви секоја годи-
на се’ до 1995 година. 
 

 “МАКЕДОНЧЕ” (1977) – ДЕТРОИД. Во мај 
1979 година во издание на Македонско-америка-
нската издавачка куќа “Илинден”–Детроид се поја-
вило детското списание “Македонче”.Тоа е печа-
тено на македонски јазик на 28 страници на мал 
формат 13,5х21см.Тоа е прво детско списание 
што излезе на северноамериканскиот континент, 
од кое е отпечатен само еден број. 
 
 “ЦРКОВЕН БИЛТЕН” (1981 –) – ДЕТРОИД. 
Првиот број на ова гласило бил печатен како три-
месечник за август,септември, октомври 1981 го-
дина во Детроид,на 12 страници и на формат 
13,5х21см.Тој е орган на црквата “Раѓање на Пре-
света Богородица” од Детроид.Секоја година се 
печатат по неколку црковни билтени. 
 
 “ЦРКОВЕН БИЛТЕН”(1983-1986) - ЧИКАГО. 
Во 1983 година во Чикаго започна издавање на 
Црковен билтен како тримесечник на 20 страници 
и на формат 13,5х21,5см.Тој се печател во рамки-
те на Црквата “Св. Кирил и Методиј “ и од него се 
отпечатени 11 броја. 
 
 “АЛМАНАХ”(1988) – РОЧЕСТЕР. По повод 
10-годишниот јубилеј од осветувањето на Македо-
нската православна црква “Св. Димитрија” во Ро-
честер,на 21 август 1988 година е издаден годи-
шен “Алманах”.Тој е отпечатен на 100 страници 
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на формат 21,5х27,5см, на македонски јазик со 
кирилица, а само некои од документите се на 
англиски јазик. 
  

 “МАКЕДОНИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕ” (1992) – 
ОРМОНД БИЧ.Во издание на Македонскиот све-
тски конгрес со седиште во Ормонд Бич во Флори-
да,во 1992 година се појави брошурката под на-
слов “Македонија низ вековите”.Таа е печатена на 
англиски јазик на 16 страници,со формат 14х22 
см,која содржи материјали во одбрана на македо-
нската историја и јазик. 
 
 “ГЛАСНИК”(1996)–ЛОРЕИН.Во рамките на 
црковната општина “Св.Климент Охридски” во Ло-
реин,во текот на 1996 година било отпечатено ве-
рското гласило “Гласник” на формат 28х21,5см на 
16 страници.Тоа било со религиозни текстови. 
 
 “СВЕТ КОПНЕЖ”(1996)–ЛОРЕИН.И ова гла-
сило е отпечатено во рамките на Црквата “Св. 
Климент Охридски”. Тоа е печатено на мал 
формат,21,5х14см,на 12 страници и има 
религиозен карактер. 
 
 “ВЕСНИК” (2000) – КЕНТОН. Во март 2000-та 
година,во рамките на Црквата “Св.Никола” во Ке-
нтон бил печатен месечникот “Весник” како гласи-
ло на црквата.Во него се дадени текстови од ре-
лигијата и од активностите на црквата. 
 
 “МАКЕДОНСКИ ФЕСТИВАЛ” (1995 –) – 
ДЕТРОИД.На 11 јуни 1995 година,по повод Втори-
от македонски фестивал што го организирала Св. 
Богородица од Детроид било отпечатено ова при-
годно издание.Во него се застапени спонзорите 
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кои го помогнале фестивалот, а вакви изданија се 
печатат секоја година. 
 

 “БИЛТЕН” (1995 -) – ДЕТРОИД. Во рамките 
на Црквата “Св. Ѓорѓи Кратовски” од Фармингтон 
Хилс излегува “Црковен билтен”. Тој се печати на 
формат 21,5х27,5см, на 32 страници и е исполнет 
со корисни материјали од религијата и општестве-
ното живеење. 
 

 “МАКЕДОНСКИ МЕСЕЧНИК”(1999) – ЊУ 
ЏЕРСИ. Македонската заедница во Њу Џерси го 
издала “Македонскиот месечник” на 14 страници 
мал формат.Тоа е прв младински весник и орган 
на Македонската младинска организација од Њу 
Џерси. 
 

 “ДУХОВНА ИСКРА” (1996 - ) – СИРАЌУЗ. За 
октомври,ноември и декември 1996 година во 
Сираќуз излезе првиот број на “Духовна искра”. 
Изданието е печатено во рамките на америка-
нско-канадската македонска православна епархи-
ја. Во мај и јуни 1997 година е отпечатен вториот 
број. 
 

  Македонски и ТВ часови во САД. 
Првите обиди за започнување со радио програма 
кај доселениците од Македонија во САД се јавиле 
во 50-тите години.Првиот радио час на македо-
нски јазик бил отворен во Гери-Индијана во окто-
мври 1954 година,под име “Американско-македо-
нски радио час”.Исто така,во Гери бил отворен 
уште еден радио час на 3 март 1972 година кој се 
емитува денес.Во 1977 година во Гери започна да 
се емитува уште еден македонски радио час кој 
престана во 1983 година.Во Детроид првиот ра-
дио час на македонски јазик започна во 1967 годи-
на под име “Југословенска програма”. Овој радио 
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час се емитувал сe’ до 2001 година под името 
Радио програма “Оро македонско”.Исто така,во 
Детроид се емитувале радио часови во 1972 годи-
на под име “Југословенски радио час”,а во 1977 
година започна со работа телевизискиот час под 
име “Балкан ТВ шоу”,а во 1980 година започна со 
работа“Југословенско-американската ТВ програ-
ма” која повремено се емитуваше се’ до 2000-та 
година.Радио часот “Глас од Македонија” започна 
да се емитува во Детроид во мај 1975 година. Во 
исто време започна да се емитува уште еден ма-
кедонски радио час на “Станицата на нациите”, кој 
работел се’ до 1983 година.Во рамките на Маке-
донската православна црковна општина “Св. 
Богородица” од 1985 година започна да работи 
радио часот “Македонски глас” кој се емитува и 
денес. Во Детроид од мај 1986 година започна да 
се емитува радио часот под име “Југословенско-
вардарска радио програма”. Денес оваа програма 
се води под името “Македонски радио час” од 
“Срце за срце”.Во август 2001 година во Детроид 
започна со работа новата радио програма “Маке-
донија”.Во рамките на црквата “Св.Ѓорѓи” во Сира-
ќуз,во текот на 1973 година започнал да се емиту-
ва македонски радио час кој работел се’ до 1978 
година.Исто така,во Рочестер на 4 ноември 1984 
година на патрониот празник на црквата “Св. 
Димитрија” започнал да се емитува македонски 
радио час. 

Првиот македонски радио час во Њујорк бил 
отворен на 10 септември 1971 година.Тој е и де-
нес еден од најактивните и најдобрите македо-
нски радио часови на северно-американскиот 
континент.Исто така,во Њујорк во 1975 година за-
почна да се емитува првата телевизиска програ-
ма на македонски и на српскохрватски јазик. 

348

Славе Катин



 
 

 

МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО КАНАДА 

 

Информативната дејност и организираното жи-
веење на Македонците доселеници од сите дело-
ви на Македонија во Канада е слично ако не иде-
нтично со она во САД.Всушност,весниците,билте-
ните и другите информативни гласила што изле-
гувале во САД биле дистрибуирани и во Канада 
во извесна смисла претставуваат заеднички гла-
сила,односно информатори за сите Македонци на 
северно-американскиот континент.Во периодот од 
крајот на Втората светска војна до денес во Кана-
да се отпечатени следните гласила: 
 

 “МАКЕДОНСКИ  ГЛАС”  (1957-1961)   – 
ТОРОНТО.Ова гласило се појавило во Торонто на 
24 мај 1957 година како издание на прогресивната 
група Македонци од Егејска Македонија и 
малкумина Бугари со комунистички идеи.Првиот 
број бил отпечатен на 16 страници,а сите други 
до последниот број на 8 страници на формат 28х 
40см со еднаков слог и квалитет на хартијата. 
Бројот 5 од 12 мај 1961 година бил последен.Тоа 
значело и крај на еден период и почеток на друг 
во информативната дејност и печатот кај македо-
нските доселеници во Канада. 
 

 “ИЛИНДЕН” (1961).Ова е прво списание на 
Организацијата “Обединети Македонци”,а и прво 
списание во дијаспората.Се појавило на 1 август 
1961 година,како македонски семеен магазин,а 
било отпечатено на 24 страници на формат 21,5х 
28,5см.Отпечатено е на македонски јазик со лати- 
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ница и на англиски јазик. 
 

 “ДРУЖБА”(1962-1963).Првиот број на ова 
гласило излегол на 29 јануари 1962 година како 
весник на прогресивните Бугари и Македонци во 
Канада.Весникот бил печатен на 8 страници, фо-
рмат 29х41см.Се смета дека бројот 16 од 15 авгу-
ст 1963 година бил последен,а биле направени 
неколку обиди повторно да се печати овој весник, 
но тоа останало без успех. 
 

 “МАКЕДОНСКИ ЖИВОТ” (1962-1963). Првиот 
број на овој весник се појавил во Торонто на 30 
јули 1963 година како месечна публикација на 
“Обединети Македонци–канадски комитет од То-
ронто”.Се печател на 6 страници(среден формат 
29х41см)на македонски и англиски јазик. Бројот 16 
од 20 декември 1963 година бил последниот број. 
 

 “ИЛИНДЕН”(1966).Во чест на Илинденското 
празнување во 1966 година бил отпечатен годи-
шникот “Илинден” како публикација на Национа-
лната организација “Обединети Македонци–Кана-
дски комитет од Торонто”.Годишникот бил отпеча-
тен на формат 21х29см како списание на англиски 
и македонски јазик со латиница на 56 страници. 
 

 “ИЛИНДЕНСКИ ПИКНИК”(1967-1978).По по-
вод стогодишнината на Канадската федерација 
(1867-1967), Организацијата “Обединети Македо-
нци” издала посебен весник,посветен на Илинде-
нскиот пикник што се одржал на 30 јули 1967 го-
дина.Тој бил отпечатен на македонски и на англи-
ски јазик на 8 страници,на голем формат, 41х58 
см.Вакви гласила биле печатени по повод Или-
нденските пикници во период од десетина години. 
 

 “ДУХОВНА ИСКРА”(1968-1970).Ова е едно 
 од првите списанија меѓу македонските иселени-. 
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ци што се печатело на литературен македонски 
јазик.Првиот број се појавил во февруари 1968 го-
дина на 20 страници како орган на Првата маке-
донска православна црква “Св.Климент Охридски” 
во Торонто,а излегувал и на македонски јазик со 
кирилица,а и со текстови на англиски јазик. Бројот 
од октомври 1970 година кој бил посветен на 
Првото епархиско собрание на американско-кана-
дско-австралиската епархија е последниот број на 
“Духовна искра”. 
 

         “АЛМАНАХ НА ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ” 
(1969).Во чест на 2 август 1969 година,а по повод 
десетгодишниот јубилеј од постоењето на Орга-
низацијата “Обединети Македонци”,формирана на 
28 април 1959 година во Торонто,одпечатена е 
Годишната публикација “Алманах” која има 68 
страници на формат 21х29,5 см. 
 

 “ИЛИНДЕНСКИ ВЕСНИК”(1970-1971).Ова е 
претконгресно издание на Националната органи-
зација “Обединети Македонци” што се појави во 
1970 година на формат 21,5х27,5см,на 8 страници 
на англиски јазик и на текстови на македонски 
јазик. 
 

 “МАКЕДОНИЈА” (1971-1972). Ова гласило 
било орган на Националната организација “Обе-
динети Македонци” од Торонто.Се печатело на 
македонски и на англиски јазик,на голем формат 
43х58см. Првиот број бил отпечатен во јули 1971 
година на 12 страници,а во август 1972 година 

излегол осмиот број на весникот “Македонија” кој 
бил и последен. 
 

 “КЛИМЕНТОВ ЗБОР”(1972-1988).Ова гла-
сило,всушност,било продолжение на списанието 
“Духовна искра”и било орган на Црквата “Св. Кли-
мент Охридски”.Првиот број се однесува на пери-
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одот јануари–јуни 1972 година и бил печатен на 
48 страници на формат 21,5х27,5см на македо-
нски јазик со кирилица,а неколку текстови има и 
на англиски јазик.Во март 1988 година на 40 стра-
ници бил отпечатен последниот број на списание-
то кое било посветено на Велигденските празни-
ци. 
 

 “МАКЕДОНСКИ ПЕЧАЛБАРИ” (1972-1974). 
Првиот број на ова гласило се појавил на 1 август 
1972 година како приватно гласило,а се печатело 
на македонски јазик со кирилица и латиница,на 
формат 30х43см на 16 страници. Весникот бил 
исто така, орган на Македонското национално 
ослободително движење во Канада (МНОД). 
 

 “КАНАДСКО - МАКЕДОНСКИ  МАГАЗИН” 
(1973).Ова гласило излегло по повод Илинденски-
от пикник на 5 август 1973 година.Весникот бил 
отпечатен на македонски јазик на латиница на 20 
страници,формат 30х43см.Вториот број од ова 
гласило се појавил во септември 1973 година како 
број 14,односно како продолжение на весникот 
“Македонски печалбари”. Тој бил отпечатен на 20 
страници и е последен број. 
 

14.“МАКЕДОНСКА ВИСТИНА”(1974).Весни-
кот бил отпечатен во Торонто во мај 1974 година, 
како орган за ослободување и обединување на 
Македонија,односно како орган на МНОД.Бил 
отпечатен на 4 страници на формат 29х42см.Во 
декември 1974 година излегол петтиот број на 
весникот “Македонска вистина” на 4 страници кој 
бил последен број од ова гласило. 
 

 “МАКЕДОНСКИ ГЛАС” (1975-1975).На 2 
август 1974 година во Торонто излегол од печат 
првиот број на весникот “Македонски глас”. Отпе-
чатен е на 38 страници,формат 28х37см,на маке-
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донски и на англиски јазик,а неколку текстови на 
грчки јазик.Весникот “Македонски глас” повторно 
како број 4 се појавил во октомври 1975 година, 
на 28 страници и бил сличен како и претходните 
броеви. 
 

 “ИЛИНДЕН”(1974).Весникот бил специјално 
издание по повод Илинденските празнувања одр-
жани во Торонто на 4 август 1974 година.Тој бил 
орган на “Обединети Македонци” и се печател на 
македонски јазик на 8 страници, на формат 28х42 
см. 
 

 “ЦРКОВЕН БИЛТЕН”(1975).Билтенот се по-
јавил во Торонто во 1975 година,како прва публи-
кација на Црковниот народен собир што го орга-
низирала Американско-канадската македонска 
православна епархија.Првиот број бил отпечатен 
на мал формат (21х13см) на 98 страници на маке-
донски јазик со кирилица и на текстови на англи-
ски јазик.Вакви билтени кои се на А формат се пе-
чатат секоја година и имаат сличен и идентичен 
карактер, формат и содржина. 
 

 “ЗДРАВЕЦ”(1977--).Ова е гласило на Ста-
рскиот дом или “Канадско-македонско место” во 
Торонто.Бил отпечатен во 1977 година,а се печа-
ти денес како продолжение на гласилата “Вести” и 
“Њус Летер”.Тоа се печати на англиски јазик на 
формат 21х29см. 
 

 “МАКЕДОНИЈА”(1979-1980).Првиот број на 
весникот “Македонија” или “Македонски магазин” 
се појавил во Торонто во април 1979 година. 
Отпечатен е на македонски јазик со кирилица на 4 
страници,формат 24х31см.Бројот 4 од март 1980 
година се чини бил последниот на весникот “Ма-
кедонија”. 
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 “КАНАДСКО-МАКЕДОНСКИ ГЛАС” (1979-
1980).Весникот бил гласило на Организацијата 
“Обединети Македонци во Торонто”. Се печател 
на македонски со кирилица и на англиски и пре-
тставувал еден од подобрите весници што дото-
гаш македонските иселеници ги издавале во Ка-
нада.Првиот број се појавил во мај 1979 година на 
12 страници на формат 29х42см.Во март 1980 го-
дина излегол двобројот 11 и 12 кој,всушност, по-
следен под тоа име, а потоа се појавил под името 
“Македонски глас”. 
 

 “МАКЕДОНСКИ ГЛАС” (1980-1981).Од мај 
1980 година под број 13 весникот “Канадско-маке-
донски глас”го сменил името во“Македонски глас”. 
Тој се печати,главно, на англиски и на македонски 
јазик на формат 29х42см на 16 страници. 
 

 “ВЕСТИ” (1979).На 17 јуни 1979 година на 
денот на големото и свечено отворање на “Кана-
дско-македонското место” во Торонто се појавил 
првиот број на весникот “Вести”.Овој добро обли-
куван и технички издржан весник бил орган на Ка-
надско-македонската пензионерска асоцијација, 
излегувал на англиски јазик на среден формат на 
8 страници. 
 

23.“ДУХОВНА ИСКРА”(1981-1984). Списа-
нието се печатело во рамките на Црквата “Св. 
Климент Охридски” од Торонто и како гласило на 
македонските црковни општини од Северна Аме-
рика.Првиот број излегол на 1 август 1981 година, 
на 8 страници,формат 43х30см,со кирилско писмо 
и со голем број текстови на англиски јазик.Во те-
кот на излегувањето биле отпечатени 27 броеви 
кои претставуваат убав прилог во информативна-
та дејност. 
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 “ОБЕДИНЕТА  МАКЕДОНИЈА”  (1982--). 
Весникот бил орган на Националната организаци-
ја “Обединети Македонци”. Се печател на формат 
29х43см,на македонски и на англиски јазик. Оби-
чно излегувале 4 броја во годината,и тоа:во јануа-
ри,во чест на роденденот на Гоце Делчев, во мај, 
во чест на македонските и се’словенски посетите-
ли Св.Кирил и Методиј,во јули,во чест на големи-
от национален празник Илинден и во октомври, во 
чест на 11 Октомври–Денот на востанието на ма-
кедонскиот народ. 
 

 “ЦРКОВЕН БИЛТЕН” (1983). Ова гласило 
било орган на Црквата “Св. Климент Охридски” и 
излегол по повод празникот на светецот Климент 
и по повод Божик.Бил отпечатен на македонски ја-
зик со кирилица на 20 страници, на формат 16 х 
22,5 см. 
 

 “МАКЕДОНИЈА” (1984 –).Овој значаен 
македонски гласник првпат од печат излегол на 2 
ноември 1984 година, а потоа редовно секој 15-ти 
во месецот.Тој како важен македонски информа-
тор излегува и денес,а неговите страници се 
исполнети со текстови и фотографии од активно-
стите и животот на Македонците во новата среди-
на,како и рекламен материјал од наши деловни 
луѓе што живеат во демократска и мултикултурна 
Канада.Првите три броја биле печатени на осум 
страници на среден формат (29х43см) што е за-
држан и денес.Од четвртиот број се печати на 
дванаесет страници,а само неколкупати е печатен 
на осум страници.Уште од вториот број се среќа-
ваат текстови на англиски јазик и голем број ре-
клами. 

Денес весникот “Македонија” излегува редовно 
и се отпечатени над двесте броја во тираж од  
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3000 примероци и на свој начин во сите средини 
го внесува македонскиот патриотски дух. 
 

 “ЕПАРХИСКИ БИЛТЕН” (1987).По повод 
дваесетгодишнината од постоењето и успешната 
работа на Американско-канадската македонска 
православна епархија(1967-1987)е отпечатен по-
себен “Епархиски билтен”како огледало на акти-
вностите на Епархијата во текот на дваесет годи-
ни.Билтенот има 42 страници (формат 14х21,5 см) 
и е отпечатен на македонски јазик,но и со тексто-
ви на англиски јазик. 
 

 “ИЛИНДЕНСКИ ЗБОР” (1989).По повод 
илинденските празници во Торонто,во Македо-
нската православна црква Св.Илија излегол од 
печат еден број на весникот “Илинденски збор”. 
Тоа е периодично гласило за јули-август 1989 го-
дина,печатено на 8 страници среден формат 
(19х34см),на македонски јазик со кирилско писмо, 
со текстови и на англиски јазик. 
 

 “ЛИТЕРАТУРНА МИСЛА” (1989 -). Првиот 
број на списанието излегол од печат во август 
1989 година на формат 20 х 27 см. на 32 страници 
и цена од 2 канадски долари.На корицата се фо-
тографиите на браќата Миладиновци. На втората 
страница има воведна статија,во која е поместена 
мислата на Алфонс Доде дека “ако еден народ 
падне во ропство, а си го задржи јазикот, тоа како 
да го држи в раце клучот од својот затвор”. Пона-
таму во воведот се нагласува дека излегувањето 
на првиот број на списанието“Литературна мисла” 
бил настан од посебно значење за членовите на 
Литературното друштво “Браќа Миладиновци” и 
пошироко како сведоштво за поврзаноста помеѓу 
Канада и Македонија.Тој е документ кој ги носи 
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пораките на поетските остварувања на Македо-
нците во туѓина.Списанието повремено излегува 
и денес. 
 

 “БИЛТЕН” (1989). Првиот број од Билтенот 
излегол на 1 јануари 1989 година како триброј за 
јануари,февруари и март,отпечатен на среден 
формат (21,5х28см)на 38 страници,а како гласило 
на црквата Св. Илија во Мисисага. 
 

 “БИЛТЕН” (1991).Овој билтен на црквата 
Св. Климент Охридски бил, всушност, преглед на 
активностите на секциите што работат во состав 
на црквата, како и извштај за документацијата на 
објектот. Билтенот е отпечатен во вид на книга на 
формат 28х22 см, на 46 страници, на македонски 
и на англиски јазик паралелно. 
 

 “КОРЕНИ” (1991).Списанието “Корени” 
започнало да се печати во август 1991 година. 
Првиот број излегол на 28 страници (22х38см.), на 
македонски и на англиски јазик.На четвртата стра-
ница е објавена воведна статија во која се вели: 
“Корени”е месечник што им се обраќа и на млади-
те и на старите,и на македонската и на канадска-
та читателска публика, и на традиционално обра-
зованите и на модерните читатели”. 
 

 “ОРО  МАКЕДОНСКО  НАША  КАНАДА” 
(1991).По повод 125-годишнината на Канада,на 11 
-12 мај 1991 година,во Торонто се одржала култу-
рната манифестација “Оро македонско наша Ка-
нада”,а во организација на Канадско-македонска-
та федерација. Под исто име е отпечатена посе-
бна публикација на англиски јазик. Таа има 60 
страници на формат 27,5х21,5 см. 
 

 “БИЛТЕН” (1992).Во текот на летниот пери-
од на 1992 година се појавил првиот број на Би-
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лтенот на Канадско-македонската федерација. Тој 
е печатен двојазично на англиски и на македо-
нски јазик како периодично издание исполнето, 
главно,со информации за дејствувањето на Феде-
рацијата. 
 

 “МАКЕДОНСКИ НЕДЕЛНИК” (1992).Во по-
четокот на август 1992 година, се појавил првиот 
број на гласилото “Македонски неделник”. Се пе-
чател на десетина страници,во зависност од обе-
мот и бројот на актуелните информации, преземе-
ни од дневниот и неделниот печат што излегувал 
во Република Македонија.Материјалите биле пре-
зентирани во три колони, придружени со извесен 
број рекламно-пропагандни материјали на досе-
лениците во Канада. Неделникот се печател на 
формат 22х29 см со цена од 2 долари. 
 

 “НОВА МАКЕДОНИЈА” (1994-1995). По 
повод 2 август 1994 година се појавило неделното 
гласило “Нова Македонија”. Тоа било специјално 
издание за Македонците од Северна Америка кое 
го подготвувала редакцијата на весникот “Нова 

Македонија” во Скопје и преку МАК ИНФО серви-
сот се испраќало и печатело во Торонто, односно 
во Скарборо. Првиот број е печатен на формат  
42х30см на 16 страници на македонски јазик, а 
има бројни текстови и на англиски јазик.Како 
додаток на весникот било отпечатено гласилото 
“Македонско ехо” како македонски глас од САД и 
Канада, на 4 страници на македонски и на англи-
ски јазик. 
 

 “ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ” (1995). По по-
вод 35-годишниот јубилеј на националната орга-
низација “Обединети Македонци”во Торонто, 
излегло пригодно издание. Весникот е отпечатен 
на 28 страници на формат 40х29см.,на македо- 
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нски и на англиски јазик. 
 

 “МАКЕДОНСКИ ГЛАСНИК” (1999 -). По повод 
илинденските празнувања во Торонто, во 1999 
година,организацијата “Обединети Македо-нци” 
од Канада го отпечатила весникот “Македо-нски 
гласник”.Тој е печатен на среден формат, на 36 
страници, на англиски и на македонски јазик. 
Весникот е исполнет со текстови кои се однесува-
ат на историските собитија на Македонецот пред 
и по Илинден.Така,меѓу другото,во него се дадени 
текстови за првиот македонски Илинден - Битката 
кај Херонеја на 2 август 338 година пред н.е., вто-
риот Илинден 1903 година, самородното дело на 
македонскиот народ и третиот Илинден 1944 го-
дина-АСНОМ,темелникот на новата историја.Исто 
така,во првиот број,на македонски и на англиски 
јазик се поместени голем број текстови од истори-
јата на македонскиот народ држава,потоа тексто-
ви од животот и активностите на организацијата 
“Обединети Македонци” и од црковното живеење 
на македонските доселеници. 
Весникот “Македонски гласник” излегува до денес 
секој месец.Тој е еден од најдобрите македонски 
весници во иселеништвото што се печати и на 
англиски јазик.Весникот на “Обединети Македо-
нци”гласило на вистината за Македонија и за 
активностите на Македонците во Торонто и поши-
роко. 

 

Македонски страници во други изданија 
Како во Австралија и во Европа,така и во Ка-

нада се печателе македонски страници во печа-
тот на други нации. Така, во канадскиот неделник 
на хрватско-српски јазик “Наше новине” уште во 
1976 година се среќавале македонски текстови, 
особено текстови по повод илинденското празну-
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вање и одржувањето на традиционалниот пикник 
на Илинден, на кој доаѓале и посетители од други-
те југословенски народи.Слични текстови се сре-
ќавале и по повод националниот празник на маке-
донскиот народ 11 Октомври.Инаку,весникот 
“Наше новине” бил југословенски неделник и се 
печател секоја среда во Торонто, а бил гласило 
на прогресивните доселеници од југословенските 
простори. 

Од 1985 година и во југословенскиот етнички 
весник “Мостови” од Виндзор, гласило за актив-
ностите од книжевното, културното и уметничкото 
живеење на југословенските народи што живееле 
на тие простори, печатено на хрватско-српски 
јазик, среќаваме, текстови на македонски јазик. 

Првиот број на “Мостови” бил печатен во 4 000 
примероци (формат 29х 43 см) на 12 страници. Во 
македонските текстови посебно место било по-
светено на средбата на децата бегалци од Егејска 
Македонија,а и на бројни рекламни материјали од 
македонските радиочасови во Детроит и издава-
чката куќа “Илинден” во истиот град. 
 

Македонски радио и ТВ часови во Канада 
Обиди и пробни емитувања на етнички радио-

емисии во Торонто биле направени уште во педе-
сеттите години.Така на 12 септември 1953 година, 
во Ошава, во Онтарио,на Радиостаницата ЦКЛЦ –
1350 ФМ започнал првиот “Македонски радиочас”. 
Се емитувал секоја недела попладне од 16 до 17 
часот. 

Според пишувањето на весникот “Македонски 
глас” бр. 3 од 21 јуни 1957 година, во Торонто 
истата година на радиостаницата ЦКФХ-1400 за-
почнал да се емитува радиочасот под име “Маке-
донска радио-програма”.И покрај тоа што се вика-
ла македонска радиопрограма,на радиото се збо-
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рувало на македонско-бугарски јазик,но биле еми-
тувани македонски песни и ора. 

Нешто подоцна, во почетокот на 1960 година, 
во Торонто започнал со работа уште еден радио-
час на македонски јазик. Овој радио-час постоел 
цели дваесет и четири години.Се емитувале уба-
вите македонски песни и ора кои ги забавувале и 
веселеле македонските домови. 

Во 1969 година, на радиостаницата ЦХИН во 
Торонто започнал со работа македонскиот радио-
час под име “Македонски глас”.Се емитувал секо-
ја сабота во попладневните часови, во почетокот 
половина час, потоа еден час, а подоцна час и по-
ловина (од 17,30 до 19,00 часот). Овој македонски 
радио-час бил вистински афирматор на македо-
нските доселеници,на македонскиот говор, песна-
та и орото и средство за информирање на Маке-
донците во Торонто. 

Во периодот од осум години,овој радиочас оди-
грал многу значајна улога во информирањето на 
македонските доселеници, особено поради тоа 
што тоа било едно од првите гласила преку кое се 
пренесувал македонскиот литературен јазик. Ме-
ѓутоа, поради објективни и субјективни причини, 
особено од финансиска природа, 1977 година ра-
дио-часот го променил името од “Македонски 
глас”,во “Глас од Македонија”.Денес,овој радио-
час се емитува шестпати неделно во траење од 
половина час, преку истото етничко радио ЦХИН 
АМ 1540 од понеделник до петок во 19,30 и на ФМ 
100,7 во недела во 19,30 часот во Торонто. На 
програмата се застапени вести од македонските 
заедници во Канада и САД, како и од Република 
Македонија,коментари,детски емисии и други при-
лози добиени преку Редакцијата за размена на  
Македонското радио. 
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Во седумдесеттите години, на радиостаницата 
ЦХИН во Торонто започнал да се емитува и југо-
словенскиот радиочас “Караван на пријателство-
то”, во почетокот половина час, подоцна и еден 
час и тоа од понеделник до петок од 14 до 15 ча-
сот,во сабота од 14 до 15,30 часот. Карактеристи-
чно за овој радиочас било тоа што на крајот од 
програмата, околу 15 минути, се емитувале вести 
и други информации на македонски јазик, што ги 
читале македонски доселеници, како и народни 
песни, ора и забавна музика од македонската 
продукција. Извесен период, Радио Скопје на овој 
радиочас емитувал сателитски говорни и инфо-
рмативни емисии во траење од десет минути, и 
тоа секоја втора среда. Неколкупати оваа станица 
преземала сателитски получасовни пригодни еми-
сии за македонскиот национален празник Или-
нден и едночасовни емисии за Нова година,со 

учество на сите југословенски радиостаници,чиј 
домаќин бил Радио Скопје.Треба да се истакне 
дека покрај економскиот момент,оваа радиопро-
грама била афирматор на македонскиот јазик, пе-
сната и орото во најбројната македонска колонија, 
во период од дваесетина години. 

Исто така, во осумдесеттите години се емиту-
вал радиочас под име “Македонско катче”. Радио-
часот имал информативно-пропаганден карактер 
и бил во приватна сопственост, а се емитувале 
народни песни и ора,соопштенија,реклами и други 
информации. 

Меѓу македонските гласила во Торонто бил и 
радио-часот “Македонски свет”, кој се емитувал 
еднаш неделно во траење од еден час (од 10,30 
до 11,30 часот во недела) преку радиостаницата 
ЦЈМР 1190 АМ. “Македонски свет” започнал да се  
емитува 1984, а згаснал во 2001 година. 
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Овој радиочас, кој соработувал со Редакцијата 
за размена на Македонското радио,емитувал ве-
сти и информации од Републиката и од македо-
нските колонии во дијаспората,поздрави и чести-
тки на слушателите,како и бројни рекламнопропа-
гандни материјали на фирми кои биле спонзори 
на гласилото.Инаку,радио-часот“Македонски свет” 
се слушал во пошироката околина на Торонто, во 
Хамилтон,Нијагара,Бафало,Рочестер,Кичинер и 
други места во Јужен Онтарио.Бројот на слушате-
лите изнесувал околу сто илјади и претставувал 
значаен информатор на македонскиот збор,пе-
сната и орото на северно-американските просто-
ри.Од почетокот на 1991 година во Торонто запо-
чнал да се емитува радио-часот на организација-
та “Обединети Македонци”, секоја недела, а го 
слушале над сто педесет илјади македонски досе-
леници во Торонто и пошироко во други делови 
на САД. 

Првата телевизиската програма на македонски 
јазик, пак, започнала во септември 1975 година и 
била емитувана на ТВ станицата ЦТВ,канал 79 во 
Торонто,под името “Македонски дневник”.Во те-
кот на петнаесетгодишното постоење, тв часот 
“Македонски дневник” се емитувал секој петок во 
траење од еден час, а четири пати се репризирал 
во текот на неделата.Со воведувањето на мулти-
етничката телевизија во Канада, емисиите на овој 
тв-час се пренесувале дури во далечниот Ванку-
вер и можеле да ги гледаат сите Македонци од 
Канада и повеќе региони на САД. 

Во Торонто се емитувал и телевизискиот час 
под име “Македонска националност”, кој во 1983 
година започнал под името “Македонска нација”, 
во состав на мултикултурната телевизија на Ка-
нада.Овој тв-час бил носител на информативни-
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от, забавниот, културниот, духовниот и национа-
лниот живот. Тој бил пренесувач на македонскиот 
збор и богатиот мелос преку мултикултурната 
мрежа на Канада, чии емисии се гледале од сто-
тина илјади Македонци во Торонто и пошироко. 
Престанал да се емитува во 2001 година. 

Меѓу информативните гласила, чија мисија 
била да се зачувува сопствениот јазик, литерату-
ра, културните вредности и традиции во Торонто, 
била телевизиската програма “Македонски коре-
ни”.Таа е редовно следена во Торонто, Хами-
лтон,Виндзор,Кичинер,Лондон,Мисисага,Ошава, 
Брамптон, Детроит и Бафало, преку каналот 47. 

Оваа телевизија има и детски и образовни 
емисии и други интересни програми, претежно 
преземени од Македонија и детски и образовни 
емисии и други интересни програми, претежно 
преземени од Македонија. “Македонски корени” се 
емитува секоја недела од 8,30 до 9,00 часот 
претпладне,главно на македо-нски јазик,но и со 
материјали на англиски.Телеви-зискиот час 
“Македонски корени” работи од јули 1989 година 
до денес. Исто така,во Торонто се емитуваат и 
следните радио и тв часови: Во октомври 1997 
година започнало со работа. Ма-кедонското 
национално радио “Македонски глас”, како 
самостојно и независно.Тоа се емитува секо-ја 
недела од 9,00 до 10,00 часот. 

Од 4 јули 1998 година започнала да се емитува 
македонската радиопрограма“Обединета Македо-
нија”,секоја сабота од 9-10 часот.Истата година на 
4 октомври започнало да се емитува телевизиско-
то издание на Македонската информативно-заба-
вна тв програма, “Македонско издание” во недела 
во 10 часот на Роџерс каналот 10. Во август 2001 
година, пак, започнал да се емитува радиопрограма- 
та “Мила Македонија”. 
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МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ 

ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

 Македонија” (1957). Прв весник што на ма-
кедонски јазик се појави на стариот континент е 
“Македонија”. Тој излезе во пролетта 1957 година 
како весник на среден формат. Од “Македонија” е 
отпечатен само еден број, кој претставува пре-
двесник на списанието на македонски јазик “Маке-
донска лоза” што ќе се појави во ОСЛо 1959. До-
тогаш Македонците ќе бидат подложни на пропа-
гандното влијание на бројни емигранрски гласила 
(бугарски, четнички и усташки) кои ја негираа ма-
кедонската нација и македонскиот литературен ја-
зик. 
 “Македонска лоза” (1959). Ова е прво пе-
чатено на македонски јазик во европските земји, 
второ информативно гласило, по весникот ‘Маке-
донија”. Првиот број еотпечатен на 1 јануари 1959 
година на формат 21х29см.,со теми за политиката 
и културата.Како гласило на првата повоена маке-
донска емиграција во Европа, “Македонска лоза” 
излегуваше како месечник девет месеци со после-
дниот деветти број од октомври 1959 година. 
 

 “Слободна  Македонија”  (1960-1961)  – 
Гетеборг. Ова гласило е орган на Македонскиот 
национален комитет формиран во Осло. Се печа-
теше како месечник во Гетеборг,на македонски ја-
зик со кирилица, притоа употребувајќи руски слог. 
Ова гласило започна да излегува во почетокот на 
1960 година. Во почетокот излегуваше како списа-
ние на формат 21х29см.,со различен број страни-
ци, потоа како весник на 4 страници на формат 
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29,5х42см.,а во 1961 година се појави во вид на 
билтен. 

Број 16 од април 1961 година, отпечатен на 34 
страници се чини дека е последен. 
 

 “Македонија” (1963-1969) – Гетеборг. Ова 
списание започна да излегува 1963 година, како 
орган на Ослободителниот комитет на Македонија 
(ОКМ). Се печатеше на различен број страници на 
формат 21х29,5см.,на македонски со кирилица, но 
и со текстови на англиски. Клишето на главата е 
на македонски јазик со кирилица, а под тоа, на 
англиски јазик стои “Човекот може да биде уни-
штен, но не и поразен”. 

Во првиот број на англиски јазик, во воведната 
статија се вели: “Весникот “Македонија” е нова пу-
бликација што ја издаде ОКМ кој е формиран на 
23 јуни 1962 година воТрелеборг. Тој е независен 
и не припаѓа ни на една политичка партија, а тоа 
ќе биде и во иднина, но ќе соработува со секоја 
организација, политичка група, печат, радио, итн., 
доколку другата страна има искрени чувства за 
соработка … Јазикот што ќе се употребува како 
официјален јазик во Република Македонија. 
 

 Македонец”  (1963-1966)   –   Гетеборг. 
Гласилото е орган на Ослободителниот коми-

тет на Македонија (ОКМ) и е весник на Македо-
нската ослободителна организација (МОО), со се-
диште во Трелеборг, а се печатеше во Гетеборг. 
Се печатеше на македонски јазик на циклостил на 
формат 21х29,5см.,во обем од 24 до 44 страници, 
и со годишна претплата 4 американски долари. 
 

 “Македонска мисла” (1964) – Брисел. 
Ова гласило на Македонското културно здржение 
“Јане Сандански”од Брисел претставува списание 
за култура и општествени прашања. Тоа се печа-
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теше на македонски јазик со кирилица, на цикло-
стил, на формат 21х29см. Првиот број излезе во 
јули 1964 година. 

Кон крајот од 1964 година,на 22 страници,и фо-
рмат 21х29,5 см. излезе петтиот број. 
  
 “Камбана” (1966) – Лозана.Првиот број на 
ова независно македонско списание за книжевно-
ст општествени прашања се појави 1966 година 
како тримесечник (за јануари, февруари и март), 
во Лозана,Швајцарија.Се печатеше на македонски 
јазик со кирилица со 66 страници на формат 
21х29см., со годишна претплата од 15 швајцарски 
франци,или 3 УСА долари,а само воведната ста-
тија е и на француски јазик. На насловната стра-
ница под името има камбана на која пишува: 
“Илинден 1903”. 

Во овој број воведната статија е поместена и 
на француски јазик со цел подобро да ја инфо-
рмираат пошироката јавност,а во продолжение се 
застапени рубриките: “Страници од историјата на 
македонската книжевност”, “Наша поезија”, “Наша 
проза”, “Хумор”, “Актуелни теми”. 

Вториот број на “Камбана” се појави како дво-
број за април и мај 1966 година. Тој е отпечатен 
на 108 страници,во Лозана. Овој број е идентичен 
и по форма и содржина како и претходниот. Тој е 
посветен на литературните остварувања на Венко 
Марковски,како и на други остварувања од лите-
ратурата, а содржи и материјали од политиката. 

Бројот три е отпечатен како триброј за јули, 
август и септември 1966 година и е многу сличен 
по содржини на претходниот број. Тој е отпечатен 
на 102 страници, во тираж од 500 примероци, а е 
исполнет со материјали од литературата, култу-
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рата, јазикот. Последниот број од ова списание, 
под број четири, е отпечатен есента 1966 година. 
  
 “Релациони мачедонија”(“Релазиони 
Македониа”(1971-1988)–Рим. 
 Списанието излегуваше во рамките на Инфо-
рмативната агенција за печат “Религиозе” од Рим. 
Тоа се печатеше на италијански јазик, на разли-
чен број страници, на формат 21х27,5см. Првиот 
број се појави на 24 мај 1971 година по повод пра-
знувањата на гробот на свети Кирил Солунски, се-
словенскиот просветител што се одржаа во гла-
вниот град на Италија–Рим. Тој е отпечатен како 
агенциски извештај на 17 страници и содржи бро-
јни куси вести од културата и други информации 
за Македонија и македонскиот народ. 
 

 “Македонска нација”(1971-1990)-Минхен. 
Гласилото “Македонска нација” е регистрирано 

како независно списание за општествени праша-
ња и култура, како двомесечник и се печати во 
Минхен. Првиот број е отпечатен на 30 јануари 
1971 година (како двомесечник за јануари–февру-
ари),во почетните броеви како независно гласило, 
а потоа како орган на Движењето за ослободува-
ње на Македонија (ДОМ) и на Народноослободи-
телниот фронт на Македонија (НОФМ). Се печате-
ше на македонски јазик на триесетина страници, 
на формат како списание на 21х29 см. Главата на 
списанието е на македонски јазик, меѓутоа се 
менува бојата на секое клише. Бројот 92 од 1990 

година на “Македонска нација” се јавува како 
орган на НОФМ и е последен. 
 

 “Македонска  трагедија” (1973-1975)-
Минхен. “Македонска трагедија” се печатеше на 
македонски јазик на ист формат како и списанието 
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“Македонска нација” (21х29см.). Во првиот број, а 
во продолжение и на вториот е текстот под на-
слов:“Повик на револуционерниот орган “Македо-
нска трагедија” за организирано обединето движе-
ње на масакрираното тело на македонскиот народ 
на трите дела:приморскиот(егејскиот),вардарски-
от и пиринскиот дел”. 

“Македонска трагедија”се појави како прилог на 
посебниот број“Обединета Македонија”,во Минхен 
од октомври – декември 1975 година како број 11, 
година ИИ. Тој е последен број на гласилото под 
ова име. 
 

 “Обединета Македонија” (1975) - Минхен. 
Во Минхен,Германија 1975 година се појави ве-

сникот ‘Обединета Македонија” како тримесечно 
издание(за октомври–ноември–декември). Тој е 
отпечатен на 14 страници на формат 31х47см. на 
македонски, а има текстови и на англиски јазик. 
Издавач на весникот е Движењето за ослободу-
вање и обединување на Македонија (ДООМ). 
 

 “Наш лист” (1978) – Гетеборг. 
  Списанието“Наш лист”, всушност е првото име 
што го носат броевите од 1 до 9, а од бројот 10 до 
денес се печати под новото име “Македонски 
весник”. Првиот број излезе на 12 февруари 1978 
година на 12 страници, на формат 21х29см. на 
македонски јазик со кирилица.Тоа е информати-
вен лист на друштвото на Македонците “Гоце 
Делчев” од Гетеборг.Клишето на главата е на ма-
кедонски и на шведски јазик, лево е амблемот на 
друштвото, а во средината ликот на Гоце Делчев. 
 

 “Македонски весник”(1979 - ) – Гетеборг. 
Списанието “Македонски весник” започна да 

излегува на 12 февруари 1978 година, како инфо-
рмативен весник и периодична публикација на ма-
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кедонското друштво “Гоце Делчев” од Гетеборг 
под име “Наш лист”,а од двобројот 6 и 7 (септе-
мври-октомври)1978 година,како орган на Интере-
сната заедница на македонските друштва и клу-
бови во Шведска. Првата година под името “Наш 
лист” се отпечатени 9 броеви, а од бројот 10 печа-
тен во јануари 1979 година, списанието го менува 
името во “Македонски весник”. По Второто годи-
шно од февруари 1981 година списанието запо-
чна да излегува како орган на Координациониот 
одбор на македонските друштва и клубови во 
Шведска. 

Првите броеви на списанието “Македонски ве-
сник” се печатени на 12 страници со скромни но-
винарски и технички можности. Меѓутоа, од број 
до број списанието се подобруваше и по обем и 
по содржина. 
 

 “Снегулка” (1979 - ) – Гетеборг.  
 Првиот борј на ова детско списание се појави 
1979 година како додаток на “Македонски весник”. 
Тоа се печатеше во склоп на списанието, на ист 
формат (21х29см.) од 8 до 16 страници.Се печа-
теше на македонски јазик, а има и детски творби 
на турски јазик.Клишето на главата на списанието 
е на македонски со кирилица а десно од неа и на 
шведски. 
 

15.“Гласник”–УНЕСКО(1980–1991)Париз. 
Првиот број на списанието “Гласник” на маке-
донски јазик се појави во септември 1980 година. 
Тоа е отпечатено на 36 страници и на формат  
21х29см.,како гласник на УНЕСКО – Организација 
на Обединети нации за образование, наука и ку-
лтура, чие седиште се наоѓа во Париз. Во првиот 
број се вели дека списанието “Гласник” се печати 
на 24 јазици и дека тоа излезе по повод ХХИ се-
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дница на Генералната конференција на УНЕСКО 
одржана во Белград од 23 септември до 28 окто-
мври 1980 година. 
 

 “Македонија” (1983) – Пертиле. 
  “Македонија” беше информативното гласило 
што се печатеше во Пертиле – Шведска. Првиот 
број излезе во април 1983 година како орган на 
Движењето за ослободување и обединување на 
Македонија (ДООМ) и тоа на македонски јазик ки-
рилица, на 24 страници и на формат 21х30см. По-
голем број од текстовите се изворни,а само неко-
лку се позајмени од други гласила. 

Бројот 3 е веројатно последен на списанието 
“Македонија”. Тој е отпечатен во декември 1983 
година на 24 страници, употребувајќи македонски 
јазик со кирилица. 
 

 “Татковина”  (1984-1988)  –  Копенхаген. 
Списанието “Татковина” беше орган на Клубот 

“Македонија” и Здружението “Преспа” од Копенха-
ген–Данска. Првиот број излезе 1984 година како 
тримесечник на 20 страници мал формат 14,5х21 
см.) и се печатеше на македонски јазик. 

Во 1985 година се отпечатени три броја, иде-
нтични и по форма и содржина со броевите од 
претходната година. Следната 1986 како и 1987 
година излегоа четири броја, додека во 1988 годи-
на само еден број. После ова следи одреден пре-
кин во печатењето на ова гласило. 
 

 “Македонски  глас”  (1992)  –  Минхен. 
Весникот се појави на 14 јуни 1992 година како 

гласило на Македонската заедница за Јужна Ге-
рманија.Тој е отпечатен на македонски јазик,со 
кирилица на 8 страници,на формат 28,5х38,5см. 
Издавач е Македонската православна црковна 
општина “Св. Тројца” од Минхен. 
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”Македонски извор”(1993)Будимпешта.       
Тој се печати на македонски и на унгарски ја-

зик, како издание на Здружението на егејските 
Македонци во Унгарија е и орган на Македонскиот 
информативен центар во Будимпешта. Започна 
да излегува во 1993 година и се појави како излив 
на силната љубов и почит кон Македонија и како 
информатор на Македонците во Унгарија и афи-
рматор на македонската вистина, особено за Еге-
јска Македонија која,за жал,често е горка и тешка. 

Всушност,е исполнет со прилози од историјата, 
јазикот,човековите права,црковниот живот, акти-
вностите на одборите на децата-бегалци од Еге-
јска Македонија во Канада,Австралија,Грција, Ре-
публика Македонија и за други активности на Ма-
кедонците во Унгарија и ширум светот. Објавени 
се и бројни новинарски текстови позајмени од 
други гласила на македонски јазик. 
 

Македонски страници во печатот на 
другите нации 

Веројатно политиката за југословенското зае-
дништво меѓу иселениците и привремено врабо-
тените во странство во изминатите децении беше 
најизразена во западноевропските земји, каде беа 
формирани бројни македонски друштва со проју-
ословенски карактеристики. Слично беше и со 
информативните гласила, кои се печатеа на 
српско-хрватски или хрватско-српски јазик, а во 
кои имаше додаток,односно страници на македо-
нски и на словенечки јазик.Така,во 1972 година во 
Трелеборг,Шведска,започна да се печати весни-
кот “Југословенски лист”, во кој една страница се 
печатеше на македонски јазик.Исто така,во весни-
кот “Југословенски лист” што започна да излегува 
во Стокхолм од март 1976 година во кој во 1992 
година се отпечатени околу 300 броеви се печа-
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теше македонска страница. Обично овие гласила 
беа орган на Југословенскиот сојуз во кој во 1992 
година беа вклучени и македонските организации 
и друштва. 
 

Радио-емисии на македонски јазик во 
Европа.Воведување  радио-програма  на  маке-
донски јазик во Европа започнало во мај 1974 го-
дина, кога првпат на Радиостаницата “Слободна 
Југославија” од Москва се слушна македонскиот 
збор. 
      Емисиите на оваа радио-станица се емиту-
вале два до три пати  дневно  по  15  минути.  
Овие  емисии  се емитувале само во период од 
една година. Потоа слични емисии на македонски 
јазик започнаа да се емитуваат преку радио 
Москва кои се емитуваа до пролетта 1991 година. 

На 18 јуни 1952 година, во рамките на Радио-
станицата “Глас на вистината” која се емитуваше 
во Букурешт на грчки јазик започнаа со пренос и 
емисии на македонски јазик. Тие беа емитувани 
до декември 1955 година. 

Во 1969 година Радио-часот “Дојче Веле” (Глас 
на Германија),во рамките на Југословенската ре-
дакција, започнаа да се емитуваат и радиоемисии 
на македонски јазик. Покрај овие емисии на “Дојче 
Веле”, програми на македонски јазик се емитуваа 
и на “Вест Дојчер Рунтфунк” (Западно-германско 
радио) од Келн наменети за Македонците што 
работат во Германија.  
      Овие повремени програми започнаа со 
емитување во 70-тите години,од 1992 година е 
воведена редовна програма на македонски јазик 
двапати неделно. Исто така, музички говорни 
емисии на македонски јазик повремено се емиту-
ваат во рамките на емисиите од “Гибралтар до 
Босфор”, потоа на Радио Западен Берлин, Радио 

373

Македонците во светот



Бон, Радио Дизелдорф и други, повремено се 
емитуваат програми на македонски јазик. Во 
рамките на шведското радио во Штокхолм од 1 
септември 1980 година започна да се емитува 
програма на македонски јазик.  
     Во почетокот двапати во неделата по 15 
минути, а од 1991 година еднаш неделно во 
траење од 15 минути, а секоја друга сабота во 
траење од 30 минути. Исто така,во Гетеборг се 
емитуваат емисии на македонски јазик.Вакви и 
слични емисии повремено се емитуваат и на 
радио програмите на Радио Малме. 

Во Франција,пак,во рамките на Радио станица-
та“Студио 4”секоја недела во периодот 1984-1985 
година се емитуваше програма на македонски 
јазик. И во Белгија на Радио Лиеж две децении се 
присутни македонските песни, ора и македонскиот 
јазик. 
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МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО ИСТОЧНО - ЕВРОПСКИТЕ 

ЗЕМЈИ 
 
 “Македонче” (1949-1953) – Букурешт. Прво 
списание што на македонски јазик беше отпечате-
но во источно-европските земји е списанието “Ма-
кедонче”, наменето за македонските деца и за 
младината. Тоа во Букурешт се појави во август 
1949 година како орган на прогонетите Македо-
нчиња од Егејска Македонија. Клишето е на маке-
донски јазик со кирилица со цртеж и борци од 
Илинден и од НОВ. Тоа се печатеше на 28 стра-
ници на формат 20х26. 

Во 1950 година се отпечатени три броја, во ја-
нуари,јули и декември,идентични на претходните. 
Во 1951 година,пак,се отпечатени пет броја, доде-
ка во 1952 и 1953 година се отпечатени по двана-
есет броја,на ист формат,на различен број стра-
ници и со многу богата детска содржина. 
 

 “Неа зои”(“Нов живот”) (1950–1957)-
Букурешт. Од почетокот на 1950 година издаваа 
билтен “Неа зои” (“Нов живот”) на грчки јазик, но и 
со статии на македонски јазик со кирилица. Од де-
кември 1952 година гласилото,како орган на поли-
тичките емигранти од Грција започна да се печати 
во вид на весник на среден формат,на 4 страни-
ци, од кои еден на македонски јазик. Се до 1958 
година излегуваше четирипати неделно,кога запо-
чна да се печати на 6 страници секој втор ден, од 
кои две страници наменети како прилог беа на ма-
кедонски јазик. Тиражот се движеше од 1.500 до 
2.000 примероци. 
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 “Агонистис”  (“Борец”)  1950  –  1971)  – 
Букурешт. По граѓанската војна во Грција бројот 
на политичките емигранти во Чехословачка беше 
околу 12.000,од кои над 2000 Македонци,прете-
жно од Леринско-костурскиот регион. 

Информирањето за Македонците и Грците се 
вршеше преку заеднички весник со име “Агони-
стис” (“Борец”). Ова гласило започна да излегува 
во почетокот на 1950 година во четири страници, 
од кои една, а понекогаш и две беа на македонски 
јазик. 
 

 “Прос ти ники” (“Кон победата”)“Неос 
дромос” (“Нов пат”)(1951-1968) – Ташкент.  

Улогата на информатор меѓу политичката еми-
грација од Грција во Ташкент ја вршеше весникот 
“Про ти ники” (“Кон победата”),кој под ова име 
излегуваше во Грција како орган на Главниот 
штаб на ДАГ, а под име се појави и пролетта 1951 
година и во Ташкент. Во почетокот излегуваше 
само на грчки јазик,на 4 страници, среден формат 
и тоа трипати неделно(вторник,четврток и сабо-
та).Од 1954 година втората страница се печатеше 
на македонски јазик со кирилица,1958 година ве-
сникот го смени името во“Неос промок”(“Нов пат”), 
во кој исто така,една страница беше на македо-
нски јазик. Весникот е укинат 1968 година. 
 

 “Димитракис”(“Демократ”)(1951–1974) 
Вроцлав. Први меѓу емигрантите од Грција во 
Полска беа децата бегалци,а со нив по некоја 
жена или мома кои имаа улога на воспитувачки. И 
на тие нови простори Македонците се бореа да го 
афирмираат својот јазик,култура,литература, тра-
диции и да го зајакнат националниот дух. Така, 
уште во 1949/50 година во Згожалец се издаде 
билтен и на грчки и на македонски јазик. 
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Со зголемувањето на политичките емигранти, во 
август 1951 година започна да се печатат македо-
нски страници на весникот “Демократис” (“Демо-
крат”).Истата година кога раководството на Грци-
те и на Македонците се пресели од Згожлец во 
Вроцлав се пресели и Редакцијата на весникот. 

Од друга страна, на просторите на Полска во 
периодот од 1953 до 1957 година во селото Кро-
сченко,околија Устшики Дољне, близу сегашната 
граница со Украина,во Земјоделската задруга 
“Нов живот” се печатеше билтен на македонски 
јазик. 
 

”Лаикос агонас” (“Народна борба”) 
(1951-1975) – Будимпешта. Во 1950 година запо-
чна да се печати весникот “Лаикос агонас” (“наро-
дна борба”) во кој покрај трите страници на грчки 
јазик, една страница се печатеше на македонски. 
Тој излегуваше на различен формат, но обично 
беше на формат 42х58см. Весникот престана да 
излегува во 1975 година,кога и бројот на Македо-
нците рапидно се намали. 
 

 “Илинден”(1952–1956)–Букурешт.Ова е 
второ списание на македонски јазик што се печа-
теше во источно-европските земји.Тоа беше орган 
на Централниот совет на организацијата “Или-
нден”.Се печатеше на македонски јазик со кирили-
ца, употребувајќи и руски букви, на формат 16,5х 
12,5см.Списанието од август 1952 година излегу-
ваше на четиринаесетина страници и тоа како пе-
риодично гласило. Последниот број на ова списа-
ние датира од 1955 година како двоброј за перио-
дот ноември – декември. 
 

 “Македонски живот” (1963 - 1966) -   
Букурешт.Првиот број на списанието“Македонски 
живот” се појави во јануари 1963 година како пе-

377

Македонците во светот



риодично издание.Него го уредуваше Редакциски 
одбор составен од политички бегалци од Егејска 
Македонија,кои по Граѓанската војна во Грција 
беа протерани од своите родни огништа и пресе-
лени во европските социјалистички земји. Тоа се 
печатеше на македонски јазик и кирилица,на фо-
рмат 14х24см., во тираж од 2.000 примероци. 

Бројот 4 е последен на “Македонски живот”. Тој 
е отпечатен на 144 страници во февруари 1966 
година, со текстови за слични историски настани, 
како и литературни творби од Македонци во евро-
пските земји, што пртставува убав прилог кон ли-
тературното творештво на Македонците надвор 
од татковината. 
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ДЕЛ VIII 
 
 
 

МАКЕДОНСКИ 
АСОЦИЈАЦИИ ВО СВЕТОТ 

 
 
 
 
 

Јас сум чисто Македонче 
Од Битолската околија 
Од Битолската околија 

Од жална Македонија 
Бог да ги бие душманите  

На три страни не разделија 
 

Народна песна 
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- ЕТНИЧКОТО ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 
МАКЕДОНЦИТЕ  МЕЃУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ 
ВОЈНИ

- МАКЕДОНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДРУШТВА 
И  АСОЦИЈАЦИИ ВО КАНАДА

- АСОЦИЈАЦИИ ВО САД
- МАКЕДОНСКИ АСОЦИЈАЦИИ ВО 

АВСТРАЛИЈА
- КЛУБОВИ И ДРУШТВА ВO ЕВРОПСКАТА 

УНИЈА 

380



 
 
ЕТНИЧКОТО ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 

МАКЕДОНЦИТЕ МЕЃУ ДВЕТЕ 
СВЕТСКИ ВОЈНИ 

 

Како и другите етнички групи во САД и Канада, 
македонските доселеници создале повеќе етни-
чки организации. Тие им давале чувство на сигу-
рност и станале место за етничко организирање 
на национален план, градејќи кај нив патриотска 
верба,љубов и надеж кон својата татковина,Маке-
донија. 

Пред Втората светска војна асоцијациите на 
македонските доселеници биле под силно туѓо 
влијание, особено на бугарската пропаганда. Но 
без оглед на тоа,тие ја задржале својата македо-
нска етничка припадност, зошто нивните друштва 
и асоцијации создавале можности за редовни ме-
ѓусебни контакти и за побрза интеграција во ново-
то општество. 

Македонците во САД и Канада биле поврзани 
преку бројни спомагателни,односно социјално-ку-
лтурни,верски,политички,информативни и други 
организации и асоцијации.Во периодот меѓу Прва-
та. 
 Втората светска војна,македонските доселени-
ци биле организиранимеѓу другото, во следните 
етнички асоцијации: 
 

“МАКЕДОНСКА ПАТРИОТСКА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА” (МПО). Првата политичка организација 
која ги собирала македонските доселеници во 
САД,Канада била МПО (Македонски политички 
организации).Поради ставот на американската 
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влада која не дозволувала политички организира-
ња на доселениците,го променила името од поли-
тичка во Македонска патриотска (патрио-тическа) 
организација(МПО)и како таква дејствува и денес. 

МПО била формирана на 30 септември 1922 
година во Форт Вејн,Индијана,каде што бил сви-
кан Првиот конгрес на македонските политички 
организации, односно на селските и околиските 
друштва.Оваа организација се појавила како резу-
лтат на желбата на македонските доселеници за 
свое етничко организирање. Таа првобитно имала 
правилен став по македонското прашање. Се бо-
рела пред светот и пред македонската јавност и 
иселеништвото за национална и социјална слобо-
да на населението во Македонија.Затоа МПО реа-
гирала кај владите и другите институции на Буга-
рија,Србија и Грција кога се појавувале разни при-
тисоци и убиства на Македонци, испраќајќи свои 
резолуции и други документи и написи. МПО че-
стопати се јавувала и како донатор на акции сред 
македонските доселеници за најразлична помош 
на Македонија. 

Во почетокот за МПО Македонија била еднаква 
меѓу еднаквите држави на Балканот. Меѓутоа, во 
периодот меѓу 1927-1929 организацијата потпа-
днала под силно бугарско влијание,кога меѓу ма-
кедонското иселеништво настапил процес на де-
зориентација и дезорганизација. Оттогаш МПО за-
почнала да ја негира националната самобитност 
на македонскиот народ, застапувајќи ја тезата за 
некаков бугарски карактер на Македонија. Исто 
така, во периодот по Втората светска војна (1945) 
и до осамостојувањето на Република Македонија 
(1991), ја негирала македонската држава ,нација, 
јазик и Македонската православна црква. Затоа, 
во македонската држва во изминатиот период 
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организацијата МПО е претставувана како пробу-
гарска организација која делувала,главно,меѓу ма-
кедонските доселеници во САД и Канада, а со тоа 
било посветено скромно научно и општествено 
внимание.Меѓутоа,бугарската наука на МПО ¼ по-
светила посебно внимание,користејќи ја како буга-
рска иселеничка организација на “македонските 
Бугари”, застапувајќи ги интересите на бугарската 
пропаганда меѓу Македонците во САД и во Кана-
да.Тоа особено било изразено преку гласилото на 
МПО “Македонска трибуна” кое и денес излегува 
како месечник.Поради намаленоста на членство-
то,кое претежно е од старата генерација од еге-
јскиот дел на Македонија,организацијата е во изу-
мирање. 

Меѓутоа, по прогласувањето на независноста и 
сувереноста на македонската држава во 1991 го-
дина,односно од 1996 година, пак, започна еден 
нов процес во односите на МПО кон Македонија. 
Имено,реализирани се повеќе акции за признава-
ње на независноста на Македонија, направени се 
бројни посети и средби со политичари и владини 
претставници од Македонија и друго. Така, покрај 
тоа што МПО останува на старите определби, се-
пак се забележуваат извесни позитивни промени 
во раководството на МПО и во однос кон македо-
нското национално прашање, кон Македонската 
православна црква и кон македонскиот народ во 
целина. Денес генерациите на старите членови 
на МПО,кои се чувствуваат како Американци и Ка-
наѓани со симпатии гледаат кон прогресот на Ре-
публика Македонија. 
 

МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН СОЈУЗ (МНС).  
Во 1929 година,во Понтијак,Мичиген,е форми-

рана првата македонска независна прогресивна 
група, чиј број подоцна се зголемил на шест во 

383

Македонците во светот



САД и Канада. Организирањето на соработката и 
воопшто координирањето на акциите меѓу прогре-
сивните групи било доверено на Иницијативниот 
комитет,кој ја свикал Првата конференција,што се 
одржала во Толидо,Охајо, на 22 и 23 март 1930 
година. 

На конференцијата била усвоена Резолуција 
со која сите македонски независни прогресивни 
групи се обврзале да ја координираат својата де-
јност меѓу себе и да создадат услови за што поу-
спешно ширење на своите идеи меѓу македонски-
те доселеници. Во Резолуцијата, меѓу другото се 
зборува за борбата што требало да се води про-
тив организацијата МПО која, како што се вели, 
била оружје на велико-бугарската државна поли-
тика.Исто така,и во другите документи на конфе-
ренцијата,МПО се третирала како еден од најго-
лемите противници на прогресивното движење на 
македонската емиграција. Прогресивните групи за 
свој сојузник ја прифатиле само работничката 
класа со која биле готови преку единствениот ре-
волуционерен фронт,да се борат против фаши-
змот и империјализмот. 

Целта на македонските независни прогресивни 
групи била да ги обедини Македонците заведени 
од МПО и да развие политичка активност сред ма-
кедонските доселеници.А,една од големите желби 
и барања на овие групи била да се создаде ба-
лканска федерација,во која ќе бидат гарантирани 
широки национални, политички и социјални права 
и слободи на балканските народи,вклучувајќи го и 
македонскиот народ од трите дела на Македонија. 
Во реализацијата на ваквата политика новиот Ма-
кедонски народен сојуз (МНС) сметал на соде-
јство и поткрепа од сите прогресивни сили и луѓе 
во светот,ососбено од оние на Балканот.Органи-
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зацијата МНС своите активности започнала да ги 
пренесува и афирмира во поголем број гласила, 
меѓу кои,во весниците:“Македонски билтен” 
(бÓлетин);“Балканско з(с)дружение”, “Трудова Ма-
кедонија(Ô)” и “Народна волја(Ô)”. 

Инаку, името Македонски народен сојуз (МНС) 
го добил со обединувањето на прогресивните гру-
пи во сојуз на Првиот конгрес,одржан во Гери, 
Индијана, од 24 до 26 април 1931 година. Потоа, 
по Четвртиот конгрес на МНС што се одржал во 
Детроит,Мичиген,во 1934 година,од единствениот 
МНС биле создадени две организации:Македо-
нско-американски народен сојуз во САД (МАНС) и 
Македонско-канадски народен сојуз (МКНС) во 
Канада. 

Членовите на МАНС и МКНС се залагале са 
поголемо заедништво меѓу прогресивните сили на 
сите балкански народи.Кај нив се разгорел пламе-
нот посебно за поддршка на Народно-ослободите-
лната борба на македонскиот народ и на Граѓа-
нската војна во Шпанија.Така,една од позабеле-
жителните акции на МАНС и МКНС бил, секако, 
“Меморандумот за решавање на македонското 
прашање”,што на 11 февруари 1945 година Наци-
оналниот комитет го упатил до американското Ми-
нистерство за надворешни работи,до меѓунаро-
дната јавност,до бројни институции и до македо-
нското иселеништво. 

Меѓутоа, по 1947 година во САД започнала ка-
мпањата против прогресивните организаци и си-
мпатизерите на левицата,кога започнала и студе-
ната војна. Многу организации во тој период биле 
прогласени за субверзивни.Таква етикета му била 
прилепена и на МАНС,кој бил прогласен за “пре-
свртничка организација”. Потоа, во 1949 година, 
кога, стапила во сила одлуката на државниот 
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обвинител на САД, според која натамошното де-
јствување на Македонско-американскиот народен 
сојуз згаснала засекогаш. 

Во периодот меѓу двете светски војни најголе- 
ма активност покажале организациите МПО, 
МАНС и МКНС. Во нивните ограноци членувале, 
главно, Македонци од егејскиот и од вардарскиот 
дел на Македонија. Особено организацијата МПО 
била присутна со свои ограноци во сите средини 
каде живееле македонските доселеници.Така, 
организациите и асоцијациите на македонските 
доселеници од нивното доаѓање до Втората све-
тска војна,поединечно во секоја држава се сле-
дните: 
 

 ЊУЈОРК. Првите етнички организирања на 
Македонците во иселеништвото се регистрирани 
во САД во државата Њујорк.Така,најраните пода-
тоци датираат од 1899 година,кога во градот Норд 
Адамс, било формирано друштвото “Левски”, во 
кое членувале Бугари и Македонци. Друштвото 
имало свој статут, кој истата година бил испратен 
за одобрение до Врховниот македонски комитет 
во Софија . 

Друштвото “Левски” во 1903 година имало 16 
секции во различни градови на САД. Тоа имало 
социјален карактер, чија основна цел била да им 
помага на своите членови во случај на болест или 
невработеност, да организира курсеви за изуч-
ување на англискиот јазик, да ги запознава ново-
дојдените доселеници со особеностите на амери-
канското живеење и сл. Исто така, друштвото 
собирало парични средства за помош на Македо-
нија и Одрин.По 1904 година друштвото “Левски” 
се распуштило.Истата година на 27 март се фо-
рмирал Бугаро-американскиот македонски коми-
тет, односно Македонски сојуз, кој во 1905 година 
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престанал со својата дејност. Исто така, во 1902 
година во Филаделфија,во државата Пенсилвани-
ја, било формирано Бугарско заемно-спомагате-
лно друштво, кое го носело името “Другар”. Целта 
на ова друштво ја образложува самото име, која 
била концентрирана материјално да се помагаат 
новите доселеници,да се запознаваат со обичаи-
те и навиките на новата татковина,да им се пома-
га во изучувањето на англискиот јазик,до наоѓање 
работа и сл. 

Потоа, постепено на американскиот континент 
почнале да се формираат и повеќе друштва од 
социјална природа.Така,на 4 ноември 1906 година 
во Њујорк се организирало Бугаро-македонското 
друштво “Пришелец” (“Дојденец”). Доселениците 
од Битола, пак, населени во градот Сираќуз, во 
1912 година го организирале Битолското благо-
творно друштво.Исто така,во 1917 година во Си-
раќуз,доселениците од селото Горничево, Лери-
нско го создале спомагателното друштво “Орел”, 
со секција во поблискиот град Рочестер. Во 1932 
година доселениците од Бапчор во Рочестер, пак, 
создале своја секција на друштвото “Вич” од Форт 
Веин. 

Во почетокот на 1922 година група македонски 
доселеници од градот Њујорк, ја основале органи-
зацијата“Илинден”.Оваа организација донела про-
тесна резолуција во врска со потпишувањето на 
договорот за пријателство меѓу Србија и Бугарија. 

Една од најстарите членки на организацијата 
МПО била македонската организација “Независна 
Македонија” од градот Сираќуз, основана во 1923 
година.Првобитно таа го носела името “Автоно-
мна Македонија”, а подоцна се преименувала во 
“Независна Македонија”. 
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Во 1928 година било формирано заемно-спо-
магателното друштво “Преспа” како едно од најго-
лемите македонски друштва на МПО во САД. Не-
говото седиште било во Лакавана, непосредно до 
градот Бафало.Ова друштво,покрај значајната со-
цијална, развило и голема културна дејност меѓу 
македонските доселеници, организирајќи и своја 
драмска група, која поставила неколку драми, од 
кои меѓу првите била драмата“Македонска крвава 
свадба”. 

Организацијата “Јордан Ѓурков” била формира-
на од македонските доселеници во градот Лакава-
на, на 26 април 1931 година. Во рамките на оваа 
организација била формирана женска секција, а 
било отворено и македонско-бугарско училиште. 

На 11 октомври 1933 година во градот Роче-
стер била формирана организацијата “Симеон 
Ефтимов”. Потоа, во градот Албани, на 30 јануари 
1938 година била основана организацијата на 
МПО“Аргир Манасиев”.Во оваа мала организација 
членувале,главно,македонски доселеници од Ге-
вгелиско. 
 

 ОХАЈО. Македонците во државата Охајо се 
организирале меѓу првите на етничка основа. 
Така,во 1917 година во Спрингфилд, доселеници-
те од Ѓуменџа се обединиле во спомагателното 
друштво “Ѓуменџа”. Во 1918 година доселениците 
од селото Ајтос,Леринско,во Кливленд се обеди-
ниле во македонско-бугарското друштво “Свети 
Димитрија”. 

Во градот Дејтон, пак, на 1 март 1922 година, 
постоело Македонско братство.Од 1929 година 
братството го променило името во Македонска 
политичка организација “Пирин”.Потоа,во рамките 
на организацијата била формирана женска и мла-
динска секција, а било отворено и училиште. 
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Македонските доселеници од градот Спри-
нгфилд на 22 април во 1922 година ја основале 
организацијата“Солун”.Првин била наречена “Ма-
ченик”, а потоа била преименувана во “Солун”.Во 
рамките на организацијата била формирана же-
нска секција. 

Македонските доселеници од градот Кентон, 
пак,на 21 ноември 1923 година ја основале орга-
низацијата “Борис Сарафов”. Исто така, основа-
чкото собрание на организацијата “Пелистер” од 
градот Акрон се одржало во 1923 година. Била 
формирана женска секција, а потоа и младинска 
секција.Во мај 1939 година членовите на органи-
зацијата “Пелистер” изградиле свој народен дом. 
Најголемиот дел од македонските доселеници од 
Акрон потекнувале од Леринско,Битолско,Приле-
пско, а мал број од Охридско и Гевгелиско. 

Организацијата “Тодор Александров” била 
основана во 1923 година, во градот Кингстаун, по 
распаѓањето на македоно-бугарското друштво 
“Прилеп”.Оваа организација развила голема хума-
нитарна дејност,така што од своите членови со-
брала и испратила поголема сума пари за маке-
донските бегалци во Бугарија.Во овој град маке-
донските доселеници потекнувале,главно,од При-
лепско, Кривопаланечко, Битолско, Преспанско и 
Леринско. 

Македонската организација “Александар Вели-
ки” била основана во градот Лореин,во 1924 годи-
на.Потоа,во Лореин во март се одржало јавно со-
брание,а во јуни 1924 година биле поставени 
основите на организацијата “Александар Велики”. 
Најголемиот дел од членовите на организацијата 
потекнувале од Долна Преспа и Ресенско. Исто 
така, на 13 мај 1924 година,во градот Лореин било 
организирано едно од најголемите друштва е бу-
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гаро-македонското заемноспомагателното дру-
штво “Пелистер”. 

На 10 февруари 1926 година во градот Кливле-
нд,пак,била основана организацијата “Вардар”. Во 
нејзините рамки била формирана женска секција, 
а работела и младинска секција.Потоа,на 6 август 
1926 година, македонските доселеници од градот 
Менсфилд, ја основале организацијата “Охрид”, 
во 1929 година била формирана нејзината женска 
секција, а во 1928 година во градот Синсинати 
била основана организацијата “Бистрица”.Таа 
имала свое училиште и драмска група која ја 
прикажала “Македонска крвава свадба”. 

Организацијата “Христо Матов” како огранок на 
МПО била формирана во градот Маслон, на 2 
јуни 1931 година. Мнозинството од членовите на 
организацијата од Маслон биле по потекло од 
Преспанско,Леринско, и Костурско. Во Колумбос, 
пак,на 18 јули 1939 година била формирана Маке-
донската политичка организација “Слобода”. Исто 
така,во составот на МПО членувала и организаци-
јата “Васил Чакаларов” од Толидо, која била една 
од членките меѓу 34-те македонски етнички орга-
низации во САД, како и двете во Канада трите во 
Австралија. 
 

 ИНДИЈАНА. Индустриските центри во 
државата Индијана биле места каде што се досе-
лиле голем број Македонци од егејскиот дел на 
Македонија, организирајќи се во свои етнички 
организации. Така, во 1911 година во Гранит Сити 
доселениците од Пателе, Леринско, се обединиле 
околу друштвото “Орел”,со свои секции во Индија-
нополис, Индијана и Дејтон, Охајо. Истата година 
доселениците од селото Вишени, Костурско, кои 
живееле во Форт Вејн,го формирале спомагате-
лното друштво “Напредок”. Таму, во 1912 година, 
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доселениците од селото Черешница,Костурско, го 
формирале спомагателното друштво “Свети 
Ѓорѓи”. Исто така, во Форт Вејн, доселениците од 
селото Бапчор се обединиле во спомагателното 
друштво“Вич”,како едно од најмоќните македонски 
селски друштва во САД. 

Во 1917 година се организирале повеќе спома-
гателни друштва,меѓу кои во градот Гери,од досе-
лениците од селото Куратица,Охридско е основа-
но просветно-благотворното друштво “Напредок”. 
Потоа, во 1918 година во Гери доселениците од 
селото Велгошти, Охридско, се организирале во 
заемноспомагателното друштво “Прогрес”.Во 
1918 година во Форт Вејн,пак,доселениците од се-
лото Тиолишта,Костурско,го формирале благотво-
рното друштво “Заштита”. 

Во 1924 година во Индијанополис, бил основан 
бугаро-македонскиот просветен курс, со нагласен 
социјално-просветен карактер. Првовремено ова 
друштво го носело името “Лајон клуб”, а во 1930 
година името му е променето. 

Друштвото “Александар Велики” во Гери е фо-
рмирано во 1927 година. Тоа ги обединувало ма-
кедонските доселеници од овој град и соседните 
населби во државата Индијана. Според уставот 
на друштвото “Александар Велики”,во него члену-
вале само лица од македонско потекло и нивните 
ќерки и синови во САД. 

Една од посилните македонски организации во 
рамките на МПО била организацијата “Костур”, од 
градот Форт Вејн, основана на 21 ноември 1921 
година. Во организација на огранокот “Костур” се 
одржал првиот конгрес на МПО, на први октомври 
1922 година. Во состав на огранокот била форми-
рана женска и младинска секција. Денес Централ-
ниот комитет на МПО за САД и Канада се Наоѓа 
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во Форд Вејн. 
Македонската организација “Даме Груев”, од 

градот Индијанополис, била една од најстарите 

членки на МПО.Таа била основана во 1922 годи-
на,која до 1923 година била позната под името 
“Леринско братство”. рамките на организацијата 
постоеле женска и младинска секција.Сите члено-
ви на организацијата “Даме Груев” членувале во 
црковната општина и ја одржувале црквата Св. 
Стефан. Организацијата располагала со свој на-
роден дом,кој собирал околу 300 лица,а во нејзи-
ните рамки дејствувале женска и младинска се-
кција. 

Меѓу другите етнички организации во државата 
Индијана била “Родина” (“Татковина”) која македо-
нските доселеници од градот Гери ја формирале 
на 14 декември 1930 година. 
 

 МИЧИГЕН. Државата Мичиген била и е една 
од најзначајните за македонските доселеници. 
Таму Македонците започнале да се организираат 
уште со нивното доаѓање.Така,меѓу селските дру-
штва во 1918 година во Џексон, доселениците од 
селото Арменско,Леринско, го организирале спо-
магателно-просветното друштво “Напредок”.По-
тоа, во 1924 година, во Детроит, било формирано 
едно од најбројните македонски друштва “Буф” во 
кое членувале доселениците од селото Буф, Ле-
ринско. Друштвото својата дејност ја проширило и 
во Виндзор,во Канада, каде што имало голем број 
бувчани. Друштвото “Буф” постои до денешен ден 
и во двата града. 

Во Детроит во 1923 година е основано бугаро-
македонското женско благотворно друштво “Сое-
динение”. Во 1939 година тоа престанало да по-
стои и како негов наследник се појавило женско-
то заемноспомагателно друштво “Милосрдие”. 
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Македонските доселеници од Батл Крик во 
1926 година,го формирале заемноспомагателното 
и просветно друштво“Св. Кирил и Методиј”. По-
тоа,во 1932 година повторно основале свое Маке-
донско заемноспомагателно неутрално друштво. 

Во Детроит во 1927 година е формирано тетов-
ското спомагателно друштво “Шар Планина”.Де-
нес, пак, доселениците од Тетовско во Детроит се 
организирани во друштвото “Полог”, кое дејству-
ва и во Виндзор. 

Во Мичиген,Македонската патриотска органи-
зација била едно од најсилните и највлијателните. 
Така, во САД во состав на МПО биле формирани 
повеќе ограноци кои биле активни во периодот 
меѓу двете светски војни, меѓу кои, во Детроит 
било следните: 

Организацијата “Татковина” била формирана 
во Детроит кон крајот на мај и почетокот на јуни 
1922 година. Таа со свои парични средства ја по-
магала црковната општина Св.Климент Охридски 
во Детроит и развила голема просветна и култу-
рна дејност. Во рамките на “Татковина” постоела 
младинска и женска секција кои биле ангажирани 
во организирањето на културно-забавниот живот. 

Македонската организација “Балкански мир”, 
била основана во градот Ленсинг, во 1923 година. 
Потоа, на 1 јуни 1934 година во градот Џексон 
била основана македонската организација во со-
ставот на МПО “3-ти август”. 
 

 ИЛИНОИС. Едно од првите селски македонски 
друштва организирано на американскиот контине-
нт во 1906 година е друштвото од селото Д'мбени, 
Костурско, кое го носи името “Лазо Поп Трајков”. 
Ова друштво имало две седишта: во Медисон, 
(Илиноис) и Хајмонд, (Индијана), односно таму 
каде што имало најмногу доселеници од ова село. 
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Друштво својата дејност ја проширило и меѓу 
д'мбенци во Канада. Истата година доселениците 
од селото Косинец, Костурско, организирале свое 
селско друштво со седиште во градот Медисон. 
Доселениците од селото Смрдеш, Костурско, пак, 
во 1906 година, го формирале благотворно-про-
светното друштво “Пандо Кљашев”.Една година 
подоцна, (1907) во Медисон и доселениците од 
селото Ошчима,го организирале своето спомага-
телно друштво “Св. Никола”. 

Исто така, доселениците од селото Брезница, 
Костурско,во 1909 година во Медисон,го организи-
рале своето благотворно друштво,а доселеници-
те од с.Апоскеп,Костурско,благотворното друштво 
“Успех”. Врз основа на селската припадност свое 
спомагателно друштво организирале и доселени-
ците од Екши-Су, Леринско, кои живееле во Инди-
јанаполис. Потоа, доселениците од Битолско кои 
се населиле во Гранит Сити, во 1913 година го 
формирале битолското благотворно друштво 
“Зора”. 

Во 1917 година во Аргон, доселениците од 
селото Сетома, Костурско, го основале своето 
спомагателно друштво “Сонце”. Подоцна, во 1926 
година се појавило заемноспомагателното дру-
штво “Поткрепа” во градовите Гранит Сити и 
Медисон. Во овие градови било формирано же-
нското заемноспо-магателно друштво “Македо-
нската Бугарка во Америка”. Се претпоставува 
дека ова друштво било едно од најголемите во тој 
дел на САД. 

Една од позначајните македонски иселенички 
организации во составот на МПО била органи-
зацијата “Баштин крај”, односно “Татков крај”. Таа 
била основана во Гранит Сити во 1924 година. Во 
рамките на оваа организација била формирана 
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женска секција, а потоа и театарска група. 
Исто така, МПО имала свои организации и во 

други држави во САД, како и две во Канада и три 
во Австралија. Во Калифорнија македонските до-
селеници од Лос Анџелес на 27 јануари 1935 го-
дина ја основале организацијата “Браќа Милади-
новци” која е активна и денес, потоа, во Сент 
Луис, Мисури, на 13 септември, во 1934 година го 
одржале основачкото собрание на организацијата 
“Белица”, а во Сиетл, Вашингтон, на 2 мај 1930 
година била основана организацијата “Македони-
ја”. 

 

 ПЕНСИЛВАНИЈА. Во 1917 година во Елвуд, 
Пенсилванија,било организирано првото цапарско 
заемноспомагателно друштво “Пелистер”, созда-
дено од доселениците од селото Цапари, Бито-
лско.Во 1930 година, пак, било формирано дру-
штвото под име бугаро-македонското друштво 
“Отец Паисиј” од градот Хомстед. Потоа, на 6 
ноември 1921 година во градот Стилтон, во оваа 
држава, било организирано македонското дру-
штво “Прилеп”, кое подоцна влегло во составот на 
МПО. Најголемиот дел од членовите на оваа 
организација потекнувале од Прилеп, кои во 1926 
година биле организатори на петтиот конгрес на 
МПО. Исто така, во градот Стилтон македонските 
доселеници изградиле свој народен дом, потоа 
црквата Св. Благовештение, а организацијата 
имала и сопствена куќа. 

Исто така, македонската иселеничка органи-
зација “Независност” била формирана во Пенсил-
ванија, во градот Дукејн, на 22 април 1922 година. 
Во составот на организацијата влегле македонски 
доселеници од поблиските градови на Питсбург. 
Во рамките на оваа организација работела мла-
динска секција, потоа училиште, библиотека и  
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клуб, а постоел и народниот хор “Родни звуци”. 
Во градот Џонстаун, пак, во 1923 година била 

основана македонската организација “Пере То-
шев”, која имала сопствен клуб, кој за време на 
големите поплави во 1936 година бил целосно 
разрушен. Потоа, во градот Елвуд Сити, во август 
1934 година била основана организацијата “Мара 
Бунева”, главно, од доселеници од Ресенско. 
 

 ОНТАРИО. МПО во Канада била активна во 
Торонто и Виндзор,каде биле вклучени поголеми-
от број македонски доселеници претежно од Еге-
јска Македонија.На 14 мај 1922 година во Торонто 
е основан огранокот на МПО “Правда”, во кој чле-
нувале,главно,доселеници од с.Габреш, Косту-
рско,и од други места.Во 1927 година е формира-
на женската секција која развила голема култу-
рно-просветна активност. Исто така, членовите на 
организацијата “Правда” биле активни на црковно 
поле,членувајќи во македонско-бугарските право-
славни цркви Св. Кирил и Методиј,потоа и во Св. 
Ѓорѓи во Торонто. 

Во Виндзор огранокот на МПО го носел името 
“Владо Черноземски”,а бил формиран на 1 ное-
мври 1934 година.Во состав на организацијата ра-
ботело народно училиште и женска секција. 
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МАКЕДОНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ДРУШТВА 

И АСОЦИЈАЦИИ ВО 
КАНАДА 

 

 ОРГАНИЗАЦИЈАТА“ОБЕДИНЕТИ 
МАКЕДОНЦИ” 

До педесетите години македонските доселени-
ци во Канада биле организирани во селски дру-
штва, односно околиски, кои развивале социјална 
и културна дејност во рамките на своето чле-
нство. Во тоа време постоеле две организации 
кои ги собирале Македонците, и тоа е “Македо-
нската патриотска организација” (МПО) и “Панма-
кедоники”. МПО дејствувале под влијание на буга-
рската, а “Панмакедоники” под влијание на 
грчката пропаганда. 

МПО е најстарата организација во која 
масовно членувале Македонците од САД и 
Канада. Таа била формирана во 1922 година, а 
“Панмакедоники” била основана во 1949 година и 
во неа главно членуваат македонски доселеници 
од Егејска Македонија. Втората организација била 
создадена под влијание на агресивната грчка 
пропаганда, со цел да ги собере во нејзините ре-
дови прогрчко ориентираните Македонци. 

Во педесетите години во Канада и во Америка 
се појавиле сили кои сериозно почнале да разми-
слуваат за македонско организирање на чисто 
национални позиции.Тие истовремено го постави-
ле и прашањето за зачувување на македонскиот 
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национален идентитет и македонското национа-
лно обединување на македонското иселеништво. 
Во тој период мала група Македонци ја презеле 
иницијативата за создавање на македонска наци-
онална и патриотска организација.Првиот потфат, 
во таа смисла, било организирањето на пикникот 
во 1958 година,кој за организаторите бил неочеку-
вано успешен. 

Илинденскиот пикник се претворил во традици-
онален и секоја година се одржува во првата не-
дела во август. Пикникот во националниот живот 
на Македонците во Торонто и пошироко има посе-
бно значење.Тој претставува симбол на македо-
нското иселеничко единство. 

По успешниот пикник во 1958 година органи-
зациониот комитет решил со писмо да им се 
обрати на Македонците, и да ја образложи нужно-
ста од основање на македонска национална орга-
низација, која ќе ги застапува интересите на цело-
то македонско иселеништво во Северна Америка. 

Потоа, на 28 април 1959 година се одржала 
општомакедонска конференција во хотелот “Кинг 
Едвард”. Тука бил прифатен уставот на организа-
цијата и било донесено решение да се формира 
организацијата “Обединети Македонци”. 

Од самиот почеток на основањето, органи-
зацијата “Обединети Македонци” ,активно приста-
пила кон решавање на ред важни проблеми бара-
ња од посебно национално значење за македо-
нското иселеништво во Канада.Една од најважни-
те задачи и потреби на македонските доселеници 
била изградбата на македонски православни 
цркви со цел да ги задоволи верските, културните 
и воопшто националните потреби на Македонци-
те. 

Организацијата “Обединети Македонци” разви- 

398

Славе Катин



вала и широка културно-просветна дејност. Всуш-
ност таа била регистрирана како македонска на-
ционална културно-просветна организација. Во 
рамките на таквата дејност таа се јавила како 
организатор на повеќе важни манифестации во 
културното живеење на македонското иселени-
штво во Торонто. 

Организацијата “Обединети Македонци” во 
своето постоење успеала да ги обедини Маке-
донците и национално и духовно. Таа развила 
силна дејност во животот на иселеништвото за да 
ги отстрани влијанијата на туѓите пропаганди. Со 
изградбата на македонските православни цркви, 
влијанието на МПО и “Панмакедоники” значите-
лно се намалило, а организацијата, “Обединети 
Македонци” се претворила во силно јадро на обе-
динување на македонските доселеници од сите 
делови на Македонија. 

Организацијата “Обединети Македонци” покре-
нала активности за формирање свои ограноци во 
Хамилтон, Виндзор, во Канада, како и Детроит и 
Колумбос во САД, на 16 ноември 1968 година. 
Таквите активности продолжиле на состаноците 
во Детроит на 7 јуни 1969 година и во Хамилтон 
на 17 мај 1970 година. Така, по проширувањето 
на активностите на асоцијацијата како национа-
лна организација “Обединети Македонци за Севе-
рна Америка”, во Торонто, од 4 до 6 септември 
1970 година, била одржана Конвенција на која 
била донесена Резолуција. 

Организацијата “Обединети Македонци” била 
организатор на повеќе манифестации пред конзу-
ларните претставништва на Грција, Бугарија и 

на бивша Југославија,за заштита на национални-
те права на Македонците во овие земји. Исто 
така, таа се јавила како еден од организаторите 
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на манифестацијата пред Обединетите нации за 
признавање на Република Македонија, како и 
пред Парламентот на провинцијата Онтарио во 
Торонто. Потоа, во 1991 година во септември го 
организирала Референдумот за суверена и само-
стојна Македонија, организирала доброволни 
акции за собирање средства за помош на Македо-
нија, пред се за Пиринска Македонија и Мала 
Преспа. 

До создавањето на литературното друштво 
“Браќа Миладиновци”, “Обединетите Македонци” 
биле организатори на “Деновите на македонската 
култура и писменост” што се одржувале во мај, а 
се посветени на делото на македонските и на 
се’словенските првоучители свветите Кирил и 
Методиј. Оваа манифестација била организирана 
со цел на канадската културна јавност да се 
приближи културата на македонскиот народ. 

Организацијата “Обединети Македонци” била 
организатор и на “Гоцевите денови”, кои биле 
посветени на македонскиот деец Гоце Делчев. За 
првпат биле организирани како “Гоцева комитска 
вечер” во 1972 година. Во текот на изминатите 
години интересот за овие денови бил се’ поголем. 
Инаку,во 1999 година било одбележано 40-годи-
шното постоење на организацијата “Обединети 
Македонци”. 

Во февруари 1979 година на годишното чле-
нско собрание било донесено решение да се по-
дигне споменик на паднатите борци за Македони-
ја.И покрај некои недоразбирања, споменикот бил 
поставен пред црквата Св. Климент Охридски, а 
на 26 јануари 1980 година било извршено негово-
то свечено откривање. Овој паметник членови на 
“Обединети Македонци” секоја година го посету-
ваат во чест на Илинден, првата сабота во месе-
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цот во 12 часот. Така, од 1980 година до денес на 
секој празник Илинден, 11 Октомври, Гоцевиот 
ден, Деновите на културата и за други празници 
Македонците полагаат венци на овој паметник. И 
свештениците одржуват панихида за паднатите 
борци во сите години за Македонија. 

Во рамките на организацијата “Обединети 
Македонци” до скоро работеле две македонски 
училишта: за изучување на македонскиот јазик и 
писмо и училиштето за изучување на македонски-
от фолклор и култура. Училиштето за јазик и 
писмо веќе не работи, а училиштето за фолклор и 
култура прераснало во КУД “Гоце Делчев”. 

Друштвото “Гоце Делчев” било основано во 
1986 година и е една од најактивните формирани 
групи во Канада. Тоа било учесник скоро на сите 
мултикултурни приредби во Торонто; учествувало 
на прославите на денот на независноста на 
Канада 1 јули; настапувало на разни паради и 
студентски игри; често гостувало меѓу Македонци-
те во Кичинер и Хамилтон; настапувало за време 
на Караванот на нациите и на таканаречените 
ЧИН свечености, како и на други собири и 
манифестации. Во 1988 година учествувало на 
Илинденските денови во Битола. 

Исто така, во рамките на организацијата 
“Обединети Македонци” постоел и фудбалскиот 
клуб “Солун”,кој настапувал во македонско-кана-
дската лига.Организацијата е сопственик на 
земјиште под име “Македонски парк”. 
 

 КАНАДСКО-МАКЕДОНСКИ ДОМ 
Една од најзначајните македонски институции 

е,секако,Канадско-македонскиот дом.Првиот ини-
цијативен одбор на овој дом бил формиран во 
1969 година и прераснал во Управно тело - Борд 
на директори кој броел 15 члена и својата офици-
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јална дејност ја започнал во 1971 година. Ова 
тело кое било акционерско, секоја година преку 
избори доживува промени. 

Во аналите на Кандско-македонскиот дом е 
запишано дека во 1973 година било купено место 
со површина од над 3 хектари на кое е изграден 
домот, што е од интерес и потреба за сите 
Македонци кои живеат во Торонто и околината. 
Потоа на 7 мај 1978 година и официјално бил 
ставен камен темелникот, а на 24 септември 1978 
година свечено била откриена резба во камен со 
натпис “CANADIAN MACEDO-NIAN PLACE 1978”. 
Домот на свеченото отворање го нарекле 
“Canadian Macedonian Senior Citizens Centre 
Association”, а меѓу доселениците е познат како 
Канадско-македонски старски дом. 

Свеченото отво рање на Домот било извршено 
на 17 јуни 1979 година.Тогаш бил отворен компле-
кс од модерни згради со 110 апартмани, станови, 
со сите помошни простории, со 1 спална, кујна, 
гостилница, приемна соба, балкон, купатило и др. 
На свеченото отворање настапиле: групата “Маке-
донка” при црквата Св. Климент Охридски, 
охридскиот пеачки состав “Билјана”, португалско-
то КУД “Назаре”, потоа јапонски, филипински, 
австриски и ирски играорци. 
      Во Канадско-македонскиот центар, кој на 12 
јуни 1994 година ја прославил 15-годишнината од 
отворањето, со успех работи женската секција 
“Ќерките на Македонија”. Таа е формирана во 
1977 година и во неа учествуваат видни граѓанки 
на Канада од македонско потекло. Исто така, во 
состав на Центарот со успех работи Македонско-
канадскиот пензионерски клуб, прв во Торонто, кој 
бил отворен на 15 јануари 1974 година, а 
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официјално регистриран на 1 април 1977 година. 
Таму работи и Канадско-македонското историско 
 друштво, кое има и своја библиотека во Домот. 
 
  
 МАКЕДОНСКИ АСОЦИЈАЦИИ ВО СОСТАВ 
НА ЦРКВАТА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 
  
ИГРАОРНАТА ГРУПА “МАКЕДОНКА” била 
формирана во 1959 година. Групата меѓу маке-
донските доселеници во Торонто, првобитно била 
позната под името “Танец” и “Вардар”. Кога 
настапувала пред пошироката канадска публика 
се појавувала со името “Македонска фолклорна 
група”.Таа во 1959 година станала гранка на 
организацијата “Обединети Македонци”, која била 
основана истата година. Во 1964 година, групата 
се одвоила од “Обединети Македонци” и почнала 
да настапува самостојно. Сe’ до 1968 година 
“Македонка” успешно настапувала на голем број 
концерти, главно пред македонската заедница во 
Торонто. Во 1969 година групата пристапила на 
црковната општина Св. Климент Охридски и 
станала нејзина членка. Во 1970 година го добила 
сегашното име “Македонка”. Се’ до најново време, 
оваа група била и е една од носителите на 
културниот и забавниот живот на македонското 

иселеништво во Торонто. 
Во своето долгогодишно постоење групата 

“Македонка” имала многубројни настапи и, се 

разбира, добиени признанија и награди. Во 1971 

година “Македонка” гостувала во Македонија, како 

гостин на Матицата на иселениците од Македони-
ја.Тоа било првото гостување на групата во Маке-
донија.Била чест гостин на фестивалот “Илинден-
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ски денови” во Битола, каде што со свои концерти 

настапила во 1978, 1982 и 1989 година.  
Групата “Македонка” на канадската јавност ¼ е 

позната со учество на повеќе фестивали и турнеи 

низ разни делови на Канада. Скоро секоја година 

настапувала на меѓународниот фестивал во Торо-
нто, познат под името ЧИН. За неколку настапи има 

добиено први награди, и тоа во 1980,1986,1989,1991 
година. Во 1979 година била гостин на провинцијата 

Нова Скошија, во својство на најдобра група на 

провинцијата Онтарио. Во Саскачен групата “Маке-
донка” престојувала во 1980 година. Во 1983 година 

“Македонка” ја претставувала Канада на Меѓунаро-
дниот фолклорен фестивал во Порто Рико, Јужна 

Америка,а реализирала и успешна турнеја во 

Австралија. 
 

МАКЕДОНСКОТО НЕДЕЛНО УЧИЛИШТЕ е 

место каде се продолжуваат традициите и се негува 

мајчиниот македонски јазик. Тоа постои од самото 

формирање на црквата Св. Климент Охридски до 

денес. Во него се школувале голем број ученици и 

предавале бројни наставници кои придонеле во про-
цесот на културата и образованието. 
 

ЛИТЕРАТУРНОТО ДРУШТВО “БРАЌА 

МИЛАДИНОВЦИ” при црковната општина Св. 

Климент Охридски во Торонто било формирано 

на 6 март 1987 година. Првата литературна 

вечер, ја одржало во мај 1987 година по повод 

126-годишнината од излегувањето на познатиот 

Зборник на браќата Миладиновци и во чест на 

формирањето на друштвото. Тогаш, за прв пат 

пред македонската заедница во Торонто членови-
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те се преставиле со свои творби. Потоа на 1 јули 

1989 година ја печателе првата публикација 

“Литературна мисла”.Во првиот број на ова списа-
ние се застапени сите членови на друштвото со 

по една песна. Вториот број на “Литературна 

мисла” излегол од печат следната година. 

Третиот број се појавил во 1990 година, а во 

септември 1991 година, четвртиот број. Истата 

година излегла од печат книгата поезија на члено-
вите на ова литературно друштво под наслов 

“Траги во времето”, а во 1993 година книгата под 

наслов “Глас од далечината”. Во 2001 година 

излегла од печат стихозбирката “Мостови”, во која 
сите членови се застапени со повеќе песни.  

Литературното друштво “Браќа Миладиновци” 

од 1989 година се јавувало и како организатор на 

“Деновите на македонската култура и литература” 

во Торонто. Оваа манифестација се одржува во 

мај, а се покануваат и гости од Македонија. 
 

ДРАМСКАТА СЕКЦИЈА при црковната општи-
на Св. Климент Охридски во Торонто, започнала 

да работи во 1984 година. Во текот на своето по-
стоење, се појавила со шест драмски претстави. 

Драмската секција своите претстави, со ретки 

исклучоци, ги изведувала во просториите на  
црквата Св. Климент Охридски. Настапувала и во 

некои театри во градот, како и на приредбата 

“Оро македонско”,во организација на Македонско-
канадската федерација. Настапила во градот 

Виндзор и во Република Македонија, на театар-
ските денови “Војдан Чернодрински” во Прилеп и 

на други места. 
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ЦРКОВНИОТ ХОР при црквата Св. Климент 

Охридски бил формиран во осумдесеттите години 

во помал состав и со скромни обиди. Денес тој 

претставува значаен фактор во црковното живее-
ње и е еден од најдобрите македонски црковни 

хорови. Главно настапува за време на одржува-
њето на светите богослужби секоја недела и на 

големите христијански празници, а настапил и 

надвор од црквата. Во хорот членуваат дваесет-
тина љубители на македонското црковно пеење 

од различна возраст. 
 

ШАХОВСКИОТ КЛУБ при Св.Климент 

Охридски,е една од помладите секции на црквата. 

Во последно време постигнува забележливи 

резултати. Членовите на овој клуб редовно се 

натпреваруваат во Онтарио на повеќе важни 

турнири. Во просториите на клубот, во црквата 

Св. Климент Охридски во 1992 година, за прв пат 

бил одржан шаховски турнир на кој зеле учество 

околу шахисти од провинцијата Онтарио. 
 

ДРУШТВОТО НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ “ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ”, како гранка на црковната општина Св. 

Климент Охридски било основано во 1990 

година. Тоа е официјално регистрирано влегува 

во склопот на “Обединетите пензионери на 
Онтарио”. Во него можат да членуваат лица со 

надминати 55 години. Друштвото во просториите 

на црквата има свој клуб,кој работи од понеде-
лник до петок. Тоа е од отворен тип и во него 

можат да членуваат и припадници на други 

етнички групи. Секој четврток пензионерите 

организираат заеднички ручек. 
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 САМОСТОЈНИ АСОЦИЈАЦИИ ВО ТОРОНТО 
  

МАКЕДОНСКО-КАНАДСКИ ПЕНЗИОНЕРСКИ 

КЛУБ. Во минатото, македонските пензионери, 

главно, се собирале по разни македонски ресто-
рани и трговски центри. Денес идентичен е случа-
јот со средните генерации, кои неколку пати во 

неделата се собираат во “кафе шоповите”. Таму 

тие другаруваат, играат шах, карти и дискутираат 

за политичките настани во Македонија. Омилено 

место на нивните средби бил трговскиот центар 

(плаза) во Торнклиф Парк. Тука потекнала и иде-
јата за формирање на македонски клуб на пензио-
нерите. Идејата била прифатена од голем број 

пензионери и во 1975 година бил формиран “Ма-
кедонско-канадскиот пензионерски клуб”.  

Клубот бил отворен во простории на трговски- 
от центар во Торнклиф Паркот, а со помош на 
Канада бил опремен. Во клубот се служело кафе 
и разни други пијалоци и тој станал собирно ме-
сто на многу пензионери,а и на помлади доселе-
ници,кои времето го поминувале во една македо-
нска просторија и средина. Пензионерскиот клуб 
во просториите на Торнклиф Парк останал три 
години. Со изградбата на Македонско-канадскиот 
старски дом во 1978 година,клубот добил простор 
во овој дом, каде што работи до денешно време. 

Во своето постоење, Македонско-канадскиот 
пензионерски клуб бил издавач на монографија 
поврзана со историјата на македонското иселе-
ништво во Канада. Насловот на монографијата 
гласи “Македонските доселеници во Канада и 
нивните корени”, издадена во 1980 година, а 
финансирана од државните канадски власти. 
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ФОЛКЛОРНАТА ГРУПА “СЕЉАНИ” била 

основана во 1969 година, во рамките на 

Македонско-бугарската православна црква Св. 
Кирил и Методиј во Торонто. Во тоа време 

родителите на членовите на оваа група, 

црквувале во таа општина. Во склопот на оваа 

црква, групата останала се до 1971 година, кога 

поради недораз-бирање со нејзината управа, ја 

напуштила црквата. Од самото формирање, гру-
пата ја негува македонската изворна народна 

песна и оро.  
По напуштањето на црквата Св.Кирил и Мето-

диј, групата “Сељани” своите проби ги одржувала 
во други простории, а потоа во просториите на 
“Јорк универзитетот”.Во групата членувале неко-
лку студенти кои студирале на овој универзитет, 
на кои салата им била давана на бесплатно кори-
стење. 

Првиот јавен настап македонската групата 
“Сељани” го одржала во годината на нејзиното 
основање, во 1969 година, за време на деновите 
на етничкиот фестивал “Караван”. Потоа имала 
бројни настапи, за подоцна, во 1976 година, да 
замине за Монтреал каде настапила на Олимпија-
дата, како канадски претставник. 

Исто така, македонската групата “Сељани” 
учествувала и на Светската етномузиколошка ко-
нференција, што се одржала во Торонто во 1975 
година. Потоа, групата повеќе пати настапила и 
во Музејот на нациите во Торонто, како и на фе-
стивалот “Пофалба на рацете”. Во 1977 година 
групата “Сељани” настапила на меѓународниот 
фолклорен фестивал во Ленпуел, Велс - Велика 
Британија, а неколку пати била гостин и во 
Република Македонија. 
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Во 1982 и 1983 година групата “Сељани” била 
организатор на фестивал. Во рамките на фести-
валите била организирана изложба на македо-
нски стари народни носии, што биле сопственост 
на групата. 

Групата “Сељани” настапила на многубројните 
приредби што се одржувале во македонската пра-
вославна црква Св. Климент Охридски, на фе-
стивалот “Караванот на нациите”, што се одржува 
секоја година во Торонто, на приредбата “Оро ма-
кедонско” и други манифестации. Главната цел на 
групата “Сељани” била да настапува пред кана-
дската публика со цел да ја запознае со македо-
нското фолклорно и културно богатство. Групата 
“Сељани” издала и своја книга на англиски јазик 
под наслов “Македонија - избор на статии за исто- 
ријата и културата на Македонија”. 
 

ЗДРУЖЕНИЕ НА ДЕЦАТА БЕГАЛЦИ ОД 
ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА. Кон крајот 
на седумдесетите години кај група млади и обра-
зовани лица, во меѓусебното комуницирање, се 
родила идејата за создавање организација во која 
ќе членуваат луѓе кои ја преживеале трагедијата 
на Граѓанската војна во Грција и егзодусот низ по-
веќе земји во светот.Таа група ја сочинувале деца 
бегалци кои во Канада се населиле главно од По-
лска, а некои од нив дошле и преку Република 
Македонија. 

Голема заслуга во ширењето на целите и 
задачите на Здружението одиграла редакцијата 
на весникот “Македонски глас”, кој на своите стра-
ници ја ширел вистината за судбината на децата 
бегалци од егејскиот дел на Македонија и го ра-
звивал чувството за заедништво. Со залагање на 
редакцијата на весникот “Македонски глас”, во 
Торонто, во 1978 година била организирана прва-
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та средба. Всушност на оваа средба била потти-
кната идејата за организирањето на Светска сре-
дба на децата бегалци. 

Здружението на децата бегалци од Торонто е 
многу активен субјект во општествениот живот на 
македонското иселеништво во Канада. Во завис-
ност од настаните кои се одигрувале околу Ма-
кедонија, Здружението секогаш навреме реагира-
ло со разни петиции и писма до меѓународните 
институции, во прв ред од областа на заштитата 
на човековите права на Македонците, посебно на 
оние од Егејска Македонија. Исто така, тоа стана-
ло еден од носителите на дејностите на доселе-
ниците сврзани со признавањето на Македонија. 

Инаку, Здружението на децата бегалци било 
регистрирано како добротворно здружение, кое во 
своите редови ги обединува децата бегалци од 
Егејскиот дел на Македонија и нивните потомци. 

 
МАКЕДОНСКО-КАНАДСКАТА АКАДЕМСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА била основана во 1975 година. 
Во своите редови таа ги собира македонските 
интелектуалци во Торонто. Главна цел на асоци-
јацијата да одржува врски со научни работници од 
Македонија и пошироко, како и да организира ра-
зни предавања од областа на македонската исто-
рија и наука. 

 
МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО НА БОРЦИТЕ 

било основано во 1983 година.Тоа ги вклучиле бо-
рците од времето на Втората светска војна и е во 
состав на Кралските канадски легиони, секција 
617. 

За жал, во 1989 година дошло до расцеп во бо-
речкото друштво и се формирало второ македо-
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нско друштво на борците од Македонија во Кана-
да. 

Новоформираното друштво на борците постои 
како самостојно македонско друштво,но и тоа е во 
склопот на Канадската лига на ветераните. Тоа е 
регистрирано и има свој правилник за работа. 
 

МАКЕДОНСКО-КАНАДСКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ЧОВЕЧКИ ПРАВА бил формиран на 8 август 1986 
година. На тој ден се одржал официјален соста-
нок на групата активисти за човекови права, кои 
развиле широка активност на меѓународен план. 
Така, една од првите задачи на Комитетот била 
да се запознае јавноста со неговите цели и зада-
чи; со барањето на Комитетот за почитување на 
човечките права на Македонците во Егејска Маке-
донија, а во прв ред, за признавање на македо-
нското национално малцинство во Грција. Маке-
донскиот комитет за човековите права дејствува 
надвор од границите на Македонија, со што маке-
донското прашање добило светски размери, а по-
себно прашањето за заштитата на правата на ма-
лцинствата во Грција, Бугарија и Албанија. 
 

МАКЕДОНСКИ СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.  
Првата македонска студентска организација 

била формирана во Торонто во 1987 година, на 
истоимениот универзитет. Се проценува дека на 
универзитетот “Торонто” студираат околу 250-300 
студенти од втората и третата генерација на ма-
кедонското иселеништво. Посебна улога во орга-
низирањето и работата на македонската студе-
нтска организација одиграла Катедрата по маке-
донски јазик. 
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Македонската студентска организација при 
универзитетот “Торонто” одржувала тесна сорабо-
тка со повеќе етнички студентски организации. 

Втората македонска студентска организација 
била основана во рамките на универзитетот“Јорк” 
во Торонто. Овој универзитет е познат како етни-
чки универзитет, бидејќи во него студираат студе-
нти од повеќе етнички групи. 

Третата по ред македонска студентска органи-
зација постои во рамките на Политехничкиот 
институт во Торонто. Во тек на формирање се и 
други македонски студентски организации на уни-
верзитетот во Скарборо и во Кингстон. 

Исто така, во Торонто постојат и други македо-
нски младински организации во чии редови била 
вклучена школската младина од средните учи-
лишта и младинската организација на вработени-
те млади Македонци. Средношколската млади-
нска организација била основана во 1992 година. 

Во Торонто постои и организацијата “Децата на 
Александар Македонски”, која во своите редови, 
главно, ги собира новодојдените млади луѓе од 
Македонија. 
 

МАКЕДОНСКО-КАНАДСКОТО МЕДИЦИНСКО 
ДРУШТВО било основано во 1990 година, во гла-
вниот град на Канада, Отава. Група лекари ја ини-
цирале потребата од организиран настап на лека-
ри од македонско потекло, кои живеат во Канада 
и во САД. Тие во исто време организирано де-
јствуваат во зачувувањето и зацврстувањето на 
македонските корени, како и во одржувањето на 
тесни врски со Македонија. 

Во почетокот друштвото се викало “Македо-
нско-канадско лекарско друштво”, а во 1992 годи-
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на го променило името во “Македонско-канадско 
друштво за медицински стручњаци”. 
 

КАНАДСКО-МАКЕДОНСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА  
Била основана во август 1990 година во Торо-

нто. Иницијаторите за создавање на федерација-
та со писма и покани им се обратиле на сите ма-
кедонски друштва и организации да учествуваат 
на заедничкиот состанок, на кој се донела одлука 
за основање на федерацијата. На состанокот бил 
донесен статут на федерацијата, кој претходно 
бил прифатен од канадските власти и изработен 
во согласност со законите на Канада. 

Канадско-македонската федерација покажала 
активност, во прв ред, во помагањето на македо-
нското лоби во борбата за признавање на Репу-
блика Македонија од Обединетите нации и од 
други меѓународни институции, како и во пружање 
материјална помош. Федерацијата го организира-
ла “Македонско оро”, на кое биле присутни голем 
број македонски доселеници и претставници на 
канадските власти. За време на оваа културна 
манифестација биле собрани големи финансиски 
средства за помош на Македонија, кои, главно, 
биле наменети за купување лекови. 
 

МАКЕДОНСКА КАТЕДРА. Основите на маке-
донската катедра по македонски јазик во Торонто 
биле поставени на Третата славистичка конфере-
нција во 1997 година. Таа била организирана со 
голема поддршка на универзитетски професори и 
студенти од Канада и САД, како и од Македонци 
обединети околу црквата Св. Климен Охридски и 
литературното друштво “Браќа Миладиновци”. Де-
нес Македонската катедра е една од најзначајни-
те на северно-американскиот континент. 
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КАНАДСКОТО-МАКЕДОНСКОТО 
ИСТОРИСКО ДРУШТВО било основано во 1991 
година како непрофитна организација, а неговата 
главна цел била објективно да се регистрира и 
обработи историјата на македонското иселени-
штво во Канада. 

Членовите на ова друштво се лица од најра-
злични професии и возраст, на кои историјата на 
иселеништвото и Македонија им претставува пре-
окупација. Мисијата на друштвото е да ги проучу-
ва достигнувањата на канадските Македонци во 
времето и просторот, како и да го документира ра-
звојот и чувањето на националните традиции, ку-
лтурата, религијата, јазикот и историските моме-
нти од почетокот до денес. Исто така, една од за-
дачите на друштвото е да ја запознае канадската 
научна јавност со потеклото на Македонците и со 
нивниот придонес во развојот на Канада и на не-
јзиното општество. Тоа работи во просториите на 
Канадско-македонското место, каде има библиот-
ека со соодветна опрема. Друштвото било органи-
затор на разни предавања од областа на македо-
нската историја, јазикот и културата. 
 

МАКЕДОНСКО-КАНАДСКА ДЕЛОВНА И 
ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА. Таа била 
основана во 1992 година во Торонто. Иницијато-
рите за формирање на оваа деловна асоцијација 
биле бизнисмени, кои во септември 1992 година 
одржала основачко собрание, на кое била избра-
на и нејзината управа. 

Целта на Македонско-канадската деловна и 
професионална асоцијација била да ги собере и 
меѓу себе да ги зближи бизнисмените од македо-
нско потекло во Канада; да им се помогне на по-
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малите бизнисмени во издигнувањето и проширу-
вањето на нивната дејност; да ги помага македо-
нските средства за јавно информирање и др. 

Посебно место во програмата на Македонско-
канадската деловна асоцијација заземала помо-
шта за Република Македонија, потоа зацврстува-
њето на контактите со македонските бизнисмени 
во Македонија. 
 
  
 МАКЕДОНСКИТЕ СЕЛСКИ И ОКОЛИСКИ 
СОЦИЈАЛНО - КУЛТУРНИ БРАТСТВА И 
СПОРТСКИ АСОЦИЈАЦИИ 

Првите организирани спомагателни братства 
во Канада се братствата од селата: Ошчима, Ба-
ница,Смрдеш,Д'мбени,Буф и Трсје. Овие братства 
биле формирани во годините 1905-1907, а по 
1910 година дошло до масовно организирање на 
македонски селски спомагателни друштва. До 
Втората светска војна, основата на македонските 
селски друштва ја чинеле братствата од Егејска 
Македонија, а по шеесеттите години од минатиот 
век од Република Македонија. 

Дејноста на македонските селски и околиски 
културно-социјални друштва во изминатиот пери-
од првобитно била чисто од социјален карактер, а 
постепено преминале во културно-просветни дру- 
штва. Тие организирале самостојна училишна де-
јност,со цел децата,особено новата генерација да 
го изучува својот мајчин јазик. По Втората светска 
војна децата организирано го изучувале својот 
македонски мајчин јазик, историја, географија и 
религија во рамките на црковните училишта. 

Исто така, селските културно-социјални дру-
штва во својата дејност важно место му посвету-
вале на културното издигнување на своите члено-
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ви, преку организиран културно-забавен живот. 
Тој се одвивал преку создавањето драмски се-
кции, постоењето на хорови и оркестри во рамки-
те на друштвата. Во делокругот на дејноста на се-
лските културно-социјални друштва спаѓа и спо-
ртското организирање на младите. Некои од дру-
штвата и во минатото имале свои селски култу-
рно-уметнички групи. Повеќе друштва учествува-
ле во деновите на Караванот на нациите во Торо-
нто. Тоа е културна акција која ја организираат 
сите етнички групи што живеат во мултикултурна 
Канада, презентирајќи ги своите културните осо-
бености. Притоа, во склопот на друштвата влегу-
вале и женските и младинските секции кои го 
организираат спортскиот и културниот живот на 
членовите. 

Некои од културно-социјалните друштва се 
јавувале и како издавачи на монографии за свои-
те села. Меѓу нив се: монографиите за селата 
Желево,Бапчор,Баница,Ошчима и сл. Овие изда-
нија обично се печатени по повод некои годишни-
ни. Тие содржат разновидни трудови од историја-
та на селата, со посебен осврт на доселениците 
од тие села, придружени со слики и соодветни ре-
клами. Во последно време многу популарни се те-
лефонските именици со адресите на сите жители 
од даденото село, без оглед на местото на живее-
ње. Телефонски именици имаат селата: Буф, 
 Ошчима, Брајчино и др. 
 

СПОМАГАТЕЛНОТО ДРУШТВО “ОШЧИМА” 
од селото Ошчима, Леринско било основано во 
1905 година. Тоа е едно од најстарите друштва, 
организирани од Македонците од Егејска Македо-
нија во Канада. Како основна причина за органи-
зирање на ова друштво во тоа време била взае-
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мната помош на своите членови, посебно прифа-
ќањето на новите доселеници од селото. 

Друштвото “Ошчима” во минатото, па и се до 
денешно време, било тесно поврзано со жителите 
кои останале да живеат во селото, а посебно на 
оние кои во меѓувоениот период и по Граѓанската 
војна во Грција, кога селото ги претрпело најголе-
мите несреќи. Тоа развило и издавачка дејност, 
во чии рамки била отпечатена и монографијата за 
селото, како и телефонскиот именик во кој се по-
местени телефонските броеви и адресите на сите 
жители од Ошчима, без оглед на сегашното место 
на живеење. 
 

СПОМАГАТЕЛНО ДРУШТВО “Д'МБЕНИ”. 
Првобитното друштво “Д'мбени” од селото Д'мбе-
ни, Костурско било формирано во градот Гери, 
Индијана, САД во 1906. Во своите редови ги соби-
рало жителите од селото Д'мбени коишто живее-
ле во САД и Канада. Тогаш друштвото го добило 
името на познатиот борец против турското ро-
пство од ова село, Лазар Поп Трајков. Во 1940 го-
дина членовите на друштвото што живееле во То-
ронто се издвоиле и организирале свое друштво 
именувајќи го “Д'мбенско селско спомагателно 
друштво - Лазар Поп Трајков”. 

Друштвото “Д'мбени” е регистрирано и работи 
врз основа на статутот. Меѓу доселениците дру-
штвото е познато по хуманитарните активности. 
Тоа располага со сопствена фарма, која се вика 
“Д'мбенско Село”. 
 

БЛАГОТВОРНОТО БРАТСТВО “ЖЕЛЕВО” од 
селото Желево, Леринско било формирано во 
1907 година, а сегашното спомагателно братство 
“Желево” било формирано на 1 октомври 1921 го-
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дина.Тоа развило голем број активности, меѓу кои, 
во 1928 година била иницирана изградбата на 
познатиот Желевски дом. Во 1929 било создадено 
младинското друштво под име “Родина”.Желе-
вскиот дом бил повторно инициран во 1946 годи-
на и на 26 август истата година се купило место. 
Тој дом е официјално отворен на 10 јули 1948 го-
дина. Домот е сопственик на места за викендички, 
на голф игралишта и друг имот. Во Желевскиот 
дом се одржал состанокот за изградба на МПЦ 
Св. Климент Охридски во Торонто. 
 

СПОМАГАТЕЛНОТО ДРУШТВО “ГАБРЕШ” 
било формирано на 1 март 1911 година во Торо-
нто. Првобитното друштво имало спомагателен 
карактер, во прв ред да им се помогне на новодо-
јдените доселеници од селото, а исто така да им 
се излезе во пресрет на оние кои сакале да се 
вратат во Македонија, односно во родното село. 

Друштвото било официјално регистрирано и 
има свој статут. Во него членуваат околу 250 
души, кои секоја година организираат пикник, зае-
дно со друштвото од селото Дреновени. 
 

СПОМАГАТЕЛНОТО ДРУШТВО “БАНИЦА” од 
селото Баница, Леринско било основано на 26 
јуни 1911 година, во Торонто. Денес постојат две 
друштва кои ги собираат жителите од селото Ба-
ница. Првото друштво “Баница” кое е и најбројно-
то е со чиста македонска ориентација. Второто 
друштво било формирано во 1929 година. Тоа го 
носи името “Веви” по грчкото име на селото и е со 
прогрчка ориентација. 
 

СПОМАГАТЕЛНОТО ДРУШТВО “БЕСВИНА” 
од селото Бесвина, Костурско е едно од најстари-
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те македонски селски друштва основани во Кана-
да. Тоа е организирано во 1916 година. Првоби-
тно се викало спомагателно друштво “Два врво-
ви”, а потоа го сменило името на сегашното. Дру-
штвото било регистрирано и работи според одре-
дбите на својот статут. 
 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНО ДРУШТВО “БУФ”. 
Првото спомагателно друштво “Буф” од селото 
Буф, Леринско, било основано во 1959 година во 
Детроит, САД. Во 1959 година и во Торонто било 
организирано друштво со тоа име. Првобитно бу-
вчани од Торонто членувале во друштвото во Ви-
ндзор, кое било познато по своите активности. 
Членовите на друштвото “Буф” активно учеству-
вале во изградбата на македонските православни 
цркви. 

Друштвата “Буф”одржувале добри односи со 
своето село Буф, а и сите три друштва одржуваат 
меѓусебни пријателски односи. Тие се канат на 
своите пикници, на игранките и веселбите. 
 

ТРСЈАНСКОТО СПОМАГАТЕЛНО ДРУШТВО 
“ОТЕЦ ГЕРАСИМ”, најверојатно било најстарото 
друштво на Македонците во Торонто. Неофиција-
лно тоа работело од 1890 година, а официјално 
било регистрирано во 1933, кога знатно се зголе-
мил бројот на доселениците од селото Трсје, Ле-
ринско. Тоа било познато по својата културна де-
јност меѓу своите членови и кај целокупното маке-
донско иселеништво во Торонто. Друштвото ра-
сполага со свој парк, во кој има изградено мало 
манастирче, кое го носи името “Отец Герасим”. 
 

СПОМАГАТЕЛНОТО ДРУШТВО “В'МБЕЛ” од 
селото В'мбел, Костурско било формирано во 
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1940 година. Од едно доста активно друштво од 
своето постоење, во осумдесетите години, се пре-
творило во пасивно, со тенденција на негово изу-
мирање. 
 

СПОМАГАТЕЛНОТО ДРУШТВО “ДРЕНОВЕ-
НИ (КРАНИОНА)”, од селото Дреновени, Косту-
рско, е основано во 1940 година и во него постое-
ле две крила: со македонска и прогрчка ориента-
ција. 
 

ДОБРОТВОРНОТО ДРУШТВО “НЕВОЛЈАНИ 
(СКОПЈА)” од селото Неволјани, Леринско било 
формирано на 5 февруари во 1956 година. Пора-
ди зачувување на единството на жителите на се-
лото Неволјани, друштвото го нарекле со двете 
имиња: македонското и грчкото. 
 

БИТОЛСКОТО ОКОЛИСКО СПОМАГАТЕЛНО-
КУЛТУРНО ДРУШТВО “ПЕЛИСТЕР” било осно-
вано во 1960 година. Во својот состав ги собирало 
жителите од битолскиот регион. Првобитно се 
викало спомагателно-културно друштво “Битола”. 
Тоа развило бројни активности, меѓу кои и првиот 
пикник што го организирало во јуни 1960 година. 
Во 1969 година бил формиран фудбалскиот клуб 
“Битола”, кој постоел до 1985 година. Од таа годи-
на клубот настапувал под името “Македонија” и 
бил член на Македонско-канадската фудбалска 
лига. 

Во 1979 година од ова друштво се формирале 
четири друштва и тоа од селата:Велушина,Лажец, 
Граешница и Драгош. Денес овие четири друштва 
работат самостојно. Тие имаат свои управи и ста-
тути, но сепак настапуваат заеднички. 
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МАКЕДОНСКОТО СПОМАГАТЕЛНО ДРУ-
ШТВО “ПРЕСПА” било основано во 1961 година, 
кога во Торонто се зголемил бројот на доселени-
ците од Преспа. Во 1983 година, друштвото било 
регистрирано пред канадските власти под името 
“Македонско спомагателно преспанско друштво”, 
со свој статут. Во статутот, пак, името на дру-
штвото гласи: Преспанско-ресенско добротворно 
друштво “Преспа”.Тоа во своите редови ги собира 
Македонците кои потекнуваат од преспанскиот 
регион, без оглед на тоа на кој дел од Преспа му 
припаѓаат. 
 

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОТО И СОЦИЈАЛНО 
ДРУШТВО “ЗДРУЖЕНИ БРАНОВИ”. Во ноември 
1980 година, бил формиран привремен управен 
одбор кој требало да пристапи кон формирање на 
друштво кое ќе ги собира жителите од охридскиот 
регион: Охридско, Струшко, Дебарско и Кичевско. 
Потоа, на 7 февруари 1981 година се одржало 
членско собрание на кое било донесена одлука за 
избор на званична управа и избор на името на 
друштвото. 

Културно-просветното и социјалното друштво 
“Здружени бранови”,активно учествувало во живо-
тот на иселеништвото во Торонто. Меѓу другото, 
во 1992 година активно се вклучило во акцијата за 
собирање на лекови за Македонија. 

 
ПРИЛЕПСКОТО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО 

ДРУШТВО “ПРИЛЕП” било основано во 1990 го-
дина. Друштвото соработува со повеќе друштва 
од Торонто, а посебно со Мариовското и со Бито- 
лското друштво. 

Исто така, во Торонто постојат и следните 
друштва : “Полог”, “Граешница”, “Обединети Ма-
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риовци”, “Скопје”, “Брајчино”, “Љубојно”, “Евла”, 
“Велушина”,“Драгош”,“Горничево”,“Лажец”,“Болно”
,“Арменско”,“Трнава-Прасино”,“Статица”, “Зелени-
че” и др. 
 

МАКЕДОНСКА ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОШ НА 
ДЕЦА. Оваа хуманитарна организација е реги-
стрирана на 6 март 2002 година во Торонто.Таа ги 
помага сите деца, особено децата во Македонија 
кои настрадале во војната. 
 

МАКЕДОНСКИ МУЗИЧКИ СОСТАВИ. Во Торо-
нто постојат поголем број македонски музички со-
стави. Меѓу познатите оркестри се: “Децата од 
Буф”, “Илинден”, “Изгрев”, “Бисер” и други. Исто 
така, поголемиот број играорни групи имаат свои 
оркестри. 
 

КАНАДСКО-МАКЕДОНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА. На просторот на Канада во минатото и де-
нес постојат повеќе македонски фудбалски клубо-
ви. Некои од нив им припаѓаат на селските спома-
гателни друштва, а некои на македонските црко-
вни општини. Во повеќето случаи ваквите фуд-
балски клубови главно настапуваат за време на 
пикниците или пак на некои свечености. 

Во 1984 година била формирана Канадско-ма-
кедонската фудбалска лига во Торонто, во чиј 
состав влегле следниве македонски фудбалски 
клубови: “Солун”, “Вардар”, “Мариово”, “Скопје”, 
“Победа” ,“Охрид”, “Партизани”, “Брајчино”, “Здру-
жени бранови” и “Македонија”. Во 1987 година, 
Канадско-македонската фудбалска лига се про-
шири со клубовите “Буф” и “Преспа”. 

Во последните неколку години фудбалските 
екипи на“Скопје”,“Вардар”, “Солун” и “Македонија” 
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постигнувале добри резултати во лигите, а биле 
победници и на многу турнири организирани во 
Онтарио,како и во државата Њујорк.Оваа тради-
ција ја продолжил и новоформираниот клуб “Ма-
кедонски ѕвезди” составен од најдобрите играчи 
од Македонската фудбалска лига. “Македонски 
звезди”. 

За време на илинденските прослави, во 
организација на “Обединети Македонци”, се одр-
жува таканаречениот Илинденски фудбалски куп, 
на кој се натпреварувале сите македонски фудба-
лски клубови за освојување на Илинденскиот тро-
феј. 
 

КАНАДСКО - МАКЕДОНСКА ХОКЕАРСКА 
ЛИГА. Еден од најомилените спортови меѓу мла-
дите Македонци во Канада е, секако, хокејот на 
мраз. Веројатно тоа е одраз на местото што хоке-
арскиот спорт го зазема во животот на Канаѓани-
те. Таму, подолго време постоела “Канадско-ма-
кедонската хокеарска лига”, во чиј состав биле: 
“Обединети Македонци”, “Македонско сирење”, 
“Македонска ресторанска кооперација”, “Канадски 
федерии МФГ.”, “Knob Hil Farms Наб”, “Кристален 
мраз” и др. Притоа, Македонци - хокејари играат и 
во највисоките тимови на Канада. 
 

ОТВОРЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ГОЛФ ТУРНИР 
во Торонто постои од 1942 година, а бил основан 
од познат македонски иселеник и бизнисмен. На 
оваа спортско-рекреативна манифестација главно 
учествуваат канадски бизнисмени од македонско 
потекло, чии семејства биле дојдени во Канада 
пред Втората светска војна. Учесниците на турни-
рот од организаторот добиваат награди во вид на 
капи, кошули со македонското знаме и др. Побе-
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дникот на турнирот добива специјален пехар. Ту-
рнирот се одржува во јули секоја година. 
 

Обединети Македонци во Хамилтон. Поче-
тните активности за формирање на огранок на на-
ционалната организација Обединети Македонци 
во Хамилтон биле присутни уште од формирање-
то на оваа организација во Торонто. Меѓутоа, ини-
цијавата се покренала на 16 ноември 1968 година 
во Торонто, а се продолжило на состанокот одр-
жан на мај 1970 година во Хамилтон. Тогаш, всу-
шност, се дало предлог за изградба на македо-
нската православна црква св. Наум Охридски од 
Хамилтон. 

 
ВИНДЗОР 

 

Обединети Македонци во Виндзор. Активно-
стите за формирање огранок на оваа организаци-
ја во Виндзор започнале на состаноците на 16 но-
ември година во Торонто и на 7 јни 1969 година 
во Детроит. По конституирањето огранокот пока-
жал активности, особено на Конвенција во Торо-
нто во септември 1970 година. 
 

Журналистичко друштво. Оваа единствена 
новинска асоцијација во иселеништвото била фо-
рмирана во Виндзор од група вљубеници во нови-
нарството. Таа постоела повеќе години и во неја 
членувале бројни македонски иселеници од Кана-
да и САД кои се занимавале со новинарство. 
 

Буфско друштво. Ова селско друштво на 
доселеници од селото Буф, Леринско било фо-
рмирано на 26 март 1944 гидина во Виндзор. Во 
него членуваат голем број буфчани кои имаат 
купено свое место кое се вика Буфско село. Тоа е 
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на брегот на езерото и зафаќа простор од десети-
на хектари, каде е изградена куќа со кујна и им 
служи на буфчани кога организираат пикници и 
други собирања. 
 

Македонското друштво Преспа. Ова друштво 
било формирано во 1976 година од неколку енту-
зијасти од Преспа. Во него членуваат околу 7о се-
мејства од сите делови на Преспа, кои организи-
раат бројни манифестации. Така, ова друштво 
било организатор на банкети, вечеринки и музи-
чки средби кои се одржувале во црквата Св. Нико-
ла. 
 

Тетовското друштво Полог. Ова друштво 
било формирано во 1981 година во Виндзор и во 
него членуваат стотина тетовски семејства. Тоа 
органиџирало пикници и други организации. Во 
рамките на друштвото, во 1983 година бил фо-
рмиран спортскиор клуб Тетекс кој се натпревару-
вал во потсојузната лига. 
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МАКЕДОНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ДРУШТВА И АСОЦИЈАЦИИ ВО САД 
 

ДЕТРОИТ 
 

МАКЕДОНСКИ ЛЕКТОРАТ. Македонскиот јазик 
се’ повеќе станува интересен за бројни лингвисти 
во САД и Канада, како и за младите генерации од 
македонско потекло кои пројавуваат интерес за 
корените на своите претци. Така, во септември 
1991 година, со голема поддршка на професори 
на Универзитетот “Мичиген” во Ан Арбор, заедно 
со големото залагање и заинтересираноста на 
Македонците од МПЦ Св. Богородица во Детроит, 
беше отворен Македонскиот лекторат. На четири 
семестри беа запишани првите студенти кои ги 
завршиле студиите и тоа беа првите македонисти. 

Исто така, подолги години со успех работеше 
македонски лекторат во Портланд, Орегон, Сеатл, 
Вашингтон и во Темпи, Аризона. Така, во 1982 го-
дина бил отворен Лекторат по македонски јазик 
на Државниот универзитет во Портланд. На Уни-
верзитетот во Сеатл,започнал лекторатот во 1988 
година.Потоа,во 1991 година за првпат македо-
нски јазик се предавал на еден летен курс во 
Државниот универзитет во Темпи, Аризона (град 
збратимен со Скопје). Во 1995 година имало ле-
тен курс и на Универзитетот во Питсбург, Пенсил-
ванија. 
 

“ОБЕДИНЕТИ  МАКЕДОНЦИ”  ВО  ДЕТРОИТ. 
Иницијатива за формирање огранок на национа- 
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лната организација “Обединети Македонци” се ро-
дила на 16 ноември 1968 година во Торонто, а се 
реализирала на состанокот одржан на 7 јуни 1969 
година во Детроит.Овој огранок на организацијата 
“Обединети Македонци” од Северна Америка бил 
единствен кај македонските доселеници кој бил 
активен во САД. 

Новата организација “Обединети Македонци”, 
пак, била формирана на 5 мај 2000 година, исто 
така, во Детроит. Таа е самостојна, но соработува 
со денешната организација “Обединети Македо-
нци” од Торонто. Целите на оваа организација се 
меѓу другото,да работи за националното единство 
на Македонците каде било во светот, без разлика 
на нивното религиозно верување, политичко ми-
слење или членство. 
 

АМЕРИКАНСКО-МАКЕДОНСКА БИЗНИС 
АСОЦИЈАЦИЈА. Оваа асоцијација била форми-
рана во Детроит во 1990 година. Во неа членува-
ат одреден број бизнисмени од македонско поте-
кло кои живеат во метрополата Детроит и други 
градови ширум САД. 
 

“АМЕРИКАНСКО-МАКЕДОНСКА АСОЦИЈА-
ЦИЈА”. Оваа асоцијација била формирана од гру-
па познати и признати патриоти и бизнисмени. 
Тие македонски доселеници, чиј број е претежно 
од тетовскиот крај, ја регистрирале асоцијацијата 
во ноември 2001 година. Таа, меѓу другото, има за 
цел да ги зближи САД и Република Македонија на 
политичко и економско поле. Во состав на асоци-
јацијата со успех работи “Македонски фонд за по-
мош”.Таа била организатор на мирните собирања, 
како и на многубројните средби, разговори, триби-
ни и посети на расселените Македонци од Тето-
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вско, што се одржаа во октомври 2001 година во 
Република Македонија.“Американско-македонска-
та асоцијација” извршила силен притисок кај маке-
донските и кај американските власти во врска со 
етничкото чистење на Македонците и враќањето 
на нивните огништа во Тетовско. 
 

“ПОМНИ”. Во почетокот на 2002 година, орга-
низацијата “ПОМНИ” (Преродба и обединување 
на македонските национални интереси) била ре-
гистрирана како хуманитарна асоцијација. Меѓу-
тоа, таа е дел на политичката партија “ПОМНИ” 
во Скопје. Оваа организација е активна во Њу Џе-
рси, во Чикаго и Детроит. 
 

КУЛТУРЕН КЛУБ “ШАР”. Оваа асоцијација 
била формирана во 1968 година во Детроит и 
вршела културна мисија меѓу Македонците. 
 

БСК “БЕЛОИШТА”. Белоишкиот спортски клуб 
е еден од најстарите и најактивните во Детроит. 
Тој бил формиран во 1972 година од доселеници 
од селото Беловиште, Тетовско, кои се едни од 
најбројните во метрополата Детроит. Тие се орга-
низатори на пикник и на селската слава посветена 
на св. Атанасиј. Клубот е сопственик на место и 
сала каде се одржуваат голем број прослави и 
другарувања. 
 

ФК “ВАРДАР”. Фудбалскиот клуб “Вардар” бил 
формиран на 23 јануари 1973 година од група 
спортски ентузијасти од Детроит. Името било да-
дено по углед на ФК “Вардар” од Скопје. Овој фу-
дбалски клуб започнал да се натпреварува во 
Првата детроитска аматерска лига. Тој е од први-
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те македонски фудбалски клубови во САД, кој 
постигнал завидни резултати во своето постоење. 
 

ДРУШТВО “МЛАДОСТ” ОД СТАРО СЕЛО. 
Едно од поголемите селски друштва во Детроит е, 
секако, друштвото “Младост” на доселениците од 
Старо (Старе) Село,Тетовско.Тоа е формирано во 
мај 1976 година,за селската слава Ѓурѓовден. 
Друштвото “Младост” е сопственик на фарма каде 
биле организирани голем број пикници, културни, 
спортски и други манифестации. 
 

ДРУШТВО “ИЛИНДЕН” ОД РОГАЧЕВО. Во 
државата Мичиген во САД има околу педесет 
семејства од селото Рогачево, а само во Детроит 
има триесетина семејства. Друштвото “Илинден” 
постои од 1979 година. Оттогаш доселениците од 
ова село го слават и верскиот и национален пра-
зник Илинден. Исто така, тоа ја организира и се-
лската слава св. Спас, како сеќавање на славата 
во нивното село Рогачево. 
 

ДРУШТВОТО“КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ”ОД ТЕА-
РЦЕ е собиралиште на македонските доселеници 
по потекло од Теарце,Тетовско,кои живеат во Де-
троит и во Виндзор. Тоа е формирано на 8 јуни 
1986 година, кога голем број теарчани и нивни 
пријатели од другите тетовски села организирале 
пикник. И денес ова друштво е доста активно и е 
организатор на теарскиот пикник и на славите по-
светени на Митровден и на Св. Никола. 
 

ПРАВОСЛАВЕН КУЛТУРЕН КЛУБ “МАКЕДО-
НИЈА”.Оваа асоцијација е продолжение на Култу-
рниот клуб “Шар” што бил формиран во 1968 го-
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дина. Под новото име “Македонија”, клубот бил 
регистриран во 1988 година. 
 

КУЛТУРНОТО ДРУШТВО “ПОЛОГ”.Оваа асо-
цијација била формирана во септември 1988 го-
дина во Детроит. Името го добила поради бројно-
ста на доселениците од Тетовско, односно од по-
лошкиот крај. Уште на почетокот имало околу 350 
членови. Друштвото е официјално регистри-рано 
кај локалните американски власти во Детроит. 

Во првата година друштвото “Полог” започнало 
да организира пикник кој бил традиционален и на 
кои присуствувале македонските доселеници од 
сите делови на Македонија. Друштвото организи-
рало повеќе игранки на кои се собрале финанси-
ски средства за хуманитарни потреби. Една од та-
квите акции што ја спровело друштвото била 
изградбата на манастирот Св. Наум Охридски на 
Попова Шапка. 

Во поново време меѓу членовите на друштвото 
“Полог” се спроведени акции за обнова и изградба 
на православните цркви и манастирите во тето-
вскиот крај, особено за обновата на Лешочкиот 
манастир Св. Атанасиј. 

Друштвото “Полог” во првите години од основа-
њето развивало многу успешна дејност, потоа 
активностите се намалиле. Во последните неко-
лку години друштвото повторно зајакнува и разви-
ва бројни активности. Така, од 2000 година дру-
штвото “Полог” е организатор на голф турнирот 
кој станал традиционален. Потоа, во состав на 
друштвото од септември 2001 година со успех ра-
боти македонскиот радиочас, а се организираат 
различни собирања и другарувања на голем број 
македонски доселеници од тетовскиот крај. 
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ДРУШТВО “ПРЕСПА”. Основано е во 1988 го-
дина,како културно-просветна организација, во 
која членуваат македонските доселеници од Пре-
спа. Според неговиот правилник, секој преспанец 
може да биде негов член и да биде избран во 
раководните тела на друштвото. Исто така, во 
него можат да членуваат и Македонци од други 
делови на Македонија, но без право на избор во 
управата. Друштвото “Преспа” било организатор 
на “Деновите на македонската култура”, манифес-
тација која денес не се одржува. Неговиот пари-
чен фонд се збогатувал од доброволни прилози и 
организираните игранки, концерти и сл. Дел од со-
браните средства се давани на црквата Св. Бого-
родица, а дел и на црквата Св. Ѓорѓи Кратовски 
од Детроит. 
 

ДРУШТВО “ПЕЛИСТЕР”. Тоа било формирано 
во 1989 година од група македонски доселеници 
од битолскиот крај. Во него членувале претежно 
битолчани кои биле доста активни во периодот на 
формирањето на друштвото. Така, тие биле орга-
низатори на пикници, игранки и друг вид друга-
рувања, кога се собирале македонски доселеници 
не само од Битолско, туку и од други краишта од 
Македонија. 
 

ДРУШТВО “ЉУБОЈНО”. Покрај друштвото 
“Преспа”, доселениците од Љубојно се организи-
рани и во свое селско друштво “Љубојно”, кое е 
основано во 1992 година. Во градот Детроит жи-
веат над 100 семејства од Љубојно, а, исто така, 
ги има во други американски градови, на пример, 
во Чикаго, околу 20 семејства, потоа во Охајо, во 
Калифорнија и во Канада. Се претпоставува дека 
на овие простори на Северна Америка има околу 
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300 семејства од селото Љубојно. Посебна грижа 
друштвото води за селото Љубојно. Со негови 
средства се одржуваат црквите, гробиштата и 
други комунални објекти. Во 1993 година е спро-
ведена посебна хуманитарна акција за собирање 
средства за купување на лекови за амбулантата 
во селото. Истата година произлезе и идејата да 
се соберат пари и за изградба на патот од селото 
до манастирот Св. Петар. Друштвото “Љубојно” 
еднаш годишно на празникот св. Атанас (летен), 
на 15 мај, (најблиската сабота или недела) 
организира пикник, како сеќавање на селската сл-
ава, која се одржувала во манастирот Св Атанас. 
На тој ден се организира и игранка, на која се по-
кануваат сите Македонци доселеници во Детроит, 
а исто така и љубанчани од другите делови на 
Америка. 
 

ДРУШТВО “СКОПЈЕ”. Оваа асоцијација била 
формирана во ноември 1999 година од група но-
водојдени македонски доселеници од Скопје и 
Скопско и нивни пријатели. Тој е еден од помла-
дите клубови во Детроит. 
 

МЛАДО ДРУШТВО “ПОЛОГ”. Младинците од 
Детроит чии дедовски корени се протегаат во Ма-
кедонија, во тетовскиот регион формирале свое 
друштво. Тоа било основано на 10 ноември 2001 
година, кога и се организирала голема група мла-
динци, претежно ителектуалци. Младото друштво 
“Полог” било организатор на бројни игранки и дру-
ги собирања. 
 

КЛУБ “ЛЕШЕК”.Еден од најмладите македо-
нски клубови во метрополата Детроит е “Ле-
шек”.Тој бил формиран во текот на 2001 година, а 
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бил регистриран пред американските власти во 
јануари 2002 година. Овој клуб е собиралиште на 
доселениците од селото Лешок,Тетовско и е орга-
низатор на селската слава посветена на св. Бого-
родица. 

 
ЊУЈОРК 

 

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАДБА 

НА БОЛНИЦА. Во февруари 1946 година, на еден 

свечен банкет во Њујорк, Болничкиот иницијати-
вен комитет на Македонците од САД, во неговата 

голема желба да помогне на својот народ и на но-
вата македонска држава, покренал иницијатива за 

изградба на болница во Скопје. Потоа во летото 

1946 година се одржала конференција од пре-
тставници на македонските организации од САД и 

Канада, како и делегати од повеќе македонски 

друштва,селски и црковно-спомагателни бра-
тства.Бил избран Национален комитет за изгра-
дба и екипирање на една модерна болница во 

главниот град на тогашна Народна Република 

Македонија,Скопје.Со средствата на македонски-
те доселеници од САД, Канада и Австралија бил 

изграден и опремен болничкиот комплекс во ра-
мките на Државната болница во Скопје и на 8 јули 

1958 година бил свечено пуштен во употреба. 
Исто така,во Њујорк првпат македонскиот ра- 

дио-час започнал со работа на 10 септември 1971 

година и работи до денес.На програмата се заста-
пени вести од Републиката, од македонската ко-
лонија во Њујорк и Њу Џерси, реклами, поздрави  
желби,репортажи,историски осврти и други мате-
ријали од областа на културата и музичкото тво-
рештво.  
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Телевизиската програма на македонски и на 

српско-хрватски јазик, пак, започнала 1975 година 

во Њујорк и се емитувала еднаш неделно во тра-
ење од 30 минути. Телевизискиот час бил еден од 

најгледаните меѓу доселениците од сите делови 

на Македонија,Југославија и Балканот,а обилувал 

со разни видови програми од областа на култура-
та,стопанството,историјата.Се издржувал од брoј-
ните рекламно-пропагандни материјали на разли-
чни стопански организации. Исто така, во Њујорк, 

во осумдесеттите години се емитувал телевизи-
ски час на кој биле застапени главно емисии од 

спортскиот живот во Југославија, а во тие рамки и 

во Македонија. 
 

АНСАМБЛОТ “ТОМОВ”. Во градот Њујорк со 

успех работи Ансамблот за народни игри и песни 

“Томов”.Ансамблот “Томов” е формиран 1974 година 

со цел да ги прикажува на американскиот континент 

богатите игри и песни од Балканот, посебно од Ма-
кедонија. Тој е составен исклучиво од Американци, 

ентузијасти,играорци,пејачи и музичари,а само уме-
тничкиот директор и кореограф е Македонец. Тоа е 

единствен ансамбл во светот од ваков вид. Поголем 

број од членовите по занимање се професори, инже-
нери,научници,кои своето слободно време го посве-
тувале на убавите игри и песни од богатата маке-
донска фолклорна традиција. Оригиналните игри 

на ансамблот “Томов” се познати на македонската 

јавност уште од 1979 година,кога првпат америка-
нските играорци со успех гостувале во Република 

Македонија.  
Секоја година одржувал од 6 до 14 концерти во 

најпознатите светски сали: Карнеги хол и Линколн 
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центарот во Њујорк, во Бостон, Вашингтон, Чикаго и 

во многу други поголеми и помали градови во САД 
во Канада; настапувал на повеќе телевизиски ста-
ници во САД;учествувал и на свеченото отворање 
затворање на Зимските олимписки игри во Лејк 

Плесид 1984 и на специјалистичкиот концерт за 

свеченото отворање на Елис Исланд 1990,но и на 

многу фолк фестивали во Америка. 
 

СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС. Оваа 

асоцијација, која се бори и ја брани македонската 

вистина во земјата и во светот, е регистрирана во 

метрополата Њујорк на 25 мај 2000 година и има 

своја канцеларија.Исто така,Светскиот македо-
нски конгрес има свој огранок во Њу Џерси. 
 

МАКЕДОНСКИ СВЕТСКИ КОНГРЕС. Иниција-
тори на Македонскиот светски конгрес била група 

македонски доселеници од САД и Канада. Првата 

средба била одржана во март 1992 година во Њу 
Јорк,Њу Џерси. Потоа, на 20 мај 1992 година, како 

непрофитна асоцијацијата била регистрирана во 

државата Флорида.Првиот конгрес бил одржан на 

3 и 4 јули 1993 година во Дирборн,Мичиген. Маке-
донскиот светски конгрес има голем придонес, 
меѓу другото,за признавањето на Република Ма-
кедонија. 
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МАКЕДОНСКИ АСОЦИЈАЦИИ ВО 
АВСТРАЛИЈА 

 МАКЕДОНСКО-АВСТРАЛИСКИОТ НАРОДЕН 
СОЈУЗ. Често се вели дека таму каде што живее
еден народ, без разлика дали тоа е на де-
довскиот праг, покрај вековното огниште, или на 
друго избрано место на далечните простори, не-
миновно е тој народ да создава своја сопствена 
историја,култура,воспитанија,образование и други 
процеси што утре ќе сведочат за неговото постое-
ње.Таков е случајот и со Македонците од сите де-
лови на Македонија кои ја избрале Австралија за 
нивна втора татковина, каде нивниот развој е 
видлив на сите полиња. 

Македонската заедница во Австралија во изми-
натите стотина години на петтиот континент успе-
ала да си создаде и да си организира своја специ-
фична шема во политиката,економијата, религија-
та,информирањето,во начинот на живеење и го-
лемиот просперитет.Таму,во тој дел на Јужната 
хемисфера Македонците го почувствуваа благо-
детот на австралиската демократија,на слободата 
на трудот,на придобивките од автралиската му-
лтикултура и брзо се итегрираат уште со нивното 
доаѓање во текот на минатиот век.

Ваквите поволни услови во Австралија вродија 
со плод да се формира Македонско-австралиски-
от народен сојуз (МАНС), кој во тие повоени неми-
рни времиња имал улога да се одржи единството 
на Македонците собрани околу своите Сојузи и 
Друштва со национален карактер. Подоцна, во со-
зреани услови, улогата на МАНС била да ги спло-
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ти доселениците во македонски православни 
општини и културни центри. 

Треба да се нагласи дека Македонско австра-
лискиот народен сојуз со помош на локалните Со-
јузи и Друштва, слично како во САД и Канада, по-
крена хуманитарни акции за помош на Македони-
ја, како што беше изградбата на Болницата во 
Скопје и поддршката на борците за демократија 
на ДАГ (Демократска армија на Грција). Исто така, 
беа покренати и голем број други хуманитарни, 
културни, економски и политички акции, со цел да 
се помогне на македонскиот народ веднаш по 
Втората светска војна. 

Инаку Македонскиот австралискиот сојуз беше 
организиран по примерот на Македонскиот амери-
кански народен сојуз во САД (МАНС) и Македо-
нскиот канадски народен сојуз (МКНС), што беа 
формирани на Првата конференција, што се одр-
жа во Толидо, Охајо, на 22 и 23 март 1930 година. 
На конференцијата била усвоена Резолуција со 
која сите македонски независни прогресивни гру-
пи се обврзале да ја координираат својата дејност 
меѓу себе и да создадат услови за што поуспешно 
ширење на своите идеи меѓу македонските досе-
леници. Прогресивните групи за свој сојузник ја 
прифатиле само работничката класа со која биле 
готови преку единствениот револуционерен фро-
нт,да се борат против фашизмот и империјали-
змот. 

Целта на македонските независни прогресивни 
групи била да ги обедини Македонците заведени 
од МПО и да развие политичка активност сред 
македонските доселеници. А, една од големите 
желби и барања на овие групи била да се создаде 
балканска федерација,во која ќе бидат гарантира-
ни широки национални,политички и социјални 
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права и слободи на балканските народи, вклучу-
вајќи го и македонскиот народ од трите дела на 
Македонија.Во реализацијата на ваквата политика 
новиот Македонски народен сојуз (МНС) сметал 
на содејство и поткрепа од сите прогресивни сили 
и луѓе во светот, ососбено од оние на Балканот. 

Името Македонски народен сојуз (МНС) го до-
бил со обединувањето на прогресивните групи во 
сојуз на Првиот конгрес,одржан во Гери,Индијана, 
од 24 до 26 април 1931 година.Потоа,по Че-
твртиот конгрес на МНС што се одржал во Детро-
ит, Мичиген,во 1934 година,од единствениот МНС 
биле создадени две организации: Македонско-
американски народен сојуз во САД (МАНС) и Ма-
кедонско-канадски народен сојуз (МКНС) во Кана-
да. 

Членовите на МАНС и МКНС се залагале са 
поголемо заедништво меѓу прогресивните сили на 
сите балкански народи. Кај нив се разгорел пла-
менот посебно за поддршка на Народно-ослобо-
дителната борба на македонскиот народ и на Гра-
ѓанската војна во Шпанија.Така,една од позабеле-
жителните акции на МАНС и МКНС бил, секако, 
“Меморандумот за решавање на македонското 
прашање”, што на 11 февруари 1945 година Наци-
оналниот комитет го упатил до американското 
Министерство за надворешни работи, до меѓуна-
родната јавност,до бројни институции и до маке-
донското иселеништво. 

Меѓутоа, по 1947 година во САД започнала 
кампањата против прогресивните организаци и 
симпатизерите на левицата, кога започнала и сту-
дената војна. Многу организации во тој период 
биле прогласени за субверзивни.Таква етикета му 
била прилепена и на МАНС, кој бил прогласен за 
“пресвртничка организација”.Потоа,во 1949 годи-
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на,кога,стапила во сила одлуката на државниот 
обвинител на САД,според која натамошното 
дејствување на Македонско-американскиот наро-
ден сојуз згаснала засекогаш. 

Работата на МАНС се прошири во Австралија 
по Втората светска војна. Така, на 25 август 1946 
година и званично е прифатена идејата за форми-
рање на општ Сојуз за цела Австралија под името 
Македонски австралиски сојуз (МАНС). Меѓутоа, 
идејата за формирање на МАНС, всушност била 
дадена на првата Македонска конференција, што 
се одржала во Перт, на иницијатива на членовите 
на „Единство“ во 1940 година. 

Значаен датум за ова прогресивна македонска 
организација е март 1947 година кога во Мелбурн 
се организира Првата сојузна конференција на 
МАНС. Во тоа време имаше бројно иселеништво 
од Беломорска Македонија и дел од прогонетите 
во источно европските земји, кои ја напуштија сво-
јата родна земја како борци на ДАГ, како деца 
прогонети (бегалци) и дел од нивните семејства, а 
кои се прибрале кај свои роднини и пријатели во 
новата татковина демогратска Австралија. 

Веднаш по Втората светска војна, Македонска-
та заедница го формира Македонскио австрали-
скиот народен сојуз.Всушност,оваа најголема ма-
кедонска организација ќе произлезе од македо-
нските организации и тоа:„Слобода“ од Менџимап, 
„Единство“од Перт,„Нова Македонија“од Џера-
лтон, „Александар Велики“ од Аделаид, „Весела 
Македонија“ од Сиднеј, „Слобода„ од Крабес Крик 
и неколку други организации формирани во Воло-
нгонг,Њукасл,во Порт Кембла,во Квинбијан и дру-
ги градови ширум Австралија. 

Меѓутоа,од пресудна улога за својот национа- 
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лен опстанок,Македонската заедница во Австра-
лија го гледаше во напредокот на духовно поле, 
односно во формирање македонски православни 
цркви,кои ќе се поврзат со напредокот во мати- 
чната земја Република Македонија. 

Затоа формирањето на првата Македонска 
православна општина во Мелбурн во 1956 година 
и завршетокот на градбата на црквата „Свети 
Ѓорѓи“ во 1960 година не значат само победа на 
Македонската заедница во Викторија,туку и по-
ттик за другите македонски центри да си органи-
зираат свој самостоен црковен живот. 

Македонците во Австралија, а со тоа и во 
целата македонска дијаспора биле свесни дека 
само преку свои духовно национални центри мо-
жат да го сочуваат својот интегритет, а со тоа и да 
ги продолжат македонски верски обреди, овичаи, 
национални и други културни вредности донесени 
од дедовската земја - Македонија. 

Меѓутоа, тоа не го гледале во новоформирана-
та бугарска православна црква „Свети Кирил и 
Методиј“ во Мелбурн, туку во формирање на своја 
македонска православна општина.Така,на Маке-
донската заедница во своето долгогодишно по-
стоење и‘ се даде можност во 50-те години на ми-
натиот век да си оформи свој црковен живот. Со 
тоа Македонците во Викторија сакаа да ја изразат 
љубовта кон новата татковина, а во прв ред кон 
својата родна земја.Да докажат и покажат дека не 
го зборавиле својот роден крај,дека преку духо-
вното живеење,со песна и ора,со приказни и леге-
нди,обичај и веселби ќе го прошират национално-
то и духовното живеење на новите простори во 
демократска Австралија. 

Исто така, активностите за поорганизиран жи-
вот на Македонците во Сиднеј започнале во 1946 
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година со формирањето на огранокот на МАНС 
(Македонско-австралиски народен сојуз) под име 
“Весела Македонија”, под раководство на група 
Македонци. Тие развиле широки активности во 
националното и културното живеење на Македо- 
нците од сите делови на Македонија на тие демо-
кратски австралиски простори,организирајќи вече-
ринки, пикници и сл. Тоа резултираше да започне 
формирањето на Македонската православна 
црковна општина„Свети Кирил и Методиј“ во Ро-
збери. Таа беше осветена на 30 август 1970 годи-
на,а чинот на осветувањето го изврши тогашниот 
надлежен архиереј, митрополитот Кирил. 

Македонците во Њукастел и околината запо-
чнале да се доселуваат меѓу двете светски војни 
во минатиот век,кога и започнало нивтото органи-
зирање.Меѓутоа,активностите на поголемо орга-
низирање започнале по Втората светска војна, со 
формирањето на огранокот„Балкан“ на Македо-
нско-австралискиот сојуз (МАНС),што беше ко-
нституиран при крајот на 1949 година. Една од 
активностите на МАНС во тие повоени години 
беше собирањето средства за изградба на Болни-
цата во Скопје, меѓу кои најактивни била групата 
Македонци 
 

 ДРУШТВОТО „ЕДИНСТВО“ - ПЕРТ. Маке-
донците во Австралија кои останале да живеат во 
поголемите индустриски центри, почнале да се 
групираат во македонски клубови, со што се поја-
виле првите организирани форми на дејствување, 
каде што биле поставени темелите на првите ма-
кедонски организации. 

Организираното живеење кај Македонците од 
Перт и околните места се јавило уште пред Вто-
рата светска војна.Така,според пишаните докуме-
нти,на 18 септември 1941 година е формарно 
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прогресивното македонско друштво ,,Единство“. 
Тоа развило жива дејност сред македонските 
иселеници, а по војната бројот на членовите се 
зголемувал и се спроведувале акции дури и за 
собирање средства за изградба на болницата во 
Скопје. Ова друштво, заедно со друштвата ,,Нова 
Македонија“ од Џералдтон и,,Слобода“од 
Менџимап, беше основа за формирањето на 
Македонско-австралискиот народен сојуз (МАНС), 
кој почна во иселеништвото да го печати првиот 
весник на македонски мајчин јазик ,,Македонска 
искра“, што за многумина кои не го владееја 
англискиот јазик ова информативно гласило за 
нив беше еден вид прозорец кон светот. 

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

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

 РАЗГРАНОКОТ НА МАНС „МЛАД ГОЧЕ“ - 
КВИНБИЈАН. Градот Квинбијан е регионален 
центар сместен на една висорамнини во југо-
источен Нов Јужен Велс во непосредна близина 
на Канбера. Тој се наоѓа на само 15 километри 
(десетина милји) на запад и е составен дел од 
економијата на главниот град. Зборот Квинбијан е 
поангличанета форма од зборот на Абориџините 
што значи "чиста вода". Градот е распространет 
на реката Молонгло (Molonglo), реон во кој Англи-
чаните се доселиле и официјално го прогласиле 
за нивно населено место во 1838 година. На тие 
нови богати австралиски простори, во 1851 годи-
на било пронајдено голема количина на злато и 
сребро, што услови брзо населување на бројни 
трагачи по злато. 

Се знае дека првите иселеници во Австралија 
биле Македонци од егејскиот дел на Македонија и 
пристигнале уште во 1926 година. Меѓутоа, актив-
ностите кај македонските доселеници на тие про-
стори почнале дури по Втората светска војна во 
1947 година кога е формиран разгранокот “Млад 
Гоче” на “Македонско-австралискиот народен со-
јуз” (МАНС). 

Меѓу првите активисти беа доселеници од Еге-
јска Македонија. Според пишувањето на весни-
кот „Македонска искра“, во текот на 1948 година, 
на средбата на која учествувале и учесниците во 
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Илинденското востание 1903 година, учествувале 
во собирањето матријални средства за изградба 
на Болницата во Скопје. 
 

 КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОТО ДРУШТВО 
„СВЕТЛОСТ“ - МЕЛБУРН. Историјата на црквата 
,,Св.Ѓорѓи“ е многу бурна,таа има големо значење 
силно влијание врз организирањето и работењето 
на, речиси, сите црковни општини во Австралија и 
пошироко.Во овој долг период на постоење, акти-
вностите во црковната општина варираа зависно 
од нејзината управа.Меѓутоа,паралелно со зажи-
вувањето на црковниот живот,се преземени че-
кори и за развивање на културно-просветни, спо-
ртски и други активности, бидејќи таа уште со са-
мото формирање беше замислена како црковно-
просветна институција на македонците доселени-
ци.Притоа,посебно место им припаѓа на постара-
та генерација на истакнати исленици,како активи-
сти од помладата генерација, кои придонесоа за 
афирмација на црковната општина и на македо-
нските иселеници во Австралија. 

Во составот на црквата започна со успех да 
работи Културно-просветното друштво ,,Светло-
ст“,формирано кон крајот на 1960 година,чии чле-
нови покажаа голема љубов кон македонската 
народна песна и оро со толку пати покажани и 
докажани квалитети пред јавноста низ Австралија 
и во Македонја за време на нивните многубројни 
гостувања.Исто така, во состав на црквата работи 
пензионерска група и други секции. 

Црковната општина „Свети Ѓорѓи и Света 
Богородица“, е добитник на престижната награда 
,,Св. Климент Охридски“.Таму,со голем успех ра-
боти Женската секција,потоа неделното училиште 
на македонски мајчин јазик,фудбалскиот клуб,би-
блиотеката,културно-просветниот центар ,,Епинг“, 
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кадешто се наоѓа споменикот на Гоце Делчев. 
Епинг е собиралиште особено на младите, но се 
развиени и многу други активности на Македонци-
те во мултикултурна Австралија. 

Тој е прв македонски храм во дијаспората 
осветен од македонски владика, кој за прв пат ја 
изрече светата литургија на својот мајчин маке-
донски јазик. Овој голем настан во Мелбурн беше 
од извонредно значење за Македонците во 
Австралија воопшто за Македонците во дијаспо-
рата.Црквата „Св. Ѓорѓи“ ги поттикна Македонците 
ширум светот да се зближат, да градат и да 
црквуваат во свои духовно-национални храмови, 
со што се афирмираат како посебна нација и ја 
шират вистината за македонскиот народ и нивна-
та дедовска земја – Македонија. 
 
 КУЛТУРНО  –  УМЕТНИЧКОТО  ДРУШТВО 
„ИЛИНДЕН“ - РОКДЕИЛ. Тоа е едно од најакти-
вните македонски друштва на петтиот континент, 
а работи во состав на МПЦО „Света Петка. Во Си-
днеј“. Во него членови се млади играорци, музи-
чари, пејачи и други ентузијасти, претежно родени 
во Австралија.Членството на КУД „Илинден“ уче-
ствувало на бројни етнички фестивали, црковни 
други манифестации и било достоен амбасадор 
на македонската игра и песна. 

Културно уметничкото друштво „Илинден“ 
гостуваше во Република Македонија, каде учест-
вуваше на бројни манифестации и постигна видни 
резултати,со бројни успешни концерти,за што уче-
сниците добија награди и признанија.Гостувањето 
на „Илинден“ во Македонија, публиката постојано 
ги наградуваше учесниците со аплаузи за успе-
шната изведба на богатиот македонски фолклор. 

Ова значајно македонско друштво, за кое со 
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право се вели дека е ороводник меѓу бројните ку-
лтурно-уметнички друштва во државата Нов Ју-
жен Велс беше формирано на 26 ноември 1966 
година од група Македонци,ентузијасти,кои, одде-
лени од Македонија,преку орото,песната и музи-
ката ја изразуваа силната љубов кон родната зе-
мја. 

Отворањето на портите на Македонската пра-
вославна црква „Света Петка“, во ноември 1976 
година, друштвото „Илинден“ навлегло во една 
нова фаза на постигнување резултати. Имено, во 
друштвото се формирал Одбор од голем број 
активисти кои во исто време имале задолженија и 
во црковната општина и кои решиле тоа да биде 
во состав на црквата. Членовите на друштвото на 
најдостоен начин го презентираат богатството на 
македонскиот фолклор пред македонските досе-
леници и другите етнички групи кои живеат на пе-
ттиот континент,во Австралија,земјата која за Ма-
кедонците е и далечна и блиска. 

Културно уметничкото друштво„Илинден“е оро-
водник меѓу бројните културно-уметнички дру-
штва во државата Нов Јужен Велс. Ова значајно 
друштво било формирано на 26 ноември 1966 го-
дина од група Македонци,ентузијасти,кои, одделе-
ни од Македонија,преку орото, песната и музиката 
ја изразувале силната љубов кон родната земја- 
Македонија. 

Со отворањето на портите на Македонската 
православна црква „Света Петка“, во ноември 
1976 година, друштвото „Илинден“ навлегло во 
една нова фаза на постигнување резултати. Име-
но,во друштвото се формирал Одбор од голем 
број активисти кои во исто време имале задолже-
нија и во црковната општина и кои решиле тоа да 
биде во состав на црквата.Членовите на друштво-
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то на најдостоен начин го презентирале фолклор 
пред македонските доселеници и другите етнички 
групи кои живеат во Австралија. 

Инаку, Македонското културно-уметничко дру-
штво „Илинден“од Рокдеил,предградие на Сиднеј, 
каде што живеат повеќе од дваесетина илјади 
наши луѓе, е едно од најстарите и најактивните 
македонски друштва на петтиот континент. Рабо-
ти во составот на МПЦО „Света Петка“, и во него 
досега членувале над 2.000 млади играорци, 
музичари, пејачи и други ентузијасти. 

Во периодот од педесет и пет години КУД 
„Илинден“ учествувало на многу етнички фестива-
ли,црковни и други манифестации и било достоен 
амбасадор на македонската игра и песна. Повеќе 
пати гостувале во Република Македонија и уче-
ствувале на бројни манифестации со постигнати 
видни резултати.Оваа година македонското култу-
рно-уметничко друштво во иселеништвото го сла-
ви своето педесетгодишно постоење, исполнето 
со стотици успешни концерти,со многубројни на-
гради признанија и со многу овации и аплаузи за 
успешната изведба на богатиот македонски наци-
онален фолклор. 
  
 МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТНО-УЧИЛИШЕН 
ОДБОР - СИДНЕЈ. Оваа значајна институција во 
Сиднеј има за цел да ги координира сите македо-
нски училишта таму каде што живеат Македонци; 
да изработува годишни наставни планови и про-
грами од I до XII одделение и да одржува семина-
ри по македонски јазик. 

Според пишаните документи,првата настава по 
македонски јазик се извела во мај 1976 година во 
населбата Њутаун и дека Македонскиот просве-
тно-училиштен одбор за Нов Јужен Велс со успех 
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започнал да работи од 1978 година.Тој давал го-
лем придонес во образованието и воспитувањето, 
како всадувањето љубов кај децата од македо-
нско потекло кон дедовската земја и бил чувар на 
македонскиот јазик,литературата,културата, оби-
чаите, традициите... 

Одборот бил единствена македонска институ-
ција од таков вид надвор од Македонија која 
опфаќала повеќе од 30 наставници во етничките 
училишта со околу 1.400 ученици,како и триесе-
ттина наставници, еден координатор и повеќе од 
600 ученици во саботните средни австралиски 
училишта во Сиднеј,Њукасл,Вулунгонг и Квинби-
јан. 

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

Македонскиот просветно-училиштен одбор 
успеал да го зголеми бројот на македонските 
етнички училишта за дополнителна настава по 
македонски јазик, потоа да го воведе македонски-
от јазик во саботните училишта и да воспостави 
добри врски со австралиското и македонското 
општество. Така, секоја сабота македонскиот ја-
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зик, литература, култура, историја и географија се 
учеле во 12 етнички училишта во Нов Јужен Велс. 

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

Улогата на Македонскиот просветно-училишен 
одбор била непроценлива и од големо значење 
за афирмација на македонскиот јазик и културата 
во Австралија,каде македонскиот јазик рамнопра-
вно се употребува во ова мултикултурно опште-
ство како што се практицираат и другите етнички 
јазици. 

 
  ЛИТЕРАТУРНОТО ДРУШТВИ “ГРИГОР 

ПРЛИЧЕВ“-СИДНЕЈ. Тоа е една од најзначајните 
македонски асоцијации во Сиднеј и пошироко. Ма-
кедонското литературно друштво „Григор Прли-
чев“ е прво литературно друштво од таков вид во 
дијаспората. Друштвото беше формирано на 31 
март 1978 година од група ентузијасти и вљубени-
ци во македонскиот мајчин јазик , литературата и 
културата. Во него се зачленети десетици познати 
и признати вљубеници на убавиот македонски ли-
тературен јазик,во поезијата и прозата,во публи-
цистиката и новинарството,во зближувањето на 
македонските доселеници, коишто се активни на 
полето на литературата. 

Меѓу другото, Друштвото „Григор Прличев“ со 
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неколку илјади книги,списанија и други материја-
ли, организираше наградни конкурси за најдобри 
литературни творби,а организира и богата изда-
вачка дејност на дела од македонските доселе-
ници, кои во слободното време се занимаваат со 
пишување. Во Друштвото членуваат голем број 
творци на поетски остварувања. Тие се чувари на 
сè она што е македонско и се продолжувачи на ку-
лтурните вредности на македонскиот народ од 
сите делови на Македонија во дијаспората. 

Издавачката дејност на Македонското литера-
турно друштво „Григор Прличев“ е многустрана. 
Меѓу другото,таа има големо значење за афирми-
рање на литературните остварувања на Македо-
нците во Австралија и светот,како и за достои-
нствено презентирање на македонските доселе-
ници и нивните културни вредности кои се дел од 
мултикултурата на многунационалното и демокра-
тско општество во Австралија. 

Библиотеката, именувана по преродбеникот од 
Охрид,Григор Прличев,веќе четириесеттина годи-
ни успешно функционира во Сиднеј. На 31 март 
1978 библиотеката ја основаа членовите на 
австралиско-македонската заедница во Сиднеј, а 
целта е да се изучува, зачува и промовира маке-
донскиот јазик и македонските литературни.  

Денес друштвото „Григор Прличев“ претставу-
ва столб на културните и литературните збидну-
вања на Македонците и нивните пријатели во 
Австралија ширум светот.Тоа е едно од најзнача-
јните публицистички куќи,културни и се’ македо-
нски центри кое ги собира, зближува и надградува 
бројните интелектуалци, вљубеници во пишаниот 
збор, во театарскиот храм и во се она што значи 
зачувување и афирмација на културата, јазикот, 
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името и вистина за македонскиот народ и етничка 
Македонија. 

Друштвото од самиот почеток превзеде воде-
чка улога во негување на македонскиот јазик пре-
ку издавање на списанието „Повод“, организира-
ње на наградни конкурси за „Прличева награда“, 
издавање книги од самите членови и формирање 
на библиотеката „Григор Прличев“. Од самиот по-
четок Друштвото ја превзеде улогата на организи-
рање Денови на македонската култура, филмски 
фестивали, изложби, семинари и конференции, 
поетски средби, театарски вечери, јавни протести, 
дебати и издавање писмени ноти во борбата за 
зачувување на македонскиот идентитет, барање 
човекови права за Македонците во поробениот 
дел на Македонија и апели за да се поддржи пра-
вото за самоопределување на Македонците во 
Австралија и да се запре дискриминаторската по-
литика на Европската заедница. 
 

  АВСТРАЛИСКО-МАКЕДОНСКИОТ ТЕАТАР - 
СИДНЕЈ. Театарското живеење на Македонците 
во Австралија започна на почетокот на деведесе-
ттите години од минатиот век во Сиднеј. Тоа е те-
сно поврзано со името и делото на Благој (Бил) 
Нешковски, талентиран текстописец и уметник кој 
прерано го заврши својот живот. Неговите прет-
стави беа играни во Сиднеј, Мелбурн, Вулунгонг и 
други градови ширум Австралија, како и на госту-
вањето во Република Македонија. Денес во Ила-
вара постои Македонски театар што го носи него-
вото името. 

Во период од триесетина години Македонците 
во Австралија направија успешни обиди на поле-
то на театарот.Така,театарски групи од македо-
нски доселеници и бројни Македонци родени на 
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петтиот континент, од повеќе градови ширум 
Австралија презентираа интересни театарски пре-
тстави кои оставија видливи траги на полето на 
театарската уметност. 

Една од тие македонски театарски групи е, се-
како Австралиско-македонскиот театар.Овој теа-
тарски состав е формиран во 2007 година со цел 
да ја промовира македонската драмска и теата-
рска уметност и да ги обединува луѓето со маке-
донско потекло кои се активни и креативни во 
драмски,сценски,театарски продукции и творе-
штво. 

Австралиско-македонскиот театар е познат и 
признат театарски состав на широко меѓу македо-
нската и австралиската публика не само во 
Австралија, туку и со двете гостувањата во повеќе 
градови во Македонија ги освои симпатиите кај 
театарската публика и вљубениците во македо-
нската иселеничката проблематика. 

Меѓу бројните претстави на Австралиско-маке-
донскиот театар се, секако, претставите „Страв и 
срам“, „Мр Балкан“, „Стари и весели“, „Раскол“, 
„Остави ја свеќата да гори“, „Борење со мечка“ и 
„Ченто“. 
 

 ЛИТЕРАТУРНОТО ДРУШТВО “КОЧО РА-
ЦИН“-МЕЛБУРН.Во март 2016 година,на состано-
кот одржан во просториите на библиотеката во 
Мил Парк, во Мелбурн, се формира Македонското 
литературно друштво “Кочо Рацин“.Со тоа се 
оствари заедничката желба на иницијаторите, пи-
сатели и поети кои долги години се активни во 
Македонската заедница во Викторија и издаваат 
свои дела. 

 Нивната мисија и цели се спроведуваат преку 
низа активности кои се насочени кон поттикну-
вање на писателите од македонско потекло да 
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творат и да го збогатуваат фондот со книги на ма-
кедонски јазик, да создаваат литературен модел 
кој ќе овозможи делата да бидат промовирани 
пред поширока публика насекаде во светот, како 
и да се оствари поголема афирмација на македо-
нскиот јазик во Австралија. 

Исто така, Друштвото има за цел да ги потти-
кне луѓето да читаат, негуваат македонскиот јазик 
во сите форми а преку едукативната програма да 
се запознаваат децата од најрана возраст со ма-
кедонските букви во опуштена атмосфера надвор 
од училишните клупи и домови. 

Литературното друштво “Кочо Рацин“, кое го 
носи името на македонскиот великан на поезијта, 
меѓу другото, изготви програма за активностите 
кои ги презема во текот на идниот период, како и 
организира награден литературен конкурс и саем 
на книги од македонски и други автори,во Австра- 
лија. 
 
ЛИТЕРАТУРНОТО ДРУШТВО “ВАНЧО НИКО-
ЛЕСКИ “- КВИНБИЈАН. На 14 јануари 2017 
година во просториите на црковната сала Св. 
Пророк Илија, во населбата Квимбијан, која е 
сместена веднаш до австралиската престолнина 
Канбера, се одржа свеченото отворање на 
Македонското литературно друштво и 
библиотеката кои го носи името на македонскиот 
детски песник и раскажувач Ванчо Николески.  
Друштво има 32 членови и симболичен број на 
книжевен фонд. Иницијатори за отворање на ова 
друштво се Наум Трајчески, кој е претседате на 
Друштвото  и Наум Пауноски, кои потекнуваат од 
охридските села Издеглавје и Куратица. 
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КЛУБОВИ И ДРУШТВА ВO 
ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

Со исклучок на Русија,Македонците од исто-
чноевропските земји денес се во Европската Уни-
ја (ЕУ). Таа е наднационален и меѓувладин сојуз 
(заедница) на земји во Европа.Претставува најго-
лемата конфедерација на независни држави во 
светот,основана под ова име во 1993 година со 
Договорот за Европска Унија (Мастришки дого-
вор). Сепак, многу аспекти од Унијата постоеле и 
пред оваа година преку низа претходни договори 
кои датираат од 1951 година. 

Активностите на Европската Унија ги покри-
ваат сите области на јавната политика,од здра-
вството и економската политика до надворешната 
политика и одбраната.Сепак, опсегот на нејзините 
овластувања многу се разликува во зависност од 
дадената област.Во зависност од областа за која 
станува збор,ЕУ може да претставува: Федераци-
ја (на пример,во монетарните работи,во аграрна-
та,трговската и еколошката политика); конфеде-
рација (на пример,во социјалната и економската 
политика,заштитата на потрошувачите, внатре-
шните работи);меѓународна организација (на при-
мер, во надворешните работи). 

Клучна активност на Европската Унија  е осно-
вањето и управувањето со заедничкиот еди-
нствен пазар,кој се состои од царинска унија, еди-
нствена валута (која е усвоена од 12 од 27-те зе-
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мји членки),заедничка аграрна политика и заедни-
чка рибарска политика. 

Најважни институции на Европската Унија 
се Советот на Европската Унија, Европската ко-
мисија, Европскиот парламент и Европскиот суд 
на правдата. 

Здружението на Македонците во Унгарија не 
добивата никаква помош од владата на Унгарија, 
така што сите манифестации тоа ги организира со 
средства на членовите и со помош на македо-
нските иселеници во прекуокеанските земји. Ни-
вната најзначајна манифестација е Средбата на 
Македонците во Унгарија, што традиционално се 
одржува на 24 мај.На средбата редовно прису-
ствуваат по 200-300 Македонци од повеќе градо-
ви во Унгарија. Тој ден се пеат македонски песни, 
се играат македонски ора, се евоцираат спомени 
од најраното детство, се дискутира за нивните 
проблеми, а се тагува и се радува во исто време. 

По започнувањето на демократските процеси 
во Унгарија, во периодот на транзицијата во оваа 
земја, се создадоа услови и Македонците да фо-
рмираат свое здружение.Здружението на егејски-
те Македонци во Унгарија, со седиште во Буди-
мпешта, е формирано на 30 април 1995 година, 
е регистрирано на 17 мај наредната година, во 
кое членуваат триесетина македонски патриоти. 
Здружението не добива никаква помош од Влада-
та на Унгарија, така што сите манифестации тоа 
ги организира со средства од членовите и со по-
мош на македонските иселеници во прекуокеа-
нските земји. Нивна најзначајна манифестација е 
средбата на Македонците во Унгарија, што 
традиционално се одржува на 24 мај. На средбата 
редовно присуствуваат по 200-300 Македонци од 
повеќе градови во Унгарија.Тој ден се пеат маке-
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донски песни,се играат македонски ора,се евоци-
раат спомени од најраното детство, се дискутира 
за нивните проблеми... 

Една од позначајните активности на Здружени-
ето на егејските Македонци во Унгарија е и изда-
вањето на весникот “Македонски извор”. Првиот 
број на овој весник излезе на 2 август 1993 годи-
на.Весникот се печати во тираж од 150 примеро-
ци, а излегува еднаш во месецот. Излегувањето 
на секој нов број на “Македонски извор” пре-
тставува празник за Македонците во Унгарија. Во 
весникот се објавуваат теми од историјата на ма-
кедонскиот народ,како и инфорамции за поактуе-
лните настани во Македонија. Весникот се печати 
со помош на спонзори. 

Во овој значаен период од постоењето на “Ма-
кедонски извор”се отпечатени триесетина броеви, 
обично на 16 страници, исполнети со прилози од 
историјата, јазикот, човековите права, црковниот 
живот,активностите на одборите на децата – бе-
галци од Егејска Македонија во Канада, Австрали-
ја, Грција и Република Македонија како и за други 
активности на Македонците во Унгарија и ширум 
светот. Објавени се и бројни новинарски текстови 
позајмени од други гласила на македонски јазик. 

Бројните активности на Здружението на еге-
јските Македонци во Унгарија не се “совпаѓаат” со 
намерите и политиката што ја води грчкото лоби 
во оваа земја. Македонските патриоти претставу-
ваат трн во око за Грците,па затоа тие од поода-
мна ги имаат ставено во својата “црна листа”. Во 
оваа листа се наоѓа комплетното раководство на 
Здружението,како и Редкацијат на весникот “Ма-
кедонски извор”. 

Во Унгарија сите националности (официјално 
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се признати 13) имаат училишта на мајчин јазик. 
Единствено училиште на мајчин јазик немаат Ма-
кедонците. Последиците од тоа се познати: ниту 
едно нивно дете не го зборува мајчиниот македо-
нски јазик.Кај нив постои голем интерес за отвора-
ње на училиште на македонски јазик,но немаат ни 
сила ни можности тоа сами да го сторат. Затоа и 
очекуваат помош од Република Македонија.Исто 
така, Македонците во Унгарија имаат потреба од 
отворање македонска православна црква во која 
без никакви проблеми ќе ги извршуваат сите ве-
рски обреди и обичаи.Поради тоа тие заслужува-
ат во оваа богата и демократска земја да го доби-
јат заслужниот третман и од унгарските и од маке-
донските власти, како дел од народот кој припаѓа 
на една од најстарите европски цивилизации. За-
што Македонците кои останале да живеат во 
Унгарија ја одбрале оваа демократска земја за 
свој дом,во кој ќе се множат македонските поколе-
нија. 

Македонците во Полска се едни од најактивни-
те во зачувувањето на името и вистината на Ре-
публика Македонија . Тие ги одржуваат врските со 
дедовската земја Македонија во текот на овие пе-
дестина години.Со конституирањето на Република 
Македонија како суверена,независна и самостојна 
држава, врските со Македонците се проширија и 
продлабочија. 

Така,на 12 јуни 1989 година се одржа основа-
чкиот Конгрес на Друштвото на Македонците во 
Полска во присуство на околу 50 лица. Пристигна-
ле Македонци од разни градови на Полска, како и 
поканети гости,меѓу кои:првиот советник на неко-
гашната амбасада на СФРЈ,претставник на Војво-
дскиот уред во Гдањск, претставник на Бирото за 
регистрација на странците во Гдањск и др. Меѓу 
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поканетите била и Амбасадата на Република 
Грција во Варшава,но таа не испратила свој пре-
тставник. Во текот на заседанието на Конгресот 
биле прифатени повеќе решенија,меѓу кои се сле-
дниве: 

1.Петиција, односно отворено писмо до грчката 
влада со барање за враќање на грчкото државја-
нство на Македонците од Егејска Македонија, како 
и поништување на дискриминаторските закони во 
однос на македонското малцинство; 
 Петиција до Обединетите нации и други мегу-
народни организации кои се занимаваат со про-
блематиката на човековите права-со повик за по-
дигање на дејства против дискриминаторската по-
литика на грчката влада во однос на Македонци-
те; 
 Отворено писмо до полскиот народ и Црвени-
от крст со благодарност за помошта укажана на 
прогонетите од граѓанската војна во Грција од 
1948 година; 
 Понуда за соработка со Друштвото на Грците 
во Полска врз основа на признавањето еднакви 
права на двете националности. 

Во продолжение Конгресот ја одредил органи-
зационата структура на Друштвото. Во таа смисла 
бил избран Главен одбор и Контролна комисија 
од тројца членови,како и социјална секција, култу-
рно-јазична,секција за стопанска дејност, инфо-
рмативна и документациска секција. 

Инаку, Статутот на Друштвото е регистриран 
од страна на војводските власти во Гдањск на 4 
јуни 1989 година. Главна идеја за основање на 
Друштвото на Македонците во Полска се состои 
во активирањето на населението од македонско 
потекло за активно учество во преродбата и 
одржувањето на националните врски, културните 
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и јазичните врски помеѓу Македонците кои живеат 
во Полска од времето на акцијата за помош 
дадена од Полска на децата-бегалци од Граѓа- 
нската војна во Грција во 1948 година. 

Отсекогаш Хрватска била интересна земја за 
Македонците, кои се доселувале времено или по-
стојано.Така, еден од првите доселеници од Ма-
кедонија во Хрватска е Константин Миладинов, од 
Струга, којшто се вработил како личен секретар 
на Човечкиот бискуп Јосип Јурај Штросмајер и со 
негова финансиска и морална помош, во 1861 го-
дина го издал прочуениот Зборник на македонски 
народни песни. 

Меѓу двете светски војни Хрватска,како најра-
звиен индустриски и трговски дел на новосозда-
дената држава СХС, привлекла многу деловни 
луѓе од Македонија,како и луѓе кои барале можно-
ст за работа. Исто така, многу млади Македонци 
се упатиле на школување,на студии.Така,на за-
гребските факултети биле запишани стотина сту-
денти од Македонија, а Загреб станал центар на 
македонското револуционерно движење,преку 
студенскиот клуб “Вардар”. 

Пред Втората светска војна во Загреб, престо-
јувал и Кочо Рацин,од Велес, кој, во работничките 
весници, напечатил повеќе статии. Кон крајот на 
1939 година,во Самобор, Кочо Рацин ја отпечатил 
и првата збирка песни“Бели мугри” на македонски 
јазик,која претставува голем придонес за македо-
нскиот јазик и книжевност. 

По ослободувањето во 1945 година,и форми-
рањето на Народна Република Македонија, одре-
ден број трговски и интелектуални фамилии од 
Македонија се преселија во Хрватска. Исто така, 
млади луѓе од Македонија се запишале во сре-
дните стручни школи,воените училишта и високи-
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те школи факултети на Загребското светилиште. 
Така, се смета дека по војната во Загреб имало 
над илјада студенти од Македонија. Нивниот број, 
во наредните години, се смалувал, паралелно со 
отворањето на пооделните факултети во Скопје. 
И по скопскиот земјотрес,во 1963 година,од Маке-
донија организирано во Хрватска дојдоа голем 
број Македонци кои останале се до денес. 

Таму постојат Македонска заедница, во која се 
вклучени друштвата “Илинден” од Риека, “Маке-
донија”од Сплит и “Браќа Миладиновци” од Осиек, 
кои се во рамките на Македонската заедница и 
претставуваат собиралишта и за млади и за ста-
ри, места каде се негуваат македонската песна и 
ора,традициите и обичаите донесени од Македо-
нија. 

По основањето на Заедницата на Македонците 
во 1992 година, на 24 мај 1993 година, на денот 
на светите браќа Кирил и Методиј, во Католичката 
(Унијатска) црква во Загреб,беше одржана и прва-
та Богослужба на македонски јазик во Хрватска. 
За првпат во една од републиките на бивша Југо-
славија, надвор од Македонија, тогаш се слушнаа 
молитви кон Господа на мајчин македонски јазик. 
На 11 декември 1993 година, беше формирана и 
Македонската православна црковна општина, што 
го доби името на светата великомаченица Злата 
Мегленска,како прва Македонска црковна општи-
на на југоисточниот дел на Европа, надвор од Ре-
публика Македонија. 
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ДЕЛ IX 
 

МАКЕДОНЦИТЕ ВО 
СОСЕДНИТЕ ЗЕМЈИ 

 
 
 

Покрај Егеј Македонски 
Покрај Вардар Македонски 
И под Пирин Македонски 
Славно име, непокорно 

 
Народна песна 
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МАКЕДОНЦИТЕ ОД МАЛА ПРЕСПА 

 
Често пати се вели дека судбината на Преспа 

е слична ако не идентична на судбината на поде-
лена Македонија.Имено,ако етничка Македонија е 
поделена на Република Македонија,Егејски и Пи-
рински дел на Македонија,така и Преспа и Пре-
спанското Езеро се поделени на три дела и при-
паѓаат на три држави:Горна Преспа припаѓа на 
Република Македонија, Долна Преспа припаѓа на 
Македонија и на Грција, а Мала Преспа припаѓа 
на Албанија. 

Инаку, Горна Преспа го зазема северниот дел, 
Долна Преспа јужниот,а Мала Преспа југозапа-
дниот дел на Преспа.Тоа е засновано,бидејќи Го-
рна и Долна Преспа ги одделува ридот Веќе кај 
Претор. Мала Преспа и Горна Преспа, 
пак,  копнено се одделени со Пречна Планина, до-
дека делот на Долна Преспа со Малото Преспа-
нско Езеро од Мала Преспа ги одделува планина-
та Сува Гора. 

Мала Преспа или дел од Долна Преспа, како 
Преспанци ја нарекуваат,е географска област по-
крај југозападниот брег на Преспанското Езеро. 
Целата област се состои од десетина села кои-
што се организирани во Општината Пустец.  

Мала Преспа како нераскинлив дел од Маке-
донија беше дадена на Албанија по потпишува-
њето на Версајскиот мировен договор во 1919 го-
дина.Со овој договор заврши поделбата на Маке-
донија меѓу Србија, Грција, Бугарија и Албанија и 
потоа започна ерата на денационализација, при-
силна асимилација и иселувањето на македонски-
от народ од етничка Македонија. 
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Денес,Македонците во Албанија имаат далеку 
поголема слобода и човекови права од Македо-
нците во Грција и Бугарија,меѓутоа,сепак,тие се 
недоволни.А сè уште постојат бројни прекршува-
ња на човековите права во Мала Преспа, Голо 
Брдо и Гора,како и на други места и градови ши-
рум Албанија каде живее македонско население. 

Притоа, треба да се нагласи дека по Втората 
светска војна и ослободувањето на дел од етни-
чка Македонија,во лицете на Република Македо-
нија,се водела посебна грижа за Македонците кои 
живееле во соседните земји и тие да се воспиту-
ваат и образуваат на својот мајчин македонски 
јазик.  

Тоа било изразено особено во периодот од 
1945 до 1948 година во Пиринска Македонија и во 
Албанија,каде постоеле македонски училишта, 
книжарници,библиотеки, фолклорни групи и други 
институции со сите македонски национални кара-
ктеристики и белези.  

Веднаш по војната Албанија побарала од то-
гашната југословенска влада да испрати учители 
за настава по македонски јазик во подрачјата во 
кои живеело македонско население. Наставниот 
кадар, пред сè, бил потребен во селата Туминец, 
Пустец,Долна и Горна Горица,Глобочани, Шулини 
и Зрновско,кои се наоѓаат во Мала Преспа,а при-
паѓаат во Корчанскиот регион, како и во селата 
Врбник и Церје во околијата Билиште, потоа во 
Лин, во поградечкиот регион и во други населени 
места. 

Сите наставници – ентузијасти кои го ширеле, 
го обновувале,го чувале и го пренесувале македо-
нскиот јазик, културата и традициите, особено на 
младите генерации Македонци во Албанија оди-
грале важна,ако не и најзначајна улога во афи-
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рмирањето не само на македонскиот литературен 
јазик, туку и на македонскиот народ на своите 
корени и на Република Македонија во целина.  

Затоа, со право се вели дека наставниците по 
македонски јазик во Албанија и во Пиринска Маке-
донија се значаен дел на мозаикот и темелот на 
литературниот македонски јазик, кој со својата 
кодификација станал еден од трите официјални 
јазици на тогашна НР Југославија уште од 1945 
година. 

Сето тоа се одвивало до периодот на Инфо-
рмбирото, кога сите учители по македонски јазик 
во Албанија биле отпуштени и вратени назад. 
Единствено учителот Никола Беровски останал во 
Албанија.Тој до својата смрт работел на ширење-
то на македонскиот јазик;напишал бројни учебни-
ци,граматика и други школски книги за Македо-
нчињата во Албанија,посветувајќи го својот рабо-
тен век на неговиот мајчин јазик, кој се учел од 
прво до четврто одделение,а натамошното шко-
лување било на албански јазик. 

За разлика од Грција и Бугарија, Албанија го 
признала постоењето на македонското национа-
лно малцинство на својата територија и немала 
негаторски однос кон македонската нација во 
целина. Тоа било видливо и од нејзините уставни 
и други прописи,со кои барем формално на Маке-
донците им се дозволувало да ги остваруваат 
своите национални и други права.  

Меѓутоа, поради својата надворешна и вна-
трешна политика,Албанија во комунистичкиот ре-
жим не му дозволувала на македонското малци-
нство да комуницира со матичниот народ во Репу-
блика Македонија. Затоа, со право се вели дека 
Македонците во Албанија биле разделени,но за-
секогаш останаа неодродени. 
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Денес, реалниот број на етнички Македонци 
во Албанија е оценет како поголем од 200.000 
лица.Нивната најголема концентрација е во по-
граничните региони на Голо Брдо и Мала Преспа. 
Исто така, постојат голем број Македонци кои 
живеат во Тирана (околу 20.000),Поградец, Корча, 
Каваје и Елбасан.. 

Во Албанија имало и има голем број Македо-
нци кои се врвни интелектуалци и поставени на 
различни општествени и други позиции и кои се 
дел од сегашниот и идниот прогрес на земјата. Во 
исто време тие се дел од македонската национа-
лна вистина на македонскиот народ и етничка 
Македонија. 

Покрај Македонците во Преспа, македонско 
население кое после 1912 година, останало во 
пограничните делови на албанската држава е ско-
нцентрирано, главно,  во областите Голо Брдо и 
Гора (во Косово и во Албанија).Така,во Голо Брдо 
има 22 села а во Гора  9 села со чисто етнички 
Македонци,кои претставуваат дел од македонска-
та популација во Албанија и значаен дел во етни-
чкото шаренило на Балканот. 

Македонците во овие делови на Албанија, од 
1991 година по распадот на системот почнаа да 
се организираат во разни политички и културни 
друштва.Така, Македонците од Голо Брдо во 1991 
година го формираа политичкото друштво ‘’Бра-
тство’’ со седиште во Тирана. Денес постојат и 
македонското друштво “ПРЕГОР” од Поградец и 
македонското друштво “МЕД” од Врбник.  

Радио Корча која има програма на македонски 
јазик  е во функција од 1991 година, како резултат 
на создавањето услови по воспоставувањето на  
демократијата во државата и барањата на 
Социјално-политичката организација за заштита 
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на правата на македонското малцинство во 
Албанија  

Во март 1993 година се појави значајното по-
литичко друштво ‘’Мир’’, исто така со седиште во 
Тирана.Во 1992-1993година се печатеше весникот 
„Мир“,едно од влијателните гласила во тој пери-
од,во кое зедоја учество голем број видни Маке-
донци од Албанија. Меѓутоа, поради финансиски 
проблеми повеќе не се печати. 

Единственатa партија на Македонците во 
Албанија e Македонска алијансa за европска 
интегрцијa (МАЕИ).Taa во судскиот регистар беше 
запишана во јуни 2005 година.  Првиот конргес го 
одржа на 25 април 2009, додека  вториот на 6. 
април 2013 година во Тирана.Македонската али-
јансa за европска интегрцијa се бори за унапреду-
вање на положбата,правата и слободите на Маке-
донците во Република Албанија. 

Исто така, друштево “Преспа“ во Пустец е фо-
рмирано да ги заштити правата на македонското 
малцинство во Албанија со филијали во Тирана, 
Корча,Елбасан,Берат. Во рамките на ова друштво 
започна да излегува весникот „Преспа“. Неговото 
објавување има голема значење за функционира-
њето на здружението,како и за зачувување, збога-
тување и употреба на македонскиот мајчин јазик. 

Во април 2008 година во Тирана се формира 
фудбалскиот клуб ФК „Македонија“.Потоа,во фе-
вруари 2009 година во Тирана e основано македо-
нско друштво ”Илинден”-Тирана., а во октомври 
2012 година од ова друштво е формиран огранок 
во Голо Брдо со седиште во Требиште. Во 2011 
година, пак,  македонското здружение „Илинден“ 
во Тирана започна со објавување на весникот на 
македонски јазик „Илинден“ .Овој весник денес 
има своја веб-страница.Тој игра значајна улога во 
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информативната дејност на Македонците во 
Албанија, во Република Македонија и во светот. 

Исто така, во 2012 година, македонското здру-
жение „Сонце“ го лансираше порталот „Македони-
ум“ на албански и македонски јазик. Од 2010 до 
2016 година во Корча,локалната ТВ станица Кри-
стал обезбеди музика на македонски јазик, како и 
емисии на македонски јазик на македонска проду-
кција во Република Македонија. Во 2017 година 
на државнат главна телевизија ТВШ започна про-
грама на македонски јазик.Се емитува на македо-
нски јазик пет пати неделно (понеделник, вторник, 
среда, четврток и петок) од 30 минути, од кои 5 
минути се обезбедени главно со вести преведени 
на албански јазик и се емитуваат околу 25 минути 
песни од продукцијата на Македонската државна 
телевизија (МТВ). 

Денес Македонците во Албанија, без разлика 
на нивната верска припадност,(македонски хри-
стијани во Мала Преспа и Корчанско, Македонци 
Муслимани во Голо Брдо,Горо и во други преде-
ли),во средините во кои живеат и пред балканска-
та и светската јавност, со гордост ја истакнуваат 
својата македонска припадност. 

Уште повеќе со голем ентузијазам и полет ги 
негуваат своите народни традиции;го презентира-
ат својот богат фолклор,потоа на јавни места ги 
пеат своите народни песни и ги играат убавите 
македонски ора.  
       Всушност,тие го афирмираат своето македо-
нското име, културно-историското минато и сега-
шноста. Пред сé, тоа се однесува на културата, 
литературата,уметноста, на прашањата и пробле-
мите од областа на образованието,радиото и те-
левизијата, социјалната и хуманитарната грижа и 
други области.  
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Преку културно-просветните,верските и нацио-
налните форми на собирање во македонските 
православни цркви и црковни општини, Македо-
нците, всушност, излегоа од поранешните тесни 
рамки на дејствување и се афирмираат како зна-
чајна етничка група во Албанија. 

Општината Пустец традиционално почна да го 
организира Македонскиот фолклорен фестивал, 
да го празнува националниот празник Илинден, 
како и позначајни празници поврзани со историја-
та на македонскиот народ,24 мај - Денот на сесло-
венските и семакедонските просветители светите 
браќа Кирил и Методиј, 8 септември - Денот на 
независноста на Македонија и други празници. 

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

Селото Пустец е најголемата и една од убави-
те населби во Мала Преспа. Пустец истовремено 
е и седиште на Општината, чиј градоначалник и 
сите членови на советот на оваа,за жал, еди-
нствена македонска општина во Албанија се 
Македонци.  

Исто така, значајно за одбележување е тоа 
што за првпат во историјата на оваа соседна зе-
мја, со македонски јазик е обележана целокупната 
сообраќајна сигнализација, улиците, плоштадите, 
јавните установи и селата во Мала Преспа, со 
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имиња на настани и личности кои оставиле белег 
во македонската историја. 

Селото Пустец,е најголемата населба со око-
лу пет илјади жители, а истовремено е и седиште 
на Општината, чиј градоначалник и сите членови 
на советот се етнички Македонци. Интересно е да 
се спомене дека грбот на општината го содржи 
древниот македонски симбол, 16-зрачното сонце 
од Кутлеш (Палатица - Виргина) над кое стои 
двојазичен натпис на македонски јазик Општина 
Пустец, а под него и на албански јазик. 

Треба да се нагласи дека Македонците во 
Албанија имаат неколку организирани и активни 
здруженија и партија на Македонците во Албани-
ја.Но можностите за политичка активност се мали, 
бидејќи државата не дава финансиска поддршка 
на нивните организации,како во Македонија. Зго-
ра на тоа,Република Албанија,татковината на не-
колку стотици илјади Македонци со христијанска и 
муслиманска вероисповед,под маската на „прија-
телството на демократска“ Грција, за жал ја има 
признато Република Македонија под страмното 
име. 

Во исто време треба да се нагласи, дека пози-
цијата на етничките Македонци во Албанија е да-
леку од онаа на етничките Албанци во Република 
Македонија. Додека во Република Македонија 
етничките Албанци се и министри и пратеници и 
претседател во Собранието и една од нивната го-
лема партија е постојан коалициски владин па-
ртнер, Македонците во Албанија се‘ уште немаат 
можности за вистинско политичко учество во зе-
мјата каде живеат. 
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ДЕЛ ОД СУДБИНАТА НА 
МАКЕДОНЦИТЕ ВО  

ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА 
 
Беломорска (Егејска) Македонија  има своја 

историја,минато,сегашност и иднина.Општо е по-
знато дека македонскиот народ во тој дел од ма-
кедонската земја, според своите карактеристики и 
обичаи, јазично и етнички и е туѓ на Грција. Од 
тие причини грчката буржоазија од првиот момент 
од 1913 година ја проширила својата власт над 
Егејска Македонија,изградила политика на физи-
чко истребување на македонскиот народ и мену-
вање на етничкиот состав во своја корист 

Грчката буржоазија,меѓу другото, во намера 
да го избрише секој белег што потсетува на маке-
донскиот карактер на Беломорска Македонија, во 
ноември 1926 година донела Закон за замена на 
македонските топоними со грчки имиња на селата 
и градовите, називите на планините, полињата, 
реките итн. 

Повеќедеценискиот процес на етничко чисте-
ње,елинизација,бришење на македонската исто-
рија и нејзиното толкување според елинските го-
лемодржавни потреби е процес на бришење на 
македонскиот национален идентитет и постоење. 
Егзодусот на Македонците од Егејска Македонија 
како последица од Граѓанската  војна и од ели-
нските (грчките) репресивни режими,спаѓа во ре-
дот на најтрагичните етнички чистења направени 
врз еден народ во најновата европска историја. 
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Заради остварување на елинските мегалома-
нски идеи,Македонците од цела Беломорска Ма-
кедонија, особено од 1913 година по поделбата 
на Македонија, се изложени на физичка и духовна 
репресија,која низ различни форми,но со непро-
менети цели, трае до ден-денес. Се обезличува и 
деноминира македонскиот народ и неговиот наци-
онален идентитет низ перманентна елинизација. 
Затоа,не се дозволи враќање на илјадниците про-
терани македонски иселеници,со цел да се при-
каже македонската историја како елинска.  

Во оваа пригода ќе дадеме дел од трагичниот 
настан во селото Загоричани, Костурско. Според 
пишаните документи,селото Загоричани (Згорича-
не) ( на грчки преименувано во Василиада),е по-
знато како место на многу масакри врз македо-
нското население,поради кои селото се спомену-
ва во познатата македонска народна песна „Наро-
де македонски“. 

Селото Загоричани е едно од најголемите ма-
кедонски села во Костурската околија. Располо-
жено е североисточно од градот Костур и јужно 
од Лерин.Одалеченоста од Костур изнесува околу 
20 километри.Сместено е на падините на плани-
ната Вич, на гребенот наречен Рамна, југозападно 
под врвот Врбица. 

Како едно од најголемите македонски села 
чии жители се истакнувале со својата македонска 
национална свест и посветеност кон Македонија, 
Загоричани претрпело многу страдања,како масо-
вни убиства- колежи на населението, уништување 
и спалување на куќите и целото село.Тоа наполно 
било изгорело во времето на Илинденското во-
стание,кога неговите двокатни убави куќи турска-
та војска ги претворила во урнатини,а биле убие-
ни и 25 селани. Подоцна, на 15 март 1905 година, 
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и грчките андарти извршиле голем колеж.Биле 
убиени шеесеттина селани,а селото повторно за-
палено. По ова масовно клање, започнало големо 
иселување во прекуокеанските земји,со што бро-
јот на населението почнал да опаѓа. 

Веднаш по добиената информација за маса-
крот во Загоричани,во селото го посетил жанда-
рмерискиот офицер Козма Елилио Манера,а че-
тири дена потоа пристигнала и комисија која бил 
составена од битолски конзули,италијански и ту-
рски офицери. Тие потоа ќе го опишат ужасот кој 
зад себе го оставиле грчките андарти. 

Пред Балканските војни селото имало 300 
куќи.На местото на иселените Македонци, грчките 
власти во 1924 година населиле 25 бегалски 
семејства од Мала Азија. Загоричани повторно 
настрадало за време на Втората светска војна и 
за време на Граѓанската војна, кога биле убиени 
62 Македонци, а други 242 биле принудени да 
побараат засолниште во Република Македонија и 
во некои источноевропски земји. 

Се чини, еден од најмаркантните датуми  за 
ѕверствата што ги правеле грчките банди против 
мирното македонско население е,секако, маса-
крот во Загоричани во 1905 година. Тој  бил 
извршен во етнички чистото македонско  село За-
горичани,Костурско од страна на грчките андарти. 
Таа трагедија селото ја доживеало пред 115 го-
дини,на христијанскиот празник Благовештение 
на Пресвета Богородица на 7 април, (25 
март  стар  стил) 1905 година. Тој голем празник 
кај македонскиот народ е познат и како Благовец, 
Благоец,Блошчојне и сл. Интересно е да се 
спомене дека црквата во Загоричани го носи 
името „Воведение на Пресвета Богородица“. 

Токму пред 115 години, на празникот Благо- 
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вец,околу 300 грчки андарти,заборавија дека има-
ат христијанска вера, се претвориле во ѓавови, го 
запалиле селото, а населението го масакрирале. 
На тој голем христијански ден андартите убиле 
шеесеттина селани (жени,деца,старци),имало 
многумина ранети и биле запалени повеќе куќи. 
За жал,трагичниот  масакр на големиот христија-
нски празник  Богојавление на Пресвета Богоро-
дица   го организирал костурскиот митрополит 
Германос Каравангелис, затоа што наводно еден 
дел од населението во Загоричани ја прифатило 
Бугарската егзархија, (немале своја Македонска 
православна црква). 

Всушност, селата во Егејска Македонија како 
Загоричани кои активно зеле учество во Илинде-
нското востание и се откажале од Цариградската 
патријаршија, станале пречка за остварување на 
грчката мегали идеја.Поради тоа,андартот Георги-
ос Цондос, познат како капетан Вардас, решил да 
го казни селото.Според Стаматис Раптис,кој пи-
шува за активностите на грчката пропаганда, на 
андартите им било наредено да ги убијат сите 
жители на селото над 16 години. Дури и самиот 
Германос Каравангелис признал дека обезбедил 
список на истакнати поединци кои Капетан Вардас 
морал да ги убие. 

Инаку, Германос Каравангелис бил истакнато 
грчко „духовно лице“, патријаршијско костурски 
митрополит,еден од пионерите на грчката воруже-
на пропаганда во Македонија.Роден е под име-
то Стилианос Каравангелис во селото Стипси на 
остров Лезбос. Во 1900 година Каравангелис бил 
поставен за патријаршиски митрополит во запа-
дно-македонскиот град Костур. 

По создавањето на андартските чети Карава-
нгелис започнал да врши насилен притисок врз 
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30 егазрхиски села со македонско православно
населени во Костурско како што биле селата Апо-
скеп,Бобишча,Вишени,  Дреновени, Загоричани,
Д’мбени,Косинец,Мокрени,Орман,Смрдеш и многу 
други.

Таму Каравангелис станал еден од пионирите 
на Грчката воружена пропаганда во Костур и по-
чнал да соработува со Елиномакедонскиот коми-
тет како и со фашистите Павлос Мелас, Јон Дра-
гумис и Ламброс Коромилас и други. Караванге-
лис ги организирал првите андарски грчки и про-
грчки чети во Македонија составени од грчки вое-
ни офицери.

Тврдењата се точни дека Каравангелис е еден 
од главните организатори на крвавата свадба 
во Зелениче и масакрот во Загоричани. За овие 
случувања самиот митрополит напишал дека во 
1905 година во Зелениче имало една свадба. За 
тоа дознала четата на Каудис, влегла во куќата и 
бидејќи згаснале светлата,истрелале во темнина-
та и убила петнаесет или шеснаесет „Бугари“ 
(Македонци м.з). Но, невестата и зетот не биле 
убиени. Ова го сториле затоа што мислеле дека 
на свадбата присуствувале и членови на „буга-
рските банди“.

Според пишувањето на Каравангелис, една 
„бугарска чета“ отишла еден ден и го изгорела 
манастирот во Цирилово... По неколку дена 
„Бугарите“ изгореле и друг манастир во Сливени и 
го убиле и монахот кој се наоѓал таму. Бидејќи во 
опожарувањето на овие манастири учествувале  и 
многу „Бугари“ (Македонци.м.з) од селото Загори-
чани, Вардас решил да ги казни...

Кога Вардас решил за нивното казнување, тој 
му испрати писмо на Каравангекис, а тој му ги 
испратил имињата на неговите (шпиони.м.з) луѓе, 
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за да не ги гибне. И така спроти 7 април (25 март 
по стар стил) 1905 година се сокрил во шумата 
наспроти селото со околу 300 борци меѓу кои 
биле и војводите Каудис, Макрис и Булакас, еден 
разбојник по име Гудас со својот син и многу 
други. 

Сите што се спротиставувле во селото ги уби-
вале,а нивните куќи ги запалувале.Тој ден биле 
убиени шеесеттина македонски жители на Загори-
чани и неколку гркомани (шпиони).Од гркоманите 
не беа убиени многумина,затоа што Каравангелис 
му имал дадено список со нивните имиња на 
Вардас, и самите се погрижиле да се скријат, до-
дека македонското населени („Бугарите“, како 
Каравангелис ги нарекувал) се бореле жестоко. 
Но во таа голема бркотница не било лесно да се 
разликуваат кој биле „Грците“, а кој  се „Бугарите“ 
(Македонците). 

Масакрот на недолжното македонско населе-
ние во селото Загоричани, Костурско, во Егејска 
Македонија се случил токму на христијански-
от  празник Свето Благовештение,или Благове-
штение на Пресвета Богородица.Овој ден се 
вбројува во постојаните празници и е на 7 април 
според новиот,или на 25 март според стариот 
календар. 

Меѓу народот повеќе е познат како Благовец, 
Благоец, Блошчојне и сл. и се смета за тежок 
празник поради што тогаш не се работи. Некои 
дури го сметаат за голем празник како Велигден 
поради што се вели: „Благовец прв ден Велигден“. 
Тогаш се оди на именден кај оние што имаат име 
Благоја, Блаже, Благојка, Благица  и тн. Поради 
тоа што Благовец е благ ден тогаш, се верува 
дека и раната не боли па на малите деца им ги 
дупат ушите за обетки. 
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Со Благовец е поврзано и доаѓањето на пти-
ците преселници,штркот,ластовицата, кукавицата, 
пупунецот, славејот и др. Се верува дека тие ќе 
дојдат на овој ден дури и да врне снег. За кукави-
цата се вели дека и таа радувајќи се на овој бла-
гословен ден отвора уста и кука но никогаш не 
кука пред Благовец како што пупал пупунецот. 

Горните верувања и дејствија за Благовец кај 
притиците, за жал, станале дел од животот само 
на грчките андарти на чело со митрополитот 
Германос Каравангелис, кој во масакрот на Маке-
донците во селото Загоричани,Леринскобил, пред 
115 години била  раководна личност на „христија-
нската“ Грчка православна црква, кој  заборавил 
дека една од најголемите христијански заповеди 
гласи: "Сакај го ближниот како што се сакаш себе 
си". 

Сега, дојдено е времето кога Македонците ги 
земаат работите во свои раце и ги оспоруваат 
старите верувања и нелегитмноста на оние кои 
зборуваат во нивно име. Само Македонците се 
законски наследници на македонското наследство 
и се составувачи на македонската историја.   

Македонците не се Грци,Бугари,Срби или 
Албанци. Ниту, пак, истовремено можат да бидат 
Грци, Бугари, Срби и Албанци, како што тврдат 
нивните непријатели.Грција тврди дека “Македо-
нија е грчка” и дека таа е тоа четири илјади 
години. Спротивно на античките и современите 
докази, тие продолжуваат да инсистираат дека 
античките Македонци биле Грци.И, пак, спротивно 
на доказите и без доказен материјал, совре-
мените Грци тврдат дека тие се директни потомци 
на античките Грци и дека како такви се законски 
сопственици на античкото наследство.  

Освен тоа, а и без трошка докази, тврдат дека 
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“сите” антички Македонци биле убиени во текот 
на таканаречените “инвазии на Славјаните” во V и 
VI век по Христа и дека не останал никој друг 
освен Грците да полагаат право на македонското 
наследство.Грците, повторно, без никакви докази, 
тврдат дека модерните Македонци се Словени 
кои извршиле инвазија на Македонија во текот на 
V и VI век по Христа и дека немаат ништо зае-
дничко со античките Македонци, па, според тоа, 
немаат право на македонското наследство. 

Во оваа пригода ќе споменеме дека збиднува-
њата со  Спогодбата за решавање на разликите 
опишани во Резолуцијата 817 (1993) и 845 (1993) 
на Советот за безбедност на Обединетите Нации 
за престанување на важноста на привремената 
Спогодба од 1995 година и за воспоставување на 
стратешко партнерство меѓу  страните (РЕПУ-
БЛИКА ГРЦИЈА-ЕЛАДА и РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА н.з.) околу спорот со името, ја кутнаа 
Република Македонија во селото Нивици, во 
Преспа 

Во Спогодбата околу спорот со името, меѓу 
другото, се вели дека двете страни (Република 
Грција и Република Македонија, н.з) пошле од 
нивната силна желба за заемно пријателство, 
добрососедство и партнерство за соработка, а со 
заложба да ги зајакнат, прошират и продлабочат 
нивните билатерални односи и да постават 
цврсти темели за зајакнување и почитување на 
добрососедските односи и за развивање на ни-
вната севкупна билатерална соработка. 
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ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА 
МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА 
 
Во историјата за Пиринска Македонија се вели 

дека таа е дел од етничката територија на 
Македонија, кој дел по Букурешкиот „мировен” 
договор во 1913 година припаднал на Бугарија. Во 
антиката Пиринска Македонија најпрвин била дел 
од Панонија и Тракија, а подоцна станала дел од 
Царството Античка Македонија.  

Во римскиот период Пиринска Македонија до-
живува своевиден процут,за што сведочат повеќе-
то археолошки ископини на антички градови во 
близината на денешните градови Благоевград, 
Сандански, село Рупите и др. Во средновековниот 
период Пиринска Македонија била под власта на 
царот Самуил,Византија и балканските феудалци. 
Со доаѓањето на Турците, Пиринска Македонија 
бележи одредена стагнација,но сепак не го напу-
шта својот непокорлив македонски дух. За време 
на Руско-турската војна во 1877-78 година, севе-
рниот дел на Пиринска Македонија ќе потпадне 
под руската окупациска зона, но по Берлинскиот 
конгрес ќе ѝ биде вратен на Турција.  

На подрачјето на Пиринска Македонија е кре-
нато Кресненското (Македонското) востание про-
тив османлиската власт во 1878/79 година со 
центар во Кресна, кое имало силен македонски 
национален карактер и цел да создаде независна 
автономна македонска држава. Кон крајот на XIX 
век на територијата на Пирин со својата чета ќе 
царува големиот македонски револуционер и ве-
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ликан Јане Сандански, кој бил близок соработник 
на Гоце Делчев и најголем борец против врхови-
змот. Тој е познат под прекарот „Пирински цар” кој 
ќе го изврши познатото грабнување на протеста-
нтската мисионерка Мис Стоун.  

По Втората Светска Војна во времето на вла-
деењето на Георги Димитров,Македонците од Пи-
ринска Македонија ќе добијат целосна културна 
автономија која требала преку законска рамка да 
прерасне во територијална и Пиринска Македони-
ја да се обедини кон тогашната НР Македонија 
како кон матична држава во рамките на Балка-
нската федерација. 

Македонците во Бугарија, или како Пиринци 
или бугарски Македонци,се староседелско насе-
ление кое,главно, живее во Пиринска Македонија, 
во југозападниот дел на денешната Република 
Бугарија.Во определени периоди постоело и исе-
лување од политички и економски причини, од 
другите делови на македонската регија. Иселува-
њето се одвивало во неколку поголемибранови: 
средниот век, во ренесансата, по ослободувањето 
на Бугарија од турската власт, по Илинденското 
востание, по Балканските војни и Првата Светска 
Војна. Македонската емиграција од сите делови 
на етничка Македонија во Бугарија е најголема 
македонска емиграција во светот,со огромен 
интелектуален потенцијал и големо културно на-
следство. 

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

Според пописот на населението во декември 
1946 година, во Народна Република Бугарија од 
вкупно 252.908 жители во Пиринска Македонија 
160.541 лице,односно 70% се изјасниле како етни-
чки Македонци. Изнесените факти ја потврдуваат 
вистината за Македонците во Бугарија,кои Буга-
рија вешто се обидува да ги изманипулира. За 
жал,и за голем демократски срам, според пописот 
на населението во Република Бугарија од 2011 
година таму живеат само 1.654 Македонци, од 
нив: 561 се населени во Благоевградска област, а 
1.163 се со мајчин македонски јазик, додека 1.091 
се државјани на Република Македонија кои живе-
ат во Бугарија. 

Исто така,во 1947 година биле создадени пе-
чатени медиуми,„Пирински весник” и Печатницата 
„Македонска книга”. Тие биле дел од остварените 
ветувања за правата на Македонците во Бугарија, 
кои би го зајакнале македонскиот јазик и култура. 
Медиумите биле укинати и затворени во 1958 го-
дина, поради политички причини и менување на 
власта. 

Меѓутоа, во 1990 година, бил создаден нов ве-
сник за македонското малцинство во Бугарија, со 
име „Народна волја”.Весникот се уредува и печа-
ти во Горна Џумаја. 

Исто така, во Благоевград е формирана Обе-
динетата македонска организација „Илинден” - 
Пирин е партија за економски развој и интеграција 
на населението во Република Бугарија.Таа е де-
мократска партија која ги штити правата на ма-
лцинствата и се залага за децентрализација на 
земјата. Тоа е единствената политичка партија 
која се бори за правата на македонското малци-
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нство во Бугарија.Партијата работи главно во југо-
западниот регион на земјата, исто така познат 
како Пиринска Македонија.Таа беше регистрира-
на како политичка партија во 1999 година и уче-
ствуваше во општинските избори. Меѓутоа, на 29 
февруари 2000 година, Уставниот суд во Бугарија 
прогласи дека таа е неуставна, повредувајќи го 
правото на слобода на здружување и правото на 
слобода од дискриминација. 

За голема жал и човеков страм, бугарската 
влада одбива да признае постоење на македо-
нско малцинство во Пиринска Македонија и про-
должува да ги крши основните човекови права. 
Членовите и симпатизерите на ОМО„Илинден“ – 
ПИРИН,политичка партија и организација за чове-
кови права и ОМО Илинден,организација за чове-
кови и малцински права се малтретирани, тепани, 
казнувани, па дури и затворани,едноставно за 
прогласување на својот македонски идентитет. 

Причината за упорното негирање на Македо-
нците во Бугарија доаѓа од бугарската национали-
стичка догма дека нема, не може и не треба да 
има Македонци. Меѓутоа, вистината е друга не 
само со пописот, туку и со вистинското постоење 
на народот. 

Инаку,под Пирин Планина,во рамниот простор 
што реката Струма го дели на два дела, се вгне-
здил градот Благоевград (порано Горна Џумаја). 
Горна Џумаја од 1950 година официјално го носи 

името Благоевград и е седиште на Благоевгра-
дската област. До 1950 година,градот и официја-
лно го носел името Горна Џумаја,а името Благо-
евград го добива во 1950 г. во чест на Димитар 
Благоев-Дедото,социјалист од Загоричани, Ко-
стурско,кој беше еден од основачите на социјали-
стичкото движење и партија во Бугарија. 
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 Во центарот на градот е подигнат споменикот 
на Гоце Делчев, големиот македонски син, кој за 
жал, неправедно и грубо, во пиринскиот дел на 
Македонија, од страна на Бугарите, се прикажува 
како борец на бугарскиот народ. Но, бугарските 
националисти ќе го поставеле споменикот на Гоце 
Делчев во Варна,ако бил Бугарин,туку го постави-
ле во Благоевград,во Пиринска Македонија, биде-
јќи бил Македонец. 

Во Благоевград живее еден наш роднина ро-
ден во Воден, во егејскиот дел на Македонија, а 
бил донесен во Бугарија заедно со уште многу 
илјади Македонци, кои како стебла беа откорнати 
од родната грутка и преселени со грчко- буга-
рскиот договор за размена на пограничното насе-
ление од дваесеттите години на минатиот век. 
Лесно ја пронајдовме куќата и влеговме во дво-
рот. Нашиот роднина е црномурест,со крупни веѓи 
натежнати над очите од кои зрачи пријателство, 
светлина, тага... Тој е со карактеристични црти на 
лицето на кое времето оставило трајни белези. 
Поради својата национална определеност како 
Македонец немал успеси во животот во Бугарија, 
но тоа не ја променило неговата определба во 
врска со националното прашање.Кога се сретна-
вме почна да нѐ гушка и да плаче од радост. Ни 
збор не можеше да прозбори од возбуда. Седна и 
со внимание нѐ слушаше за сѐ што му кажувавме. 

Инаку,како старец,изнемоштен,со мала пензи-
ја и во тешки услови за живот, тој бил учесник во 
културно-просветната дејност кога по Втората 
светка војна во пиринскиот дел на Македонија беа 
отворени македонските училишта, книжарници, 
весници.Ни раскажуваше за минатото, за тешкиот 
живот, за својата тага која, како што рече тој, е 
голема како Пирин Планина. Кај него, веројатно, 
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носталгијата беше поизразена, така што постојано 
ни зборуваше за својот роден град Воден. За жал, 
откако го прогониле од родната земја, никогаш 
повеќе не го видел родното место и гробовите на 
своите предци.Неговата тага беше уште поголема 
што не се здобил со национална слобода, но 
беше горд што останал Македонец. Ја чуваше 
личната карта од времето кога во Бугарија беа 
признати правата на Македонците и кога во доку-
ментите можеше да се напише дека по национа-
лност е Македонец. 

Во аналите за живото на Гоце Делчев е забе-
лежано дека во последната деценија на XIX век, 
или поточно во 1896 година, во Банско допатувал 
Делчев како учител на македонските деца. Во 
Банско, недалеку од центароте сместена  куќата 
на Елена и Јонко Вапцарови, во која детството и 
дел од младоста поминал големиот македонски, 
бугарски и интернационален поет Никола Јонков 
Вапцаров. Предниот дел е претворен во музеј. На 
мермерната плоча,поставена на споменикот, за-
бележани се зборовите изречени од големиот 
поет: „Да умреш кога земјата се дели од својата 
вемла, кога милиони се раѓаат... тоа е чест, да, 
тоа е чест...“ И од бронзата извира питом поглед и 
поетски жар, а перчето бујна руса коса му паѓа 
врз слепоочницата на овој интернационален поет 
и чиниш поигрува галено од питомото ветре што 
се задава откај врвовите на Пирин. 

Музејската поставка во куќата-музеј впечатли-
во говори за животот на поетот,за неговото творе-
штво и за трагичниот крај во тунелите на софиско-
то стрелиште, откако претходно беше осуден на 
смрт со стрелање,заедно со неговите сонародни-
ци, соoбраќа и соборци, македонските патриоти 
Антон Попов и Атанас Романов. 
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Во Пиринска Македонија е сместен планински-
от превој наречен Предел кој се наоѓа на 24 кило-
метри источно од Симитли,а 12 километри запа-
дно од Разлог, на надморска височина од 1.140 
метри. Тоа е пријатно планинско катче за одмор и 
рекреација и е тесно врзано со историјата на 
македонскиот народ.Имено,во непосредна близи-
на на Предел,во правец на Симитли,на 16 септе-
мври 1901 година, четата на големиот и славен 
пирински цар Јане Сандански ја грабна америка-
нската мисионерка Мис Стон, за која доби богат 
откуп за купување оружје.Во таа борба за слобода 
на Македонија легендарниот војвода Сандански 
рекол: „Ние не сакаме да ја замениме турската 
тиранија, турските султани со други тирани, па ни 
со бугарски тирани и бугарски кнезови. Македони-
ја треба да стане автономна, независна, слободна 
држава и да биде на Македонците“. 

Од времето кога Пирин Планина во своите 
зелени пазуви ги прибираше и чуваше четите на 
комитите од Банско, Белица, Разлог, Неврокоп, 
Мелник, Петрич, таму има уште едно обележје. 
Таму е споменикот на загинатите борци во Кре-
сненско-разлошкото востание во 1878 година. А 
горе се извишуваат врвовите на Пирин Планина и 
легендарниот Елтепе,опеан,овенчан и овековечен 
во песните на Никола Вапцаров и на други знајни 
и незнајни поети и патеписци. 

Кресна, чие поранешно име беше Гара е една 
од најмалите градови во Пиринска Македониј, со 
неколку илјади жители. Населбата е распослана 
на двете страни на реката Струма, јужно од 
Кресненската Клисура, од каде се шири плодното 
Пиринско Поле, додека старото село Кресна се 
наоѓа во прегратките на Пирин Планина.Ова мало 
место е особено познато по големото и значајно 
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Кресненско-разлошко востание од 1878 година, 
кога македонскиот народ се кренал на вооружена 
борба за слобода и човечки права ипротив непра-
вдите што му беа нанесуван и под ропството во 
Отоманската Империја. 

Во Пирин се наоѓа и градот Сандански (пора-
нешен Свети Врач) кој е познат како пирински 
убавец со околу триесет илјади жители. Тука се 
вишнее споменикот на Спартак, кој според еден 
германски научник долината на реката Струма 
меѓу Пирин и Малешевските Планини е место од 
каде што потекнува овој водич на робовите, за 
кого се напишани многу легенди.  

Меѓутоа, големо богатство за Сандански се 
минералните извори кои течат од памтивека. Нив 
ги има повеќе: едни во Градскиот парк, а други на 
десниот брег на реката Санданска Бистрица, чија 
температура достигнува и над 80°C, а има и 
лековита кал. Градот Сандански со околината е 
едно од најтоплите и најсончевите места во Пири-
нска Македонија. 

Во тој дел на Пирин се наоѓа градот Мелник, 
кого често случајните намерници го нарекуваат 
„град легенда“, „град на виното“, „град на минато-
то“, а тој, всушност е најмалиот град во Пиринска 
Македонија и на Балканот, ако не и во Европа. Во 
него живеат едвај 400-500 жители.Сместен е меѓу 
песочните пирамиди на двете страни на Ме-
лничката и Роженската река, претставува град-му-
зеј, бидејќи секоја куќа е музеј за себе, а се 
зачувани и манастирот „Света Богородица“ и 
црквата „Свети Никола“, кои зборуваат за 
богатиот црковен живот на овие простори на 
Пиринска Македонија. 
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО СРБИЈА 
 

Често се вели дека Белград е крстосница на 
Балканскиот Полуостров и пошироко, меѓунаро-
дна комуникациска метропола, чии патишта водат 
на сите страни во светот и од светот, како по 
сувоземен, така и по воден и по воздушен пат. 
Тоа се должи на неговата местоположба, приро-
дните услови, територијалниот развиток и други 
карактеристики. 

Самата местоположба на Белград му дава 
вонредно и стратегиско значење. Негова-та 
историја најубаво се гледа во имињата што ги 
носел, а тоа е историја на една значајна гранична 
тврдина, место за војување и помирување, место 
за кое се бореле и Авари и Словени и Австро-
Унгарци и Турци и Бугари, Византијци, Унгарци, 
Германи... 

Калемегдан,пак,е симболот на целата истори-
ја на Белград. Овој споменик на културата кој крие 
многу тајни го разгледавме во попладневните ча-
сови кога сонцето ја осветлуваше Статуата на 
победникот од Иван Мештровиќ, што се извишува 
над Калемегдан.Калемегдан се издига над устие-
то каде реката Сава се влива во Дунав, заземајќи 
положба на едно од најубавите места во Европа. 
Но,тоа е погодно место и за војни и за крвопроле-
вања, место за одбрана, граничен појас, а денес, 
пак,место–парк за одмор и рекреација,за висти-
нските љубовни изливи,место за медитирање, за 
запознавање со бројните културно-историски спо-
меници... 

Белградската тврдина Калемегдан е симбол 
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на Белград,негово првобитно јадро, сложен спо-
мен комплекс и дел од целокупната историја. 
Минатото на Белград и на српскиот народ може 
да се прочита од историските траги на разурна-
тините на оние кои уривале и оние кои повторно 
ја граделе тврдината. А таа била едно од важните 
одбранбени упоришта на Римската Империја. 
Многу траги се уништени.Така,средниот век ги по-
крил оние од римскиот период, а многу негови 
остатоци се покриени со австро-унгарско-турски 
градби. 

Средновековниот Горни Град, изграден на ка-
лемегданското плато, е значајно место на Бе-
лград. Според еден запис од XVII век, градот бил 
опкружен со висок ѕид, со кули покриени со олово, 
полукружни бастиони и со суви ровови.Во рамките 
на ѕидовите биле стиснати 200 куќи надвишени од 
џамијата на Сулејман I и Сулејман II. Тука се нао-
ѓала моќна тврдина од кули одделени со длабок 
шанец преку кој минувал подвижен мост.По Го-
рниот Град,пак,од подножјето на калемегданскиот 
брег до реките Сава и Дунав, во облик на кружен 
исечок,се простирал Долниот Град,од сите страни 
опкружен со бедеми и кули. 

Меѓу значајните траги зачувани од минатото 
во Горни Град се Деспотовата капија и Деспото-
вата кула подигнати во почетокот на XV век во 
времето на Стефан Лазаревиќ. Денес кулата е 
пренаменета во опсервација. Тука е и Ѕиданата 
капија со кулите, Сахат капијата и Јакшиќевата 
кула. 

Белградската тврдина Калемегдан е симбол 
на Белград, негово првобитно јадро, сложен спо-
мен комплекс и дел од целокупната историја. 
Минатото на Белград и на српскиот народ може 
да се прочита од историските траги на разурнати-
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ните на оние кои уривале и оние кои повторно ја 
граделе тврдината. А таа била едно од важните 
одбранбени упоришта на Римската Империја. 
Многу траги се уништени.Така, средниот век ги по-
крил оние од римскиот период,а многу негови 
остатоци се покриени со австро-унгарско-турски 
градби. 

Средновековниот Горни Град,изграден на 
калемегданското плато,е значајно место на Бе-
лград. Според еден запис од XVII век, градот бил 
опкружен со висок ѕид, со кули покриени со олово, 
полукружни бастиони и со суви ровови. Во рамки-
те на ѕидовите биле стиснати 200 куќи надвишени 
од џамијата на Сулејман I и Сулејман II. Тука се 
наоѓала моќна тврдина од кули одделени со дла-
бок шанец преку кој минувал подвижен мост. По 
Горниот Град,пак,од подножјето на калемегда-
нскиот брег до реките Сава и Дунав, во облик на 
кружен исечок, се простирал Долниот Град, од 
сите страни опкружен со бедеми и кули. 

Меѓу значајните траги зачувани од минатото 
во Горни Град се Деспотовата капија и Деспотова-
та кула подигнати во почетокот на XV век во вре-
мето на Стефан Лазаревиќ.Денес кулата е прена-
менета во опсервација. Тука е и Ѕиданата капија 
со кулите, Сахат капијата и Јакшиќевата кула. 

Според статистичките податоци, во 1820 годи-
на Белград имал околу седум илјади жители, за 
по Првата светска војна тој број да се зголеми на 
повеќе од сто и десет илјади жители. Во 1948 
година градот броел околу 360.000 жители, за 
денес во поширокото градско подрачје да дости-
гне бројка од околу два милиона жители.  

Според пописот од 1971 година, кога градот 
броел околу 750.000 жители,во него 1,3% биле 
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Македонци, односно преку 50.000 доселени пред 
војната и по неа. 

Голем број Македонци од Тетовско, Битолско, 
Струшко, Прилепско, Кичевско и од други региони 
на Западна Македонија доаѓале на печалба уште 
во минатиот век, за тој број да се зголеми меѓу 
двете светски војни, особено по Втората светска 
војна,кога во Белград немало само фурнаџии, 
кафеанџии, семкари, слаткари и други занаетчии, 
туку дошла и плејада познати и признати културо-
лози,политичари и граѓани на светот.Во тие миго-
ви пред хотелот „Балкан“ со мислите отпатувавме 
во времето кога Македонците живееле од градот 
на белината, како често нашите го нарекувале. 

Меѓу двете светски војни голем број Македо-
нци оделе да се школуваат во Бугарија, Русија и 
бројни европски метрополи. Меѓутоа, по Втората 
светска војна Белград станал центар за голем 
број македонски студенти кои се стекнале со ви-
соко образование, за потоа да работат во својата 
татковина како професори,лекари,инженери, уме-
тници, новинари, правници итн. 

За многу Македонци Белград како главен град 
на Србија и на сојузната држава,како универзите-
тски центар останал да биде втората нивна татко-
вина. 

Посетата на Земун беше предизвик за нас од 
Македонија, бидејќи бевме информирани дека во 
овој убав град, како и во селата Јабука, Качарево, 
Глогањ и други места живееле и живеат бројни 
македонски семејства,меѓу кои се познатите киче-
вски фурнаџии кои го одомаќиниле и бурекот и 
другите македонски специјалитети,како и Преспа-
нци кои го збогатиле овоштарството. Во селото 
Јабука, пак, кое наликува на град, живеат повеќе 
од шест илјади жители, од кои 80% се Македонци, 
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кои свиле семејни гнезда во рамниот Банат. Таму, 
„Кочо Рацин“, „Гоце Делчев“, „Македонија“ се 
најчести имиња на културните, образовните, спо-
ртските и другите организации. Така, Домот на 
културата го носеше името „Гоце Делчев“, култу-
рно-уметничкото друштво на Македонците се ви-
каше „Васил Хаџиманов“, а основното училиште 
го носеше името „Гоце Делчев“. Сето тоа зборува 
за врската на Македонците во Војводина и поши-
роко со дедовската земја Македонија. 

Ние имавме среќа да ги посетиме тие војводи-
нски села во кои пченката е најважната земјоде-
лска култура и каде голем број македонски семе-
јства од сите делови на Македонија, во виорот на 
големата повоена преобразба, добија земјиште, 
што беше напуштено и одземено од германските 
семејства. Според некои кажувања, во периодот 
од распадот на Југославија до денес, има бројни 
измени во културното,политичкото и општествено-
то живеење на Македонците не само во Војводи-
на, туку и во цела Србија. Имено, ако Србите во 
Македонија се гласноговорници и поборници за 
добивање на повеќе,отколку што треба, полити-
чки, црковни и социјални права, Македонците во 
Србија беа долго исплашени и неорганизирани, 
пред сѐ,поради политичките превирања и појава-
та на големите национализми. 

Со распадот на поранешна Југославија сите 
народи од другите републики,меѓу кои и Македо-
нците што живееја во Србија, станаа малцинства 
и мораа да се организираат заради остварување 
на своите малцински права,според Уставот, репу-
бличките закони како и актите на локалните само-
управи во Србија.До тоа време никој не прашува-
ше кој сте и од каде сте,но,сепак,имаше региона-
лни дружења со забавен карактер.Така,на при-
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мер,постоеја црногорски,македонски,лички, ро-
мски и други вечери на кои луѓето се среќаваа, 
веселеа и го ширеа кругот на пријателство. 

Во овој период,покрај македонските институ-
ции,во Војводина,кои работеле со успех во пери-
од од седумдесетина години, Македонците како 
малцинство во Србија имаат свои нови македо-
нски организации,друштва,клубови,училишта, фо-
лклорни групи и друг вид асоцијации, кои влеваат 
надеж дека состојбата ќе се подобри и дека ќе 
имаат посреќно утре. 

Меѓу другите, треба да се споменат следните: 
Националниот совет на Македонците во Републи-
ка Србија, Списанието „Македонска виделина“, 
Здружението „Гоце Делчев“ - Врање, Пејачката 
женска група „Тоше Проески“ во Качарево, Клубот 
„Илинден“ во Јабука, Здружението „Бели мугри“ 
во Пирот, Домот на културата „Кочо Рацин“ и 
Основното училиште „Гоце Делчев“ во Јабука, 
Здружението „Македониум“ од Белград, Здруже-
нието „Гоце Делчев“ од Врање,Културно-уметни-
чкото друштво „Васил Хаџиманов“ во Јабука  и 
други.Се чини дека најголем успех е воведување-
то на македонскиот јазик да биде во јавна (слу-
жбена) употреба во локалната управа на Општи-
ната Пландиште кај Вршац и избор на пратеник 
од македонската заедница во Собранието на 
Србија.  

Што се однесува,пак,за односите меѓу Охри-
дската архиепископија и Српската православна 
црква, според историските податоци Охридската 
архиепископија останала во рамките на Византи-
ската Империја во периодот од  XI до XII век. 
Меѓутоа, на почетокот на XIII век, се случувале 
чести политички промени на Балканот, а со тоа и 
во Македонија. Така, султанот Мустафа Трети ја 
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укинал Охридската архиепископија и нејзините 
епархии ги приклучил кон Цариградската патрија-
ршија која,за возврат била обврзана да и` ги пла-
ти долговите. По повеќе од седум и пол векови 
автокефален живот, Охридската архиепископија 
била незаконски укината од страна на иноверниот 
султан во 1767 година. 

Следната фаза на Православната црква во 
Македонија почнала со нејзиното потпаѓање под 
јурисдикција на Цариградската патријаршија. Тој 
период со право се смета за црковно ропство на 
македонскиот народ,поради фактот што тој ја 
изгубил не само својата религиозна и економска 
слобода,туку бил подложен на елинизација, доде-
ка ширењето на македонското воспитание и ку-
лтура биле забранети. 

Народноослободителната борба на македо-
нскиот народ за време на Втората светска војна 
било насочено не само кон национално и соција-
лно ослободување,туку и кон решавање на пра-
шањето на Македонската православна црква. 
Првото свештеничко собрание на слободната 
територија во Западна Македонија се одржало во 
1943 година во селото Издеглавје, Охридско. Тоа 
се смета како крај на втората фаза на македо-
нското црковно прашање. 

Во есента 1944 година дел од Македонија бил 
целосно ослободен.Новоформираната македо-
нска држава станала рамноправен член на нова 
Југославија.Затоа,православните верници и маке-
донското свештенство го одржаа Првиот црковно-
народен собор во 1945 година,кој ја усвои Одлу-
ката за формирање Македонска православна 
црква преку обновување на Охридската архиепи-
скопија. 
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Во 1959 година,епископскиот синод на Српска-
та православна црква ги призна решенијата од 
Вториот црковнонароден собор на Македонската 
православна црква, одржан во Охрид од 4 до 6 
октомври (листопад) 1958 година за одделување 
на Македонската православна црква како незави-
сна,со новоизбран поглавар–архиепископот охри-
дски и македонски митрополитот г.г. Доситеј. Пре-
тставниците на Српската православна црква на 
чело со патријархот г.г. Герман учествуваа во 
интронизацијата на македонскиот митрополит 
Климент. 

Третиот црковнонароден собор на Македо-
нската православна црква  се одржа на 18 јуни 
(жетвар) 1967 година во древниот Охрид, кога 
беше одлучено да се прогласи самостојност на 
Македонската православна црква на чело со 
архиепископот охридски и македонски,г.г. Доситеј. 
Диецезата на Македонската православна црква се 
совпаѓала со границите на македонската народна 
држава – Република Македонија. 

Според Уставот на Македонската православна 
црква донесен во 1974 година,Македонската пра-
вославна црква своите работи ќе ги управува и ќе 
ги води независно, во согласност со догматското и 
канонското единство со другите православни 
цркви. Македонската православна црква има свој 
грб, свое знаме, а службен јазик е македонскиот. 
Црковно-епархиски тела и административни орга-
ни на Македонската православна црква се: 
1. Архиепископот, 2. Светиот архијерејски синод, 
3. Архијерејскиот црковен суд, 4. Епархиите – сед-
ум во Република Македонија и три во прекуокеа-
нските земји(Американско-канадска, Австралиско-
новозеландска и Европска епархија). 
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КОЈ Е СЛАВЕ КАТИН? 
 

Славе Николовски-Катин, кој е познат само 
како Славе Катин не припаѓа на политичка парти-
ја, бидејќи тој е голем вљубеник во својата родна 
Преспа и Охрид,на македонскиот народ,на Маке-
донците во дијаспората,на етничка Македонија и 
на Македонската православна црква-Охридска 
Архиепископија (МПЦ-ОА).А Црквата како инсти-
туција игра значајна улога во опфаќањето сплоте-
носта на Македонците надвор од Македонија,осо-
бено во прекуокеанските земји и насекаде во све-
тот. 

Тој е познат на македонската и на меѓунаро-
дната јавност по неговите бројни публикации за 
македонската дијаспора, по неговите новинарски 
и научни трудови кои се посветени,главно,на 
етничка Македонија, на животот на Македонците 
во светот и на Античка Македонија.Исто така, не-
говата работа се однесува и на низа други аспе-
кти поврзани со македонската дијаспора, како и со 
културата, литературата, јазикот, историјата, жу-
рналистиката и религијата. Славе Катин е aвтор 
на шеесет публикации, на стотина научни трудови 
презентирани на различни симпозиуми и други 
собири, како и на околу 5.000 новинарски тексто-
ви објавени во различни информативни гласила 
во Македонија и во светот, од кои може да се ви-
дат прочитаат на веб–страницата: 
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 Нако-
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лец. Меѓутоа во Љубојно, го минува поголемиот 
дел од детството и младоста, а се навраќа во 
него цел живот, каде има библиотека со 4.000 
книги и македонска соба со носии и стари пре-
дмет. Таму од мали нозе го почувствувал тешкиот 
печалбарски живот на луѓето од Преспа, особено 
преку печалбарската сага на неговото семејство. 
Основното и осумгодишното училиште (со мала 
матура) го завршува во Љубојно, а геодетскиот 
отсек на Средното техничко училиште во Скопје. 
Студирал геодезија во Белград, потоа јазик во То-
ронто, а дипломирал на Катедрата за англиски ја-
зик и книжевност на Филолошкиот факултет при 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. 

Славе Катин работел во Хидробиолошкиот 
завод во Охрид, во Матицата на иселениците од 
Македонија и во списанието „Mакедонија“, а бил и 
на државни функции.Во 1991 година,од Собрани-
ето на самостојна Република Македонија бил име-
нуван на функцијата-потпретседател на Републи-
чката комисија за односи со верските заедници. 

Во 1999 година повторно се враќа во Матицата 
на иселениците од Македонија,сега веќе трансфо-
рмирана во Министерство за иселеништво како 
уредник во списанието „Македонија“. Меѓутоа, по 
една реконструкција на Владата, Министерството 
за иселеништво било рангирано (деградирано) во 
Агенција за иселеништво. Со цел поангажирано 
да се посвети на својата дејност, во 2001 година, 
Катин ја напушта Агенцијата и заминува во пре-
двремена пензија. 

Меѓутоа, во наредните дваесетина години по 
пензионирањето, тој е активен во издавачката и 
преведувачката дејност. Како главен и одговорен 
уредник на една од престижните издавачки куќи – 
Книгоиздателство „Македонска искра“ од Скопје, 
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тој постигнал видни резултати во издаваштвото, 
особено во учебникарството. Славе Катин уредил 
и објавил неколку стотина наслови од кои најго-
лем број учебници и дидактичка литература, кои 
значат голем прилог и придонес во образовните 
процеси во Република Македонија и за учениците 
во дијаспората,а кои се одобрени од Министе-
рството за образование и наука на Република Ма-
кедонија. 

Како функционер на Владата на Република 
Македонија, тој бил на посети и разговори кај по-
главарите на Романската, Украинската, Руската и 
Српската православна црква,потоа во Царигра-
дската патријаршија во Истанбул и повеќе пати во 
Ватикан во Рим.Меѓу другото,бил и во делегаци-
јата на Владата на Република Македонија за по-
гребот на Мајка Тереза во Калкута, Индија. 

Во неговата биографија е забележано дека 
Славе Катин бил почесен член на „Академијата за 
слобода на религијата“во Вашингтон,Соединетите 
Американски Држави,секретар на друштвото „Ма-
кедонија-Канада“, секретар на Здружението на но-
винарите на Македонија, бил акредитиран нови-
нар од Македонија за „Австралиско-македонски 
неделник“ од Мелбурн и „Меѓународна политика“ 
од Белград. Денес e член на „Друштвото за наука 
и уметност“ од Битола и е постојан член на 
најголемата фондација од дијаспората „Атанас 
Близнаков“, при Универзитетот „Свети Кирил и 
Методиј“ во Скопје.Тој е почесен член на литера-
турните друштва „Браќа Миладиновци“од Торонто 
и „Григор Прличев“ од Сиднеј. 

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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206, (на англиски и македонски).  
 Македонски холокауст, НИО „Студентски 
збор“, Скопје, 1990, 1-236 (на македонски). 
 Македонските православни црковни 
општини во Австралија, Канада и САД, НИО  
„Нова Македонија“, Скопје, 1991, 1-192 (на 
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македонска“, Скопје, 1992, 1-136 (на македонски). 
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„Студентски збор“, Скопје, 1993, 1-254 (на 
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Скопје, 1993, 1-156 (на македонски).  
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Стојчевска-Антиќ, С. Николовски-Катин, „Матица 
македонска“, Скопје, 1994, 1-212 (на македонски).  
 Македонски вознес, С. Николовски-Катин и 
Ф. Танаскова, МПЦ „Свети Климент Охридски“, 
Торонто, 1994, 1-232 (на македонски).  
 An   English-Macedonian   Bio-technical 
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речник, „Македонска искра“, Скопје, 1994, 1-192, 
(на англиски и македонски). 
 Поетски  иселенички  меридијани  -  Ф. 
Танаскова и С. Николовски-Катин, Матица на 
иселениците од Македонија, Скопје, 1995, 1-122 
(на македонски).  
 English-Macedonian Veterinary Dictionary 
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Никола Јордановски, „Матица македонска“, 
Скопје, 1996, 1-296, (на англиски и македонски).  
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Друштво за наука и уметност, Битола, 1996, 1-296  
     Македонски клуб Илинден 1903 во Хамбург 
(1978-1998), Ф. Танаскова, С. Николовски-Катин, 
„Македонска искра“ - Скопје, 1997, 1-86 (на 
македонски). 
      Библиски  речник  -  П.  Златевски,  С. 
Николовски–Катин, Библиско здружение на 
Македонија и „Македонска искра“, Скопје, 1997, 1-
215 (на македонски).  
      Речник во слики - Ајде да учиме македонски, 

англиски и германски, „Македонска искра“, 
Скопје, 1997, 104. 
       Речник во слики - Ајде да учиме македонски, 

англиски и француски, „Македонска искра“, 
Скопје, 1997,104.  
       Речник во слики - Ајде да учиме англиски и  
македонски, (на турски јазик) - С. Николовски-Катин 

и И. Шабан, „Македонска искра“, Скопје, 1998, 104  
      Речник во слики - Ајде да учиме англиски и  
македонски, (на албански јазик) - С. Николовски-
Катин и Л. Реџепи, „Македонска искра“, 
Скопје,1998, 104.  
      Речник во слики - Ајде да учиме англиски и  
македонски, (на влашки јазик) - С. Николовски- 
Катин и З. Порчу, „Македонска искра“, Скопје, 
1998,104.  
      Речник во слики - Ајде да учиме англиски и  
македонски, (на ромски јазик) - С. Николовски-
Катин и Љ. М. Демири, „Македонска искра“, 
 Скопје,1998, 104. 
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      Иселенички хоризонти, „Македонска искра“, 

Скопје, 1999, 1-226 (на македонски).  
 Монографија  за  Атанас  Близнаков,  
Ректорат на Универзитетот „Свети Кирил и 
Методиј“, Министерство за иселеништво - Скопје, 
2000, 1-336 (на македонски).  
 Водич низ комјутерската терминологија, 
С.Томовски, С. Николовски-Катин, „Македонска 
искра“ Скопје, 2000, 1-256, (на англиски и 
македонски).  
 Монографија за Андреа Бранов од 
Австралија, „Македонска искра“, Скопје, 2001, 1-
222, (на македонски и англиски). 
 Моите    патувања    низ    светот, 
„Македонска искра“ - Скопје, 2001, 1-192 (на 
македонски). 
 Македонците   во   САД   и   Канада, 
„Македонска искра“ - Скопје, 2002, 1-382, (на 
македонски и англиски). 
 Монографија за семејството Јановски од 
Торонто, „Македонска искра“, Скопје, 2002, 1-
226, (на македонски и англиски). 
 Илинден 1903 - 2003 и македонските 
иселеници, „Македонска искра“ - Скопје, 2003, 1-
232 (на македонски). 
 Придонесот на Македонија во светската 
цивилизација, А. Шкокљев-Дончо, С.  
Николовски-Катин, „Македонска искра“ - Скопје, 
2004, 1-346 (на македонски).  
 Монографија за Гога Печенковски од Ресен 
– „Македонска искра“, Скопје, 2004, 1-112.  
 Монографија за Светле Стамевски од 
Детроит, „Македонска искра“, Скопје, 2005, 1- 
222, (на македонски и англиски). 
 Монографија за Георги Томов од Њујорк,  
„Македонска искра“,Скопје, 2007, 1-320, (на  
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македонски и англиски). 

 Од Панонија до Егеј, А. Шкокљев-Дончо, 
С.Николовски-Катин, „Македонска искра“, Скопје, 
2007, 1- 196 (на македонски). 
 По  патеките  на  Евлија  Челебија,  , 
„Македонска искра“,Скопје, 2007, 1-192, (на 
турски).  
 Монографија за митрополитот Кирил, 
Полошко-кумановска епархија, „Македонска 
искра“, Скопје, 2007, 1-342, (на македонски и 
англиски). 
 Ореолот на Дева Марија и Света 

Богородица Сливничка во Преспа, В. Стојчевска- 
Антиќ, С. Николовски-Катин,„Македонска искра“, 
Скопје, 2007,.1-164 (на македонски).  
 Иселеничка вртелешка, „Македонска искра“ 
- Скопје, 2008,1-254, 
 Монографија за Бошко Рајчовски-
Пелистерски „Македонска искра“, Скопје, 
„Љубанско друштво“, Детроит, 2008, 1-254 (на 
македонски и англиски)  
 40 поклоненија пред гробот на свети 

Кирил во Рим, В. Стојчевска-Антиќ, С. 

Николовски-Катин, епископ Климент, „Македонска 

искра“, Скопје, 2008, 1-228 (на македонски). 
       Macedonians in Anciant Times, 
(Македонците во античкиот период), А. 
Шкокљев, С. Катин и Р. Стефов, „Македонска 
искра“, Скопје, 2010, 1-232, (на англиски).  
 Монографија за донаторот Петар 
Стаматов од Чикаго, С. Николовски-Катин, М. 
Трајковски, Ректорат на Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј“, Скопје, 2010, 1-192, (на 
македонски и англиски). 
 Love Stories, (Љубовни приказни), 
„Македонска искра“, Skopje, 2011, 1-130, (на  
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англиски). 
 Монографија за Ѓорѓи-Џорџ Атанасоски 

од Флорида, „Македонска искра“, Македонско 

сонце и ТВ Сонце, Скопје, 2012, 1-468, (на 

македонски и англиски).  
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Николовски-Катин, Б. Рајчовски-Пелистерски, 
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„Љубојно“- Детроит, 2013, 1-320 (на македонски и 
англиски).  
      Монографија за бизнисменот Силјан 
Мицевски од Битола, С. Николовски-Катин, Ѓ. 
Лумбуровски, „Македонска искра“, 2014, 1-320 (на 
македонски). 
      The Balkans and Macedonia, A. Shkokljev-
Doncho, S. Nikolovski-Katin, R. Srefov, „Контура“,  
Скопје, 2014, 1-308, (на англиски)  
      Монографија за Ѓорѓи-Џорџ Атанасоски од 
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      Монографија за бизнисменот Благој 

Механџиски-ЗЕГИН, „Македонска искра“ и 

„Зегин“, Скопје, 2015,1-460 (на македонски и 

англиски)-НЕОТПЕЧАТЕНА  
      Праисторија на Централниот Балкан 

Антоније Шкокљев-Дончо, Славе Катин, 

„Македонска искра“ Скопје, 2014, 1-308, (на 

македонски).  
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Кирил и Методиј“, Скопје, 2017, 320, (на македонски  
 англиски). 
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искра“ Скопје, 2020, 1-424, (на македонски).  
Монографија за бизнисменот Гојко Јако-

влески,„Македонска искра“,Скопје, 2020, 1-450, (на 
македонски, англиски и германски)(во подготовка) 
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