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ВОВЕД

П убликацијата „Преспанска разгледница“ 
на Славе Катин е 60. дело, почнувајќи од 

неговото прво издание „Англиско-македонски 
лимнолошки речник“, што го издаде Хидробио-
лошкиот завод од Охрид во 1986 година, па до 
денес. Во книгата се објавени седумдесетина 
репортажи од доживувањата, активностите, 
историските податоци, посетите, бројните кул-
турно-историски настани и други текстови кои 
се однесуваат на неговата родна Преспа.

Инаку, Славе Николовски-Катин или како 
што е познат само како Славе Катин е голем 
вљубеник во својата родна Преспа, во Македо-
нија и македонскиот народ како и во македон-
ската дијаспора. Тој и’ е познат на македонската 
и на меѓународната јавност по неговите бројни 
публикации, новинарски и научни трудови кои 
се посветени, главно, на животот на Македон-
ците во светот. Исто така, неговата работа се 
однесува и на низа други аспекти поврзани со 
македонската дијаспора, како и со културата, 
литературата, јазикот, историјата, журналисти-
ката и посебно религијата. 

Славе Катин не припаѓа на политичка пар-
тија, бидејќи тој е припадник на етничка 
 Македонија, на Македонците во дијаспората и 
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на  Македонската православна црква - Охридска 
архиепископија (МПЦ - ОА), која како институција 
игра значајна улога во опфаќањето и сплотеноста 
на  Македонците надвор од Македонија, особено 
во прекуокеанските земји и насекаде во светот.

Во делото „Преспанска разгледница“ Славе 
Катин пишува за Преспа како за значаен дел на 
Македонија, за Македонците од поделена Маке-
донија, особено за минатото и сегашноста на ет-
ничка Преспа. Затоа тој вели дека да се пишува 
за Преспа е одговорна задача, но истовремено 
тоа причинува големо задоволство. Во ова време 
на светска глобализација прекрасно е чувството 
кога ќе се најде на едно место дел од една исто-
риска вистина за настаните, личностите, за ми-
натото, сегашноста и иднината на еден убав ма-
кедонски крај од незаборавот кој се вика Преспа.

Затоа, авторот на ова дело Славе Катин како 
публицист и новинар кој го прокрстарил светот 
и оставил траги за Македонците во дијаспората, 
со големо задоволство се зафати да пишува и да 
даде придонес за етничка Преспа, да пишува за 
неговата родна Преспа која ја носи во срцето и е 
чест посетител на тој убав македонски крај.

Катин постојано патува, но секогаш се нав-
раќа во неговото Љубојно, каде во неговиот ма-
кедонски дом има и библиотека со 4.000 книги. 
За него Преспа е природен резерват, еден од 
позначајните на Балканот кој има отворен хо-
ризонт. Раскошните планински визури на Пели-
стер, Галичица, Иван Планина и Преспанското 
Езеро, богатиот и редок растителен и животин-
ски свет и благородната клима од Преспа напра-
виле вистинско чудо на природата.

Мајката природа на Преспа ѝ подарила богат-
ство на убавини и атрактивност. Во исто време, 
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историјата ѝ оставила непроценливи траги од 
значајни настани. Затоа Преспанци каде и да се 
во родниот крај или надвор од него, се радуваат 
со сето тоа што го има во Преспа, се гордеат и го 
чуваат ваквото богатство за идните генерации.

Она што на Преспа и на нејзината историја ѝ 
дава посебен белег е нејзиното богатство со кул-
турно-историските споменици, уште од времето 
кога била староримска крстосница и прва пре-
столнина на цар Самуил, а денес е туристичка 
дестинација

Борбата за национално ослободување од Ото-
манската Империја во овој крај организирано за-
почнала многу одамна. Уште пред создава-њето 
на Тајната македонска одринска револу-ционер-
на организација (ТМОРО) во 1893 година, Преспа 
била центар на многу настани од овој период.

Така, на 15 август 1894 година во куќата на Та-
тарчеви во Ресен, било одржано советување со 
кое непосредно раководеле Даме Груев и Пере 
Тошев. Тука биле донесени значајни одлуки за 
натамошниот развој на револуцио-нерното дви-
жење во Македонија.

Ова, прво, советување на ТМОРО, по своите 
историски одлуки се смета за „голема илинден-
ска искра“. Во текот на Илинденското востание 
на овој терен дејствувале 12 комитски чети со 
повеќе од 2.000 востаници. Најжестоки битки се 
воделе во реонот на селата Крушје, Лева Река, 
Болно, Евла, Златари, Кривени, Љубојно, Брај-
чино, Долно Дупени, Герман и други преспански 
места.

Меѓутоа, незаборавен е фактот дека првото 
слободно утро во Ресен и Преспа осамна на 5 
ноември 1944 година, кога борците на Петтата 
и Седмата македонска народноослободителна 



• 8 •

Славе Катин  •  Преспанска разгледница

ударна бригада победоносно влегоа во Ресен и 
го развеаја знамето на слободата.

Co тоа се означи крајот на вековното ропство 
и почетокот на новиот слободен развој на Народ-
на Република Македонија, а во тие рамки и на 
Ресен и Преспа во целина. Во годините по Втора-
та светска војна овој крај, од изразито заостана-
то аграрно подрачје, доживеа значајна преродба, 
израснувајќи во модерен индустриски, земјо-
делски и туристички центар, со современа и раз-
виена прехранбена и текстилна индустрија.

Црквите и манастирите градени во времето 
на свети Климент и свети Наум Охридски (IX и X 
век) и во времето на Самуиловото Царство во X и 
XI век, биле разурнувани од разни антимакедон-
ски завојувачи, многу од нив биле обновувани, 
но, повторно биле уништувани за време на вла-
деењето на Турската Империја. Но, Преспанци 
ги обновиле старите и изградиле нови цркви во 
сите населени места.

Co тоа се потврдува дека во Преспа се созда-
ле дела од највисок уметнички дострел во своето 
време кои ја збогатуваат не само македонската, 
туку и светската ризница на уметноста и култу-
рата. Неговото христијанско население го негува-
ло и го негува култот на Пресвета Богородица, на 
Исус Христос... Тоа се потврдува со фактот што во 
голем број преспански села се изградени цркви 
посветени на Дева Марија. Меѓу нив, црквите во 
селата Сливница, Брајчино, Јанковец, Евла, Љу-
бојно, Арвати, Крани, Нивици, Курбиново, Долно 
Дупени, Бела Црква и други населени места.

Треба да се нагласи дека не се памети кога на-
селението ја има именувано котлината на Горна 
Преспа, Долна Преспа и Мала Преспа. Меѓутоа, 
запишано е дека Горна Преспа го зазема север-
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ниот дел, Долна Преспа јужниот, а Мала Преспа 
југозападниот дел на Преспа. Горна и Долна Пре-
спа ги одделува ридот Веќе кај Претор, а Мала 
Преспа и Горна Преспа копнено се одделени со 
Пречна Планина. Делот на Долна Преспа, пак, со 
Малото Преспанско Езеро од Мала Преспа ги од-
делува планината Сува Гора.

Еден од бисерите на македонската убава 
езерска земја на Балканот е Преспанското Езе-
ро, познато по својот жив свет, крајбрежјето, 
изворите, природните убавини, геолошките, ге-
оморфолошките, хидролошките, лимнолошките 
и други научни вредности. Тоа придонесува Пре-
спа да биде позната со своите културни, естет-
ски, воспитно-образовни, здравствени, тури-
стички рекреативни и други стопански значења 
и вредности за општествена заедница.

Преспанското Езеро е карактеристично и 
единствено по тоа што во него има два острова, 
Голем и Мал Град. Островот Голем Град е един-
ствен во Република Македонија. При посетата 
на овој остров се забележува дека тој е огромна 
карпа, која, веројатно, се откинала од соседните 
планини од големи земјотреси. Таквите тектон-
ски промени во минатото направиле големи из-
мени во Преспа и пошироко.

Како природна реткост островот Голем Град 
кој зафаќа површина од околу 2 километра ква-
дратни, е заштитен со закон и спаѓа во рамките 
на Националниот парк „Галичица“. Островот е по-
знат како омилено излетничко место за посети-
телите на Преспа, како и археолошки локалитет 
со остатоци од живеалишта, цркви и некрополи.

Општината Ресен има 44 населени места. 
Долна Преспа, пак, со помал дел од Преспанско-
то Езеро и Малото Езеро, влегува во составот на 
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Грција и Албанија. Оваа положба, всушност, ре-
зултира од поделбата на Македонија по Балкан-
ските војни и Првата светска војна.

Ресен се наоѓа на северниот дел од Преспан-
ската Котлина. Тој е овоштарски центар, познат 
по далеку прочуените преспански јаболка. Ресен 
е особено познат по грнчарството, поради што 
долги години во него успешно работи Керамич-
ката колонија, на која секое лето престојуваат 
керамичари од разни држави и од Македонија. 
Во него посебно внимание привлекува зградата 
на Музејот на Преспа, односно некогашниот Бе-
говски дворец (Сарајот), изграден од Нијази-бег 
уште за време на турското владеење.

Често се вели дека Ресен е градот на јаболка-
та. Тој е општински центар сместен на северниот 
дел од Преспанската Котлина. Ресен е овоштар-
ски центар познат по далеку прочуените пре-
спански јаболка. Но, овој крај од Преспа е познат 
и како туристички регион со убави летувалишта 
крај езерскиот брег.

Меѓутоа, миграциските движења во етничка 
Македонија си го направиле своето. Така, Пре-
спа станала крај во кој почнало рано да се оди 
на печалба. Денес Преспанци како печалбари 
можат да се најдат на работа и постојан престој 
во прекуокеанските земји Америка, Канада и 
Австралија, во Европа (Европската Унија), како 
и во некои делови на Хрватска, Србија, Бугарија, 
Турција и други држави ширум светот.

  Свето Стефановски



I ДЕЛ

СЛИКА ЗА 
ПРЕСПА





Зградата на Музејот во Ресен (Сарајот)



 է ПРЕСПА – ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКАТА ЗЕМЈА
 է ЛЕГЕНДИ И ВИСТИНИ ЗА ПРЕСПА
 է ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО- БИСЕР НА МАКЕДОНИЈА
 է РАЗВОЈОТ НА ХРИСТИЈАНСТВОТО ВО ПРЕСПА
 է РЕСЕН – ЦЕНТАРОТ НА  ПРЕСПА
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ПРЕСПА – ДЕЛ ОД 
МАКЕДОНСКАТА 
БИБЛИСКА ЗЕМЈА

Преспа е изорана наоколу 
со два вола близнаци.

Тоа значи дека од невреме 
таа е заштитена од Господа

Преспанска народна легенда

М ногу научници, патеписци и други на-
мерници напишале дека Македонија 

е библиска, света земја. Во нивните текстови е 
забележано дека таа со својата древност и ми-
лениумска вековитост е гордост, радост и тага, 
сон и јаве за секој Македонец каде и да живее по 
светот. Нејзината географска положба ја прави 
крстосница на различни цивилизации, религии, 
традиции и  обичаи.

Така, напишано е дека не случајно на многу 
трговци и каравани тука им поминувале па-
тиштата, а за многу воени експедиции, војски, 
победници и поразени таа била многувековен 
мегдан. Тоа значи дека секој камен, секоја грут-
ка црна земја, секоја река и планина, зборува-
ат за бурната историја на Македонија. И денес 
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Македонија сè уште во себе крие многу тајни од 
минатото, кои, веројатно, ќе бидат предизвик за 
наредните генерации.

Треба да се смомене дека за историскиот раз-
вој на Македонија, а со тоа и за Преспа од антич-
ко 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.

Македонија е земја на премрежиња, но и земја 
на убавини, земја на мистерии и опстојувања, каде 
што силните луѓе преживеале војни, глад, освоју-
вачи, навреди, империи, притоа зачувувајќи ја 
волшебноста на своето име. Од величествените 
времиња на Филип и Александар Македонски, 
преку римските и византиските владеења, пре-
ку големите миграции на Словените на југ и пот-
паѓањето под Отоманската Империја.

Низ овој долг и богат временски период само 
два народа го избрале името на оваа земја за 
нераздвоен дел на својот идентитет – древните 
Македонци и Македонците денес, а тоа претста-
вува силна врска која датира од пред милениу-
ми, укажувајќи на посветувањето на овие наро-
ди на својата библиска земја.

Во богатата историја на Европа тешко е да се 
најде народ каков што е македонскиот, кој имал 
толку многу превирања со своето национално 
конституирање. Тешко е во светот да се најде 
друг народ кој имал и толку бурна историја. За-
тоа, често се вели дека на многу народи судбина-
та им била историјата, а на Македонецот исто-
ријата му била судбина.

Народ на кој најдоброто оро му е античко-
то оро, кое се вика „тешкото“, објективно и не 
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 можел да има поинаква судбина и минато. Ма-
кедонија не само што отсекогаш била на сечи-
лото на многуте мечеви и јатагани, сабји и ками, 
туку во неа се судрувале и прекрстувале многу 
различни култури. И токму таа Македонија, 
всушност, била и е лулка на цивилизациските 
средишта како една најстара цивилизација.

Со името Македонија уште во античките вре-
миња се означувала една мала покраина во не-
посредна близина на Пела, денешното село По-
стол – престолнината на Античкото Македонско 
Царство. Таа ја опфаќала земјата меѓу денеш-
ното исушено Пазарско Езеро и долниот тек на 
реката Вардар.

Но, со проширувањето на границата на Маке-
донското Царство, постепено пораснала и областа 
означена со името Македонија, која античките Ма-
кедонци ја делеле на Горна и Долна Македонија, 
пред сè, поради географските карактеристики на 
просторот. Меѓутоа, таквата поделба на Македо-
нија имала политичко, културно, воено и админи-
стративно значење. Затоа, Македонија како исто-
риско и географско подрачје се споменува како 
земја на неколку места и во Библијата.

Денес да се пишува за Македонија, за Маке-
донците од поделена Македонија, особено за 
минатото и сегашноста за етничка Преспа, е 
одговорна задача, но, истовремено, причинува 
големо задоволство. Во ова време на светска 
глобализација прекрасно е чувството кога ќе се 
најде на едно место дел од една историска ви-
стина за настаните, личностите, за минатото, се-
гашноста и иднината на еден убав македонски 
крај од незаборавот, што се вика Преспа.

Затоа, како авторот на овие редови, како пу-
блицист и новинар кој го прокрстарил светот и 
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оставил траги за Македонците во дијаспората, 
за човек кој потекнува од Преспа, со големо за-
доволство се зафатив да пишувам и да дадам 
придонес за етничка Преспа, да пишувам за 
мојата родна Преспа која ја носам во срцето и 
сум чест посетител на тој убав македонски крај.

Често се вели дека кој во Македонија ќе дојде, 
во Преспа треба да појде за да види поле шир-
но и да почувствува како Преспанското Езеро 
гали милно. Таму, во живописните предели на 
Преспа очите повеќе се отвораат од каде било на 
друго место.

Во Преспа, длабоко се чувствува чистиот пла-
нински и езерски воздух; тоа е предел што за се-
кој посетител отвора широки хоризонти. Се от-
вора со сета своја убавина и е на дофат на секој 
вљубеник во природните реткости. Затоа се вели 
дека Преспа е еден од најзначајните предели во 
етничка Македонија.

Преспа е место кое привлекува со чудесна 
моќ и е дел од историјата, судбината и иднината 
на Македонија. Просторот на Преспанската Кот-
лина го сочинуваат копнената и водената повр-
шина, односно големото Преспанско Езеро, кое 
се протега од Горна Преспа преку Мала Преспа 
во Албанија до Долна Преспа кај јужниот сосед.

Оваа висока котлина, на исток се граничи со 
сртовите на Баба Планина, односно Пелистер. 
На запад се граничи со планината Галичица, а 
на север со Плакенска Планина и Бигла. На југ 
е Преспанското Езеро и еден копнен дел од југо-
западните падини на планината Пелистер. На 
север се протега Ресенското Поле.

Атарот на Општината Ресен се граничи со 
општините Охрид, Косел, Демир Хисар, Цапа-
ри, Битола и Бистрица, во Република Македо-
нија, потоа со Герман каде припаѓаат и 17 други 
села во Долна Преспа, на македонска земја, во 
егејскиот дел на Македонија. 
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Во Мала Преспа, пак, има девет села, кои при-
паѓаат на Општината Пустец, а тоа се: Туминец, 
Горна Горица, Долна Горица, Глобочани, Шулин, 
Пустец, Леска, Зрновско и Церје. Исто така, во 
делот на Долна Преспа припаѓаат селата: Загра-
дец, Ракитско и Суец, кои се на македонска земја 
но во Албанија и се дел од Мала Преспа.

Нема податоци кога населението ја има „по-
делено“ котлината на Горна Преспа, Долна 
Преспа и Мала Преспа. Во трите делови постои 
незначителна разлика во говорот, носијата и 
обичаите на месното население. Се знае дека во 
969 година Преспа станала првата престолнина 
на раната феудална држава на Македонците. Во 
нејзиниот состав останала сé до 1018 година.

Преспа претставувала силна одбранбена твр-
дина на цар Самуил. Честите напади на моќната 
византиска војска, која со воено-политички ак-
ции се обидувала да ги вклучи Македонците во 
својата државна заедница, биле успешно одби-
вани. Македонскиот цар Самуил, често престоју-
вал во своите летни резиденции во Охрид и на 
островите Свети Аил и Голем Град на Преспан-
ското Езеро. Тука тој доаѓал на одмор по тешки-
те и напорни битки со војските на византискиот 
император Василие Втори.

Во Самуиловото време бил изграден пат од 
селото Старо Езерени (Езерани) до Голем Град, 
кога Преспанското Езеро се викало Река. За 
жал, од таа стара сообраќајница нема траги, но 
затоа, пак, од овој терен носеле некакви камени 
плочки, што ги вградувале на фурните, кои че-
сто страдале од надојдената вода на езерото. Ба-
рајќи такви плочки, луѓето често со чунови оде-
ле во тој правец кон Езерени. Денес кога езерото 
е повлечено истражувачите го пронашле стари-
от Самуилов пат за Голем Град. 
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З а големиот број градови и села во Македо-
нија постојат легенди и преданија. Една од 

нив се однесува на Преспа. Според приказните 
на старите Преспанци, на просторот на денеш-
ното езеро, се наоѓало плодно поле, со многу 
села и градот Преспа, распослан на брегот на ма-
лото езерце на граничното тромеѓе.

Легендата вели дека градот бил убав, со голе-
ми куќи и чаршија, богата со дуќани. Трговците 
тргувале со многу градови во светот, носејќи му 
на градот Преспа големо богатство и култура.

Во градот живеел богат трговец кој имал ќер-
ка единица, со убави очи, руса коса и витка ста-
ва. За нивна несреќа, кога наполнила 16 години, 
таа одненадеж починала. Од неа се простиле на 
најдобар можен начин: ја накитиле со злато и 
сребро, ја облекле во најубавата облека и ја по-
гребале. На нејзиниот закоп присуствувало це-
лото население од градот.

Но, во несреќата на девојката, некој видел 
среќа. Двајцата гробари намамени од богат-
ството што го виделе на неа, решиле да ја огра-
бат. Кога градот потонал во сон, тие дошле на 
гробиштата, го откопале гробот и трупот на де-
војката го внеле во црквата, да можат на мир 
да ѝ го симнат скапиот накит. Но, не успеале да 
го реаализираат планот. Амајлијата од вратот и 
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 прстените од рацете на девојката не можеле да 
ѝ ги извадат.

Преморени од вложениот напор без резултат, 
решиле да ја остават девојката во црквата, а тие 
да се одморат дома, да преспијат. Но, наместо да 
се одморат, лошиот сон уште повеќе ги исцрпел. 
Во сонот им се појавила девојката, со нож во ра-
цете и со закана дека ќе ги убие, ако не ѝ го вра-
тат накитот.

Се разбудиле и не чекајќи да се раздени, оти-
шле во црквата. Кога пристигнале кај мртвата 
девојка, решиле да ѝ го пресечат вратот и прсти-
те од рацете, за да дојдат до амајлијата и прсте-
ните. Кога постариот гробар го извадил ножот, 
девојката одеднаш оживеала и вчудовидена ги 
прашала зошто сакаат да ја убијат. Во тој миг 
помладиот гробар влегол во просторијата, пре-
плашен од глетката што ја видел, енергично му 
се спротивставил на другиот во извршувањето 
на злосторот.

„Чекај, нема да ја погубиме! Ќе ѝ го смениме 
името и ќе ја продадеме на некој богат трговец“, 
рекол тој. Девојката се согласила да ја прекрстат 
во Преспа, дала заклетва дека за ова никој нема 
да дознае и уште истата вечер му ја продале на 
некој стар и богат трговец од Цариград, кој тие 
денови престојувал во нивниот град, а на кого му 
била потребна робинка што ќе се грижи за него 
и за неговата сопруга.

По нивната смрт таа ги наследила, но посака-
ла и да се врати во својот роден крај. Но, кога при-
стигнала во Преспа никој не верувал во нејзина-
та приказна, туку побарале од неа да го напушти 
градот. Сепак, проблемот бил решен со изјавите 
на оние двајца гробари, чија изјава ја прифати-
ле властите и дозволиле Преспа да остане во 
својот роден град. Така, според  легендата градот 
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 Преспа го добил своето име, а потоа и поширо-
киот регион.

Исто така, за Преспа и за Преспанското Езеро 
постојат и други народни преданија и легенди. 
Една од тие што се пренесува меѓу Преспанчани, 
а и меѓу македонскиот народ е дека многу одам-
на, на островот што се наоѓа среде Големото Езе-
ро, во дворецот на македонскиот цар Самуил, 
живеела неговата најмила и најсакана ќерка 
Преспа (Преспана). За убавината и за мудроста 
на Преспа се зборувало надалеку, па и во визан-
тискиот дворец во Цариград.

Византискиот војвода Петраклис со голе-
ма војска навлегол во Македонија, наидувајќи 
на слаб отпор и користејќи ги предавствата на 
видни луѓе од државата, стигнал во областа на 
царскиот дворец на Самуил. Привлечен од уба-
вата и богата царска наследничка, младата вита 
и убава Преспа, Петраклис ги испратил своите 
гласници во Самуиловиот дворец – ја барал Пре-
спа за жена. Така, Византиецот се надевал дека 
со женењето со убавицата ќе добие поголем дел 
од Самуиловото богатство, па затоа чекал со не-
трпение да се вратат неговите гласници.

На Петраклис му било јасно дека не смее да 
чека многу време, се плашел од Самуиловата 
војска. Затоа, пак, ги испратил своите гласници 
со наредба дека Преспа мора да се омажи за него.

Откако ги ислушала гласниците, мудрата де-
војка Преспа знаела дека повеќе не може да го 
залажува насилникот, па затоа му рекла дека 
ако сака господарот таа да се омажи за него, нека 
се повлече со војската веднаш и нека се врати од 
каде што дошол.

Додека навредениот освојувач брзал да ја 
казни непокорната девојка што се осмелила да 
го одбие, таа се дотерала во својата невестинска 
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облека, се искачила на највисокиот дел од дво-
рецот и пред туѓинецот да стигне да ја допре, 
скокнала во длабоката езерска вода. Петраклис 
видел кога нејзиното тело потонало во езерото.

Народот од околината на езерото во чест на 
саканата девојка Преспа, на езерото и на целата 
котлина го дал нејзиното име. Така, според ле-
гендата, настанало името на Преспанското Езе-
ро и на Преспа.

Вистината за Преспа, пак, е тоа дека од јужна-
та страна на Преспанското Езеро, во близина на 
Перова Кула, во Долна Преспа, каде двете пре-
спански езера се на растојание од само 200 ме-
три, нив ги поврзува река, чии води се вливаат од 
Малото во Големото Езеро. Оваа река е поврзана 
со минатото на Преспа. Постарите Преспанци 
раскажувале дека патот на оваа река бил многу 
подолг, а реката поголема.

Таа почнувала од подножјето на планината 
Врба, во близина на селото Л›к и завршувала кај 
завојот на Нивичка Планина, во местото Роот, 
каде што денес езерото е најдлабоко. Низ под-
земните пукнатини и канали под планината Га-
личица, водата од езерцето се провлекувала и се 
вливала во Охридското Езеро.

Според кажувањата, тогаш Преспа била ши-
роко и плодно поле, со многу села и големиот 
град Преспа, кој тогаш се викал Река. Веројатно, 
името го добил по Големата Река, која почнува-
ла и завршувала во Преспа. И кога градот Пре-
спа со селата биле во зенитот на својот развој, се 
случило најлошото. Регионот бил зафатен од си-
лен земјотрес, земјата се распукала и се појави-
ла голема вода, која го потопила градот и селата 
и тие засекогаш останале под водата.

Подземните канали и пукнатини под Галичица, 
низ кои истекувала водата, се затвориле, и малото 



• 22 •

Славе Катин  •  Преспанска разгледница

езерце почнало да го зголемува своето ниво и да 
ги поплавува полето и селата. Така дошло до трка 
во спасувањето и селењето на луѓето, која траела 
со години и векови, сѐ додека езерото не го достиг-
нало сегашното ниво. Селаните што остaнале без 
своите куќи, побарале спас во градот Преспа или 
подигнале нови живеалишта во правец на Охрид 
кон северозапад и на југ кон Костур.

Така биле создадени сегашните Леринско-ко-
стурски села Желево, Оштима, Перово, Руља, 
Брезница и Габреш, а областа во која се наоѓале се 
викала Корешта. А бидејќи дошле од областа Река, 
го добила името Рекарци, име кое сѐ уште го носат.

Големата Река која го сечела полето за да се 
влие во тогашното езерце, Преспа ја делела на 
Горна и Долна. На реката имало неколку мосто-
ви кои ги поврзувале селата и населбите. Заче-
стените есенски дождови и топењето на про-
летните снегови во планините, предизвикувале 
доаѓање на голема вода која го затнувала речно-
то корито и го поплавувала полето и посевите, 
предизвикувајќи големи штети.

Тогашните владетели во Преспа, а подоцна и 
царот Самуил, организирале акции за расчисту-
вање на речното корито. Населението кое уче-
ствувало во тие акции било ослободувано од 
плаќање данок. Со оглед дека овие луѓе со де-
цении го чистеле речното корито, некои претпо-
ставуваат дека името Рекарци го добиле токму 
поради тоа.

На локалитетот Латински Гробишта, во непо-
средна близина на селото П’пли, во Долна Пре-
спа, се развила голема населба. Во неа се топела 
руда која ја добивале од рудникот Рудари, во не-
посредна близина на селото Рудари, кое името 
го добило по рудникот. Од преработената руда 
се ковало оружје и друга опрема за војската. 
 Тогашните владетели на Преспа, па и самиот цар 
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Самуил, својата војска, главно, ја опремувале со 
ковано оружје во Преспа. Во населбата се ковале 
и бакарни предмети за потребите на домаќин-
ствата. Населбата денес наликува на купишта 
камени грамади.

При обработка на земјиштето, жителите од 
Преспа, често наидувале на темели од некогаш-
ни градби и водоводна канализација.. Вакви ло-
калитети има речиси на сите страни на Преспан-
ското Езеро. Таков е случајот и со Долна Преспа. 
Во близина на селото Винени, на брегот на Ма-
лото Езеро, постоела голема населба.

Поголемиот дел од урнатините се наоѓале под 
водите на езерото. На брегот биле и урнатините од 
големата црква „Свети Ѓорѓија“. Малото село Вине-
ни, поради навлегување на езерските води во него, 
било преселено во подножјето на ридот. И селото 
Наколец неколкупати било преселувано.

Во времето кога нивото на Големото Езеро 
опаднало за еден метар во однос на нивото на Ма-
лото Езеро, жителите од блиските села до Малото 
Езеро го прошириле коритото од реката на Перова 
Кула и за неколку часа малата река се претворила 
во страотен матен брзак кој го однел мостот што 
бил единствена врска во селата од Долна Преспа. 
Населението останало отсечено неколку месеци, 
сѐ додека нивоата на двете езера не се израмниле 
и на реката не бил направен нов мост.

Легендите и верувањата на рибарите дека на 
дното од езерото има градби, биле повод во 1936 
година во Мала Преспа да дојдат двајца нуркачи, 
кои според упатствата на рибарите биле спуште-
ни на дното на Малото Езеро. Набрзо претпостав-
ките биле потврдени. На повеќе места на дното 
на езерото нуркачите забележале остатоци од 
стари градби, куќи, цркви, а од некогашното реч-
но корито извлекле греди од стари мостови.
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БИСЕР НА МАКЕДОНИЈА 

В одното богатство е една од главните ка-
рактеристики на западниот дел на Маке-

донија. Водата во овој регион, главно, се користи 
за енергетски и мелиоративни цели.

Меѓутоа, основното својство на водното бо-
гатство е тоа што го зголемува економскиот по-
тенцијал и го преобразува природниот простор 
на чие подрачје се чувствува влијание на средо-
земната и континенталната клима. 

Овој простор на Македонија е богат и опкру-
жен со многубројни високи планини и планински 
венци, меѓу кои се вгнездени голем број питоми 
и плодни полиња, како и природни и вештачки 
езера.

Често се вели дека еден од бисерите на оваа 
убава езерска земја на Балканот - Македонија е 
Преспанското Езеро, познато по својот жив свет, 
крајбрежјето, изворите, природните убавини, 
геолошките, геоморфолошките, хидролошките, 
лимнолошките и други научни вредности. 

Преспанското Езеро придонесе Преспа да 
биде позната со своите културни, естетски, вос-
питно-образовни, здравствени, туристичко-рек-
реативни и други стопански значења и вредно-
сти за македонската општествена заедница.

Постојат бројни пишани документи за Голе-
мото Преспанско Езеро. Во нив се вели дека тоа 
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лежи на надморска височина од 853 метри и за-
фаќа површина од 276,40 километри квадратни. 
Неговата брегова линија е разгранета во различ-
ни форми и со максимална должина од 28, и ши-
рочина од 17 километри.

Инаку, преспанската област се одликува со 
многу сончеви денови, а крајбрежјето на  Пре-
спанско Езеро има неколку убави песочни пла-
жи. Езерото е опкружено со планини кои се со 
бујна вегетација. Додека врвовите на  Галичи-
ца  се покриени со првиот снег, долу во равни-
цата, на брегот на езерото, сѐ уште има ружи и 
есенски цвеќиња. Сето тоа заедно со бистрата 
езерска вода ги мами посетителите.

Преспанското Езеро е поделено така што на 
Република Македонија и припаѓа (65 %) од вкуп-
ната површина, на Република Албанија (18 %) и 
на Грција (Елада) 17 %.Во езерото постојат два 
острова, Голем Град на територијата на Репу-
блика Македонија и Мал Град во Мала Преспа, 
на албанска територија.

Малото Преспанско Езеро, пак, зафаќа повр-
шина од 43,50 километри квадратни и со најго-
лема длабочина од 14 метри и е поделено меѓу 
јужниот сосед (поголемиот дел) и Албанија. И во 
Малото Преспанско Езеро постојат два острова: 
Ахил и Видринец, двата на територијата што му 
припаѓа на јужниот сосед, во егејскиот дел на 
Македонија.

Трите државни граници се сечат на тромеѓето 
на самите езерски води на неколку стотини ме-
три од Голем Град, што претставува реткост за 
Долна Преспа и за Балканот.

Интересно е да се спомене дека најновото 
ниско ниво, пониско за околу 8 метри е забеле-
жано во последните дваесетина години. Како 
 феномен, езерото има постојан истек на водите 
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преку понори под планината Галичица во Ох-
ридското Езеро, кое лежи на помала надморска 
височина за близу 160 метри. Докажано е дека 
водата од изворите кај манастирот „Свети Наум“ 
на охридската страна и кај селото Тушемиште 
(албанска територија) дотекува од понорот „За-
вир“ во Мала Преспа.

Најголемата длабочина на Преспанското Езе-
ро е 76 метри, измерена кај месноста „Казан“ во 
близина на северниот одрон на Пречна Плани-
на, со провидност на сино-зеленикавата вода од 
околу 10 метри Просечната температура на во-
дата изнесува 12 степени Целзиусови, а макси-
малната температура во јули-август е 27 степени 
Целзиусови. 

Во Преспанското Езеро постојат 11 видови 
риби, од кои најпознати се: крапот, како најкруп-
на риба и ситната белвица, позната и под името 
нивичка. Исто така, двете преспански езера и 
нивната околина изобилуваат со богата флора 
и фауна. Но, за жал, флората во последните три 
децении е во криза, поради опаѓањето на нивото 
на езерската вода.

Преспанското Езеро е карактеристично и 
единствено по тоа што во него има два острова, 
Голем и Мал Град. Островот Голем Град е един-
ствен во Република Македонија. При посетата 
на овој остров се забележува дека тој претставу-
ва огромна карпа, која, веројатно, се откинала од 
соседните планини од големи земјотреси. Так-
вите тектонски промени во минатото направиле 
големи измени во Преспа и пошироко.

Како природна реткост островот Голем Град 
кој зафаќа површина од околу 2 километра ква-
дратни, е заштитен со закон и спаѓа во рамките 
на Националниот парк „Галичица“. Островот е по-
знат како омилено излетничко место за посети-
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телите на Преспа, како и археолошки локалитет 
со остатоци од живеалишта, цркви и некрополи.

Поради некогашната населеност го добило 
името Град, а името Голем го добил поради раз-
ликата во однос на помалиот остров Мал Град. 
Инаку, и островот Мал Град има иста или слична 
судбина и историски развој како и Голем Град. И 
тој, исто така, бил населуван и има археолошки 
остатоци, а денес постои само пештерската црк-
ва „Свети Петар“. Често се вели дека островот Го-
лем Град е рај и собиралиште за птиците.

Таму, најбројни се кормораните (нуркачи) кои 
се хранат само со риби. На југоисточната страна 
на островот постои еден вид населба со бројни 
седела на фоините стебла. Гранките на дрвото 
фоја и тревата под нив се сушат од изметот на 
птиците, а карпите каде слетуваат се целосно 
бели, како посипани со вар. Исто така, во карпи-
те до водата се кријат многубројни змии, бело-
ушки. Тие не се отровни, но како влекачи се не-
пријатни за посетителите.

Инаку, островот Голем Град, или како рибари-
те го нарекуваат Змиски Остров е најголемиот 
природен остров во Република Македонија. Го-
лем Град или Свети Петар, според археолозите, 
се наоѓа на југозападниот дел од Преспанското 
Езеро. Настанал како резултат на дамнешни-
те тектонски поместувања, кога под дејство на 
силни земјотреси дошло до одвојување на дел 
од соседните карпи. Поради неговата природ-
на реткост, дива и мистична убавина, островот 
претставува едно од најубавите места во светот. 
Денес искачувањето на островот е можно само 
на две места, на северозападниот и на југоисточ-
ниот крај, каде постојат мали плажи и пукнати-
ни во карпите до кои може да се пристигне со 
чамец.
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Опкружувањето со големата количина на 
вода, геолошката подлога и близината на ме-
дитеранот овозможиле на островот да владее 
посебна микроклима која е причина за појава 
на богата и ретко распространета вегетација, 
во која доминираат јужноевропските флорни 
елементи. Оваа природна реткост со високи кар-
пести рабови и специфична клима обилува со 
разновидни ендемични растенија. Најмногу е 
застапено шумското растение фоја што вирее и 
на самите карпи и претставува реткост. Поради 
бавното растење се претпоставува дека најголе-
мите стебла се постари од илјада години.

Интересно е да се спомене дека во текот на 
деведесеттите години од минатиот век на Пре-
спанското Езеро, покрај другите птици долету-
ваа и лебеди. Во јата од 4 до 8 птици доаѓаа на-
пролет или наесен и се задржуваа по два – три 
месеци. Во споредба со пеликаните, лебедите се 
припитомуваат, најмногу преку давање храна. 
Нивната грациозност ја надминува убавината 
на долгоклунестите пеликани.

Меѓутоа, пеликанот може да биде еден еле-
мент на симболите, во името на богатата фауна 
во овој крај. Пеликанот како една од најкруп-
ните птици кои егзистираат на вода, главно, во 
потоплите краишта, кај нас го има единствено 
на двете преспански езера (Големото и Малото 
Езеро). Оваа птица во Преспа секоја година си 
организира шестмесечен престој (април – ок-
томври) во јата од повеќе од сто птици. Другиот 
годишен период го минува во јужните предели 
на  Земјината топка.

Пролетното долетување на овие бели птици 
со големи клунови не е многу забележливо, но за 
време на есенската преселба, тие се собираат во 
јата и по еднодневно кружење над Преспанската 



• 29 •

СЛИКА ЗА ПРЕСПА

Котлина, се упатуваат кон своите зимувалишта. 
Пеликанот не нурка под водата, а само плива 
на површината. Со силниот инстинкт ги откри-
ва јатата со риби и штом ќе долета на целта, до 
него слетуваат јата корморани, кои гонејќи ги 
рибите со нуркање создаваат заедничка трпеза 
за исхрана. Навистина, многу интересна појава.

На островот Голем Град има два вида на змии. 
Во карпите до водата живее змијата белоушка, 
која не е отровна. Во горниот дел од островот 
може да се сретне отровната змија поскок. Пра-
вени се обиди за нивно уништување со ежови 
(1949 година) и мунгоси (1967 година), но поголем 
успех не бил постигнат.

Голем Град е единственото копно во Репу-
блика Македонија опкружено со вода на кое 
природните услови во содејство со човековите 
активности создале уникатна природа.

Поради специфичните геоморфолошки ка-
рактеристики, карактеристичната флора и фау-
на и поради своето историско минато, за остро-
вот Голем Град се преземени мерки за заштита. 
Затоа, Голем Град е прогласен за строг природен 
резерват.

На островот на релативно мала површина 
сконцентрирани се голем број културни исто-
риски споменици и природни вредности. Затоа, 
освен за љубителите и проучувачите на приро-
дата, островот Голем Град е едно од најатрак-
тивните места за оние чии интереси се насочени 
кон откривањето и исражувањето на остатоци-
те на населбите од минатото. Се верува дека во  
X век островот бил резиденција на цар Самуил.

Таму се наоѓа сочуваната црквата „Свети Пе-
тар“ од XIV век, средновековната црква „Свети 
Димитрија“, од крајот на IV и почетокот на V 
век, каде се откриени остатоци од поден мозаик. 
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Подолг период се вршени археолошки истражу-
вања на островот, каде се откриени остатоци 
уште на две ранохристијански цркви (IV-V век) 
а се раскажува дека на островот некогаш имало 
повеќе цркви и тоа: „Свети Петар“, „Света Богоро-
дица“, „Свети Атанас“, „Свети Димитрија“, „Свети 
Ѓеорѓи“ и „Свети Илија“ што укажува на фактот 
дека островот бил густо населен.

Островот Голем Град е прогласен за строг 
природен резерват и е дел од националниот 
парк Галичица. Од 2008 година по 30 години 
тој повторно е отворен за посетители, за егзо-
тични патувања, бидејќи островот е идеална 
 дестинација.

Редок феномен на Преспанското Езеро прет-
ставуваат специфичните витли (вртежи) на 
езерските води што се создаваат под влијание на 
силни ветрови од различни насоки. Таков карак-
теристичен пример е случајот на подигнување 
на водата што се случил кај селото Коњско на 21 
ноември 1987 година. Силниот ветер во млазови 
во должина од околу 500 метри кревал вода во 
висина и до 300 метри.

Ако Охридското и Преспанското Езеро се 
одликуваат со сината боја на водата, бројните 
видови риби и култивираните брегови на кои 
се изградени бројни туристички објекти, тогаш 
планината Галичица се наметнува со своите ви-
соки варовнички гребени, богатите планински 
пасишта, поволните климатски услови и разно-
видната ендемична флора и фауна.

Поради особените природни убавини и карак-
теристичниот растителен и животински свет на 
шумите и шумските предели на планинската 
убавица Галичица, еден поголем дел од неа, на 
површина од околу 23 илјади хектари, во 1958 го-
дина е прогласен за  Национален парк.
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Националниот парк Галичица започнува 
кај манастирот „Света Петка“ во Велгошти, кај 
 Охрид, продолжува во права линија до планин-
ските височини кон исток, а од таму, по долина-
та на Петрино, месноста Исток, до врвот Самар, 
и од таму се спушта до месноста Сир Хан во бли-
зина на Преспанското Езеро. Источната граница 
оди по брегот на Преспанското Езеро до албан-
ската граница и го опфаќа островот Голем Град 
во Преспанското Езеро.

Поради тоа што почвата е од варовник кој не 
држи вода, Галичица, особено на преспанскиот 
дел е една од најсушните планини во Македо-
нија. Ваквата геолошка структура и присуството 
на карстните геоморфолошки форми на плани-
ната ѝ даваат изглед сличен на планините од 
Динарскиот систем. Од другата страна, пак, во 
подножјето на планината во близина на Охрид-
ското Езеро изобилува со извори на вода, особе-
но кај манастирот „Свети Наум Охридски“.

Националниот парк Галичица има тешко до-
стапни места, но затоа е доста популарна дестина-
ција за параглајдерски ентузијасти. Најчесто точ-
ка за полетување се локациите на регионалниот 
пат Охрид-Трпејца-Царина-Ресен, и безбедно се 
слетува на плажата кај авто-кампот „Љубаништа“. 

Исто така, според бројните проучувања на 
различни научници, во регионот на Галичица 
од Петрино до Сир Хан престојувале браќата 
 Климент и Наум Охридски. Тука тие ја започ-
нале и ја извршувале својата дејност во Девол. 
Претпоставка е дека Девол се наоѓал на северо-
западниот дел на Преспанската Котлина.

На потегот од селото Лавци (Градот), преку 
селата Стипона, Евла до Петрино и Болно, каде 
постоеле три траси на Виа Игнација се наоѓаат 
остатоци од стари населби. Да се надеваме дека 
во иднина тие ќе бидат испитани и ќе излезе на 
видело една голема вистина за македонскиот 
народ, за Преспа и за Македонија.
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ВО ПРЕСПА 

П очнувајќи од древниот период па до де-
нес Македонија била.е и ќе биде место 

каде што ce вкрстуваат различни цивилизации. 
Така христијанството се појавило на овие бал-
кански простори, а со тоа и во Преспа пред мно-
гу векови, односно уште од времето кога апостол 
Павле дошол во Македонија. Македонија како 
земја, неколку пати се споменува и во Библијата. 

Историски гледано, почнувајќи од древните 
времиња на Филип и Александар Македонски, 
преку римскиот и византискиот период, како и 
преку миграциите на Словените и на други на-
роди, а потоа и за време на отоманскиот период, 
Македонија била раскрсница на нации, цивили-
зации, култури, јазици и религии.

Македонскиот народ во неговата долговеков-
на борба за своја сопствена држава, за нацио-
нална и за културна слобода и независност, во 
исто време, се борел и за независност на својата 
православна црква. 

Затоа историјата на македонскиот народ во из-
минатите илјада години секогаш била тесно врза-
на со Охридската Архиепископија, односно со Ма-
кедонската православна црква. Црквата била таа 
која организирала голем дел од културната и од 
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уметничката дејност на македонскиот народ, пред 
сѐ преку градење цркви и манастири.

Историјата на Македонската православна 
црква е тесно поврзана со историјата на маке-
донскиот народ. Тие со векови заедно егзистира-
ле и во исто време страдале и се бореле и се бо-
рат против денационализацијата и неправдата 
кон македонскиот народ на Балканот и на други 
места насекаде по светот. Црквата одиграла пр-
востепена улога за македонскиот народ во текот 
на тешките периоди на ропство. Затоа се вели 
дека Црквата била основата на националното 
признавање и лулка на ренесансата на Македон-
ците во подолг период.

Македонската православна црква игра зна-
чајна улога во собирањето на Македонците како 
во државата така и во светот. Тоа е особено из-
разено со конституирањето на Република Ма-
кедонија, пo обновувањето на Охридската архи-
епископија во 1958 година и по прогласувањето 
на нејзината автокефалност во јуни 1967 година. 
Македонската православна црква направила 
силен пробив меѓу православните Македонци 
во државата и меѓу бројната македонска еми-
грација во прекуокеанските земји - САД, Кана-
да и Австралија, како и меѓу Македонците во 
 Европската Унија и во други земји ширум светот.

Преспа како дел од Македонија е карактери-
стичен регион во кој Македонската православна 
црква одиграла значајна улога. Христијанското 
население од Преспа ги искажувало духовните 
и интелектуалните потенцијали низ дејноста на 
Охридската архиепископија. Негувањето на цр-
ковната литература, архитектура и сите видови 
на ликовната и применетата уметност, сврзани 
за иконографијата и литургијата во науката се 
високо оценети. 
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Повеќевековниот христијански живот на Ма-
кедонците, од времето на свети Климент, низ 
долгата историја на Охридската архиеписко-
пија, до времето на преродбата во XIX век, при-
донесе да се создадат ремек-дела на уметноста 
со универзално значење, со исклучителна естет-
ска вредност. Така, во црквите и манастирите во 
Преспа се создадени значајни ликовни дела со 
кои се гордее човечкиот род. 

Иконите, фреските на Свети Ѓорги во селото 
Курбиново, како и архитектонските облици, де-
лата на применетата уметност од манастирот 
Света Богородица во Сливница, влегуваат во 
антологијата на значајните остварувања на тоа 
време. Bo тие дела се распознаваат оригинални-
те карактеристики и белези сврзани за македон-
ската културна традиција во Преспа.

Преспа е лулка на македонската иконографија 
- значајно е присуството на повеќе стотини пор-
трети на света Богородица, Исус Христос, свети 
Климент и свети Наум Охридски и нивните со-
временици и други светци. Тоа е доволен доказ за 
културниот континуитет на традицијата на Ма-
кедонците од најстари времиња до денес. Притоа 
треба да се нагласи дека македонскиот духовен 
простор во Преспа никогаш не бил затворен. 

Напротив, православните духовници, писате-
ли и ликовни творци секогаш биле во благород-
ните хуманистички текови коишто се засноваат 
на Христовото учење и на традициите на Све-
тиклиментовата црква. Таков е случајот со црк-
вата Свети Ѓорги во Курбиново, како и со некол-
куте други значајни цркви во Преспа, меѓу кои е 
и манастирот Света Богородица во Сливница, кој 
во 2007 година го прослави своето 400- годишно 
постоење.
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Во Преспа се создала специфична градител-
ска и ликовна култура и по укинувањето на Ох-
ридската архиепископија, особено во борбата на 
црковно-училишните општини да имаат бого-
служба на црковнословенски, односно македон-
ски јазик. Притоа, се подигнати бројни цркви и 
манастири од македонски камен, дрва, керпич, 
со македонска душа и срце. Сите тие цркви нај-
често се со монументални димензии и со бази-
ликална форма за да потсетуваат на величината 
на старата црковна слава. 

Периодот на преродбата во Македонија и во 
Преспа ќе донесе специфична иконографија во 
рамките на православието, со особена нагласка 
врз македонските светци, на нивните житија и 
на словенската писменост на Балканот, како 
што е примерот со манастирот Света Богороди-
ца во селото Сливница, во Долна Преспа. Таа е 
дел од големиот придонес на Македонците во 
културниот и духовниот развој на православие-
то во сесловенската уметничка ризница. 

Македонецот градел духовно-културни хра-
мови со силна желба, љубов и вера кон право-
славието. Co цел да опстои на овие балкански 
простори, православниот македонски народ во 
Преспа во периодот од десетина векови си по-
магал со другите народи, си пружал христијан-
ска рака, затоа издржал и ропства, асимилации, 
прогонувања, а и неправди. 

Македонскиот народ опстанал и ќе опстои 
сѐ додека веков векува и светот светува, зошто 
македонскиот народ е библиски, со голема хри-
стијанска душа, со вера, надеж и со љубов кон 
својата црква и држава. 

За Преспа е карактеристично што таа, заед-
но со Охрид, во еден долг период претставувала 
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крстосница на народи, религии, цивилизации... 
Трајни сведоштва за тоа се бројните споменици 
од материјалната култура на Македонците, но и 
остатоците од три важни магистрални патишта 
- Виа Игнација, Епирскиот и Стариот битолски 
пат, како најстар каравански пат од византиско 
време и средниот век, како и други споменици 
на духовната култура.

Процесот на осознавањето, во смисла на на-
ционално освестување, во Преспа се јавил многу 
рано, а тоа било особено изразено во XIX век. Но, 
и многу порано, со подигањето верски објекти и 
со нивното украсување со икони и фрески кои 
говорат за тешката историја на македонскиот 
народ, како и со другите споменици на култура-
та, уметноста, народното творештво и другите 
вредности на македонското население. 

Во минатото, иницијативите за подигање 
цркви и други објекти потекнувале од занаетчи-
ите и трговците, особено во историските околно-
сти кои овозможувале извесна верска слобода 
на македонското население. Во таквите прили-
ки доаѓале до израз и творечките постигања на 
македонските градители и зографи. 

Обновените археолошки истражувања на ло-
калитетот на Голем Град на Преспанското Езе-
ро, пак, ги потврдија претпоставките за орга-
низирано живеење на овој езерски остров од II 
до I век пред Христа. Откриени се остатоци од 
две цркви и потврдено е постоењето на средно-
вековната некропола. Населбата својот процут 
го доживеала во периодот меѓу IX и XIV век, но 
овој пат како манастирски комплекс. Целосно 
била сочувана црквата Свети Петар, а делумно 
Свети Димитрија во која се претпоставува дека 
е погребан свети Димитрија.
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Ч есто се вели дека кој во Македонија ќе дој-
де, во Преспа треба да појде за да види поле 

ширно и да почувствува како Преспанското Езе-
ро гали милно. Преспа е место кое привлекува со 
чудесна моќ и е дел од историјата, судбината и 
иднината на Македонија.

Да се пишува за минатото и сегашноста за 
Преспа, за Македонците од поделена Македо-
нија е одговорна задача, но, истовремено, причи-
нува големо задоволство. Во ова време на свет-
ска глобализација прекрасно е чувството кога ќе 
се најде на едно место дел од една историска ви-
стина за настаните, личностите, за минатото, се-
гашноста и иднината на еден убав македонски 
крај од незаборавот. Затоа, како публицист кој 
го прокрстарил светот и оставил траги за Маке-
донците во дијаспората, со големо задоволство 
се зафатив да пишувам за мојата Преспа која ја 
носам во срцето.

Таму, во живописните предели на Преспа очите 
повеќе се отвораат од каде било на друго место. Во 
Преспа, длабоко се чувствува чистиот планински 
и езерски воздух; тоа е предел што за секој посе-
тител отвора широки хоризонти. Се отвора со сета 
своја убавина и е на дофат на секој вљубеник во 
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природните реткости. Затоа се вели дека Преспа е 
еден од најзначајните  предели во Македонија.

Преспа е место кое привлекува со чудесна 
моќ и е дел од историјата, судбината и иднината 
на Македонија. Просторот на Преспанската Кот-
лина го сочинуваат копнената и водената повр-
шина, односно големото Преспанско Езеро, кое 
се протега од Горна Преспа преку Мала Преспа 
во Албанија до Долна Преспа кај јужниот сосед. 
Оваа висока котлина, на исток се граничи со ср-
товите на Баба Планина, односно Пелистер. На 
запад се граничи со планината Галичица, а на се-
вер со Плакенска Планина и Бигла. На југ е езе-
рото и еден копнен дел од југозападните падини 
на планината Пелистер. На север се протега Ре-
сенското Поле.

Атарот на Општината Ресен се граничи со 
општините Охрид, Косел, Демир Хисар, Цапа-
ри, Битола и Бистрица, во Република Македо-
нија, потоа со Герман каде припаѓаат и 17 други 
села, во Долна Преспа, на македонска земја, во 
егејскиот дел на Македонија. Исто така, во делот 
на Долна Преспа припаѓаат селата: Заградец, 
Ракитско и Суец, кои се на македонска земја но 
во Албанија и се дел од Мала Преспа.   Во Мала 
Преспа, пак, има девет села, кои припаѓаат на 
Општината Пустец, а тоа се: Туминец, Горна Го-
рица, Долна Горица, Глобочани, Шулин, Пустец, 
Леска, Зрновско и Церје. Исто така, во делот на 
Долна Преспа припаѓаат селата: Заградец, Ра-
китско и Суец, кои се на македонска земја но во 
Албанија и се дел од Мала Преспа.

Нема податоци кога населението ја има „по-
делено“ котлината на Горна Преспа, Долна 
Преспа и Мала Преспа. Во трите делови постои 
незначителна разлика во говорот, носијата и 
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обичаите на месното население. Се знае дека во 
969 година Преспа станала првата престолнина 
на раната феудална држава на Македонците. 
Во нејзиниот состав останала до 1018 година. 
За целиот овој период таа претставувала силна 
одбранбена тврдина на цар Самуил. Честите на-
пади на моќната византиска војска, која со вое-
но-политички акции се обидувала да ги вклучи 
Македонците во својата државна заедница, биле 
успешно одбивани. Македонскиот цар Самуил, 
често престојувал во своите летни резиденции 
во Охрид и на островите Свети Аил и Голем Град 
на Преспанското Езеро. Тука тој доаѓал на одмор 
по тешките и напорни битки со војските на ви-
зантискиот император Василие Втори.

Во Самуиловото време бил изграден пат од 
селото Старо Езерени до Голем Град, кога Пре-
спанското Езеро се викало Река. За жал од таа 
стара сообраќајница нема траги, но затоа, пак, 
од овој терен носеле некакви камени плочки, 
што ги вградувале на фурните, кои често страда-
ле од надојдената вода на езерото. Барајќи такви 
плочки, луѓето често со чунови оделе во тој пра-
вец кон Езерени. Денес кога езерото е повлечено 
истражувачите го пронашле стариот Самуилов 
пат за Голем Град. 

Во X век во Преспа била востановена и првата 
митрополија која за Македонците претставува-
ла силно светилиште на просветата и културата. 
По нејзиното формирање, во сите населби околу 
Преспанското Езеро биле подигнати голем број 
цркви и манастири, преку кои се ширела про-
светата и духовното живеење. Особено значајна 
улога играла малата црква посветена на свети 
Ѓорѓи во селото Курбиново. Под својот покрив 
ова просветно жариште, крие извонредно убави 
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фрески работени во 1191 година. Според својот 
стил, тие му припаѓаат на Комненскиот круг на 
византиското сликарство и се сметаат за врвни 
остварувања во сферата на фрескосликарството.

По освојувањето на Македонија од страна на 
Турците дошло до крупни промени во животот 
на Македонците во Преспа. Според турскиот ад-
министративен систем, Ресен, кој првпат се спо-
менува во XI век под името Ресана, бил општин-
ски центар (кааза). Со локалниот попис од 1547 
година, градот имал 382 куќи, од кои 369 биле 
христијански и 13 куќи биле муслимански. Во 
XIX век населението од овој крај, свесно за своја-
та национална припадност, водело енергична 
борба против Цариградската патријаршија, која 
преку воведувањето на грчкиот јазик во цркви-
те и училиштата се обидувала да го асимилира. 
Сепак, во периодот од 1846 до 1880 година биле 
отворени голем број училишта во градот и во 
селата, во кои наставата се изведувала исклучи-
телно на македонски јазик, односно на месното 
наречје.

Првото слободно утро во Ресен и Преспа осам-
нало на 5 ноември 1944 година, кога се развило 
знамето на слободата и се означил крајот на ве-
ковното ропство и почетокот на новиот слободен 
развој на Република Македонија, а во тие рамки 
и на Преспа. Духот на Илинден продолжил и во 
славната Народноослободителна борба. За дело-
то на револуцијата своите животи ги вградиле 
128 синови и ќерки на Преспа, меѓу кои и поетот 
револуционер, народниот херој Мите Богоевски.

На 6 јули 1942 година во месноста Синедолско 
Кладенче, над селото Златари, бил формиран 
првиот Преспанско-битолски партизански од-
ред „Даме Груев“, за потоа да се создадат нови и 
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уште поголеми воени единици. На 2 август 1943 
година, во месноста Ломје, кај Отешево, во под-
ножјето на планината Галичица, било одржа-
но историското Преспанско советување на ЦК 
КПМ, на кое биле донесени судбоносни одлуки 
за разгорување на вооруженото востание во Ма-
кедонија против фашистичките окупатори.

Борците на Петтата и Седмата македонска 
народноослободителна ударна бригада победо-
носно влегле во Ресен и го развиле знамето на 
слободата, а со тоа го означиле крајот на веков-
ното ропство и почетокот на новиот слободен 
развој на Република Македонија, а во тие рамки 
и на Ресен и Преспа во целина. Во годините по 
војната овој крај, од изразито заостанато аграр-
но подрачје, доживел значајна преродба, израс-
нувајќи во модерен индустриски, земјоделски 
и туристички центар, со современа и развиена 
прехранбена и текстилна индустрија.

Општината Ресен има 44 населени места, до-
дека Долна Преспа има 19 од кои 3 се во Алба-
нија, а Мала Преспа има 9 села и со помалиот 
дел од Преспанското Езеро и со Малото Езеро 
влегува во составот на јужниот сосед и Алба-
нија. Оваа положба, всушност, резултира од по-
делбата на Македонија по Балканските војни и 
Првата светска војна.

На пазарот во Ресен, во саботите, можат да се 
купат многу производи од рачна изработка. Гра-
дот, особено е познат по грнчарството, поради 
што долги години во него успешно работи кера-
мичката колонија, на која секое лето престојува-
ат керамичари од разни држави на светот и од 
Македонија. Во него посебно внимание привле-
кува поранешната зграда на општинското со-
брание, односно некогашниот беговски дворец 
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- Сарајот, изграден уште за време на турското 
владеење од Нијази-бег. Зградата е интересна по 
тоа што е верна копија на зградата на Париската 
комуна, а е градена од мермер и делкан камен. 
Истиот бег наредил да се направи урбанистички 
план за Ресен, што се смета за прво урбанистич-
ко решение на овој дел од Балканот.

Инаку, Ресенски сарај —дворец во градот Ре-
сен  е еден од најрепрезентативните примери 
на објекти градени во неокласичен стил во Ма-
кедонија. Изграден е во француски  неорене-
сансен стил  и се смета за еден од поважните 
примери на архитектурата од почетокот на  XX 
век, во кои се присутни елементи и од другите 
европски историски стилови во архитектура-
та. Граден е во периодот од 1905 до 1909 година 
од еден од водачите на  Младотурската револу-
ција,  Ахмед Нијази-бег. Неговиот покрив е об-
новен во 1982 година, а во 2005 година е рестав-
риран со средства од Светска банка. Објектот е 
висок 25 метри, со површина од 4.800 квадратни 
метри внатрешен простор, а во обработка на ен-
териерот се користени префинето обработени 
висококва-литетни материјали.  Денес зградата 
на сарајот е Дом на културата „Драги Тозија“ и во 
него се сместени уметничката галеријата и дела 
од Ресенската керамичка колонија.

Делот околу Ресен, заедно со рамнината око-
лу селата Царев Двор, Дрмени и Бела Црква е 
најплодниот дел од оваа котлина. Меѓутоа, пора-
ди недостиг на поголеми природни погодности 
за развој на земјоделството, населението од Пре-
спа било принудено да бара заработувачка над-
вор од своите родни места. Преспа е крај во кој 
почнало рано да се оди на печалба. Кон крајот 
на XIX и почетокот на XX век, Преспанци како 
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печалбари можеле да се најдат на работа во пре-
куокеанските земји Америка и Австралија, како 
и во некои делови на Србија, Бугарија, Турција, 
Франција и други држави.

Печалбарството во Преспа оставило многу 
траги и животни стории кои зборуваат за тага-
та на разделбата, за неостварените желби, за 
тешкиот живот, зборуваат за неизносените не-
вестински руби и за детството без родителска 
љубов. Така, се јавиле новите топоними „Женски 
мост“, „Плачи камен“, „Плачи круша“ итн. Тоа се 
места на разделбите на штотуку мажените неве-
сти, на родителите од синовите, на децата од ро-
дителите. Тоа се места оплакани со солзи, места 
на разделби, мечти, ветувања, аманети…

Преспа и сите населени места под Пелистер 
и Галичица, а и другите преспански печалбар-
ски села празнично се расположени во текот 
на месеците јули и август. Овој живописен крај 
широко ги отвора портите за печалбарите да се 
вратат во своето родно место, на своето праде-
довско огниште. Голем број од тие „талкачи по 
светот“ доаѓаат да се видат со своите најблиски, 
да го празнуваат Илинден и Илинденските сред-
би, манифестација што на 2 август секоја година 
се одржува во Преспа.

Ресен, чиј актуелен градоначалник е д-р Жив-
ко Гошаровски, е општествено - политички и 
културен  центар на Преспа. Тој се наоѓа во сре-
дишниот дел на Горна Преспа, од двете страни 
на патот Битола – Охрид и Охрид – Корча. Ресен 
е повеќевековна населба, каде покрај Македон-
ците живеат и други етнички групи. 

Ресен како населба со градски статус егзи-
стира околу три века. Ресен се карактеризира 
со голем број на стари македонски архитектон-
ски остварувања од минатиот век, како и со 
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 интересните зданија како што се Сарајот, касар-
ната, гимназијата, некои хотели  и друго.

Една друга карактеристика за Ресен, а и за 
сите делови на Преспа, е таа што револуционер-
ното движење за национално и социјално осло-
бодување на македонскиот народ од турското 
ропство се појавило пред крајот на XIX век. Исто 
така, тоа е место на голем број иселеници насе-
каде по светот. Така, по Илинденското востание 
дел од работоспособното христијанско населе-
ние заминало на печалба во некои европски и 
прекуокеански земји, со што била проширена 
печалбарската традиција, започната кон среди-
ната на XIX век.

Печалбарството од Ресен и Преспа продол-
жило и по Балканските војни и по Првата свет-
ска војна достигнувајќи кулминација по Втората 
светска војна. Околу една третина од население-
то на Општината Ресен како печалбари или исе-
леници живее надвор од Македонија. Најмногу 
иселеници од Преспа има во Австралија, Канада 
и САД, како и во Европската Унија (Германија, 
Франција, Шведска, Швајцарија, Белгија, Дан-
ска, Италија) и други земји.

Ресен во историјата е забележан и како место 
каде што се појавиле никулците на Младотур-
ската револуција (1908). Меѓу првите организа-
тори бил и ресенчанецот – мајор Ахмед Нијази 
– бег, командант на турскиот воен гарнизон.

Во годините по Првата светска војна, како 
веќе населба со градски статус, Ресен почнал 
постепено да се ослободува од својата „рурална 
идила“ и поинтензивно да се развива на култу-
рен, информативен и спортски план. Така уште 
во 1916/1917 година бил формиран првиот тамбу-
рашки оркестар, за потоа да се основа и првиот 
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фудбалски клуб „Преспа“. Пред Втората свет-
ска војна била отворена првата библиотека со 
 скромен фонд книги, а во 1946 година се отвори-
ла Народната библиотека, за денес како Матич-
на библиотека да работи со фонд од околу трие-
сетина илјади книги.

Годините по ослободувањето на Македонија 
беше период кога се отвориле неколку училишта 
на мајчин македонски јазик, проработило прво-
то кино во градот, бил формиран Работничкиот 
универзитет како самостојна образовна, воспит-
на и културна институција, проработило првото 
радио во Преспа, се формирал Вокално–инстру-
менталниот ансамбл „Ресенчани“, културно–
уметничките   друштва „Братство“, а потоа и 
„Таше Милошевски“ и други институции.

За културното живеење во Ресен е карактери-
стична 1973 година кога во Отешево се отворила 
Ресенската керамичка колонија, која во 1993 го-
дина прераснала во Меѓународна ликовна мани-
фестација, а во 1999 година е примена  за членка 
на Меѓународната академија за керамика при 
УНЕСКО во Женева. Своја галерија има во Домот 
на културата (во Сарајот) во Ресен.

Ресен сѐ до Втората светска војна имал пе-
десетина жители со завршено средно, вишо и 
високо образование. По војната само со вишо и 
високо образование се стекнале повеќе од сто-
тина ресенчани. Многумина од нив работеле и 
сѐ уште работат на високи политички, државни, 
општествени и стопански позиции. 

Меѓу учените ресенчани ќе ги споменеме 
само следните: Христо Татарчев, еден од органи-
заторите на ВМРО; Симеон Радев, бугарски ди-
пломат; Кирил Миљовски, академик на МАНУ, 
прв ректор на Универзитетот   „Свети Кирил и 
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Методиј“ во Скопје; Борис Миљовски, познат но-
винар,Драги Тозија, културен работник; Кирил 
Чавдаровски, судија и други. Потоа од Ресен се 
дваесеттина универзитетски професори, бројни 
новинари, стопанственици, дипломати, како и 
познатите писатели: Радослав Петковски, Ацо 
Филип, Светлана Христова–Јоциќ, и многу дру-
ги.

Во Преспанската Котлина постојат 74 села,   
од кои 43 се во Општината Ресен. Во оваа општи-
на бројот на населението е околу 17.000 жители, 
од кои околу 13.000 се Македонци, потоа околу 
1. 800 се македонски Турци, околу 1.500 се маке-
донски Албанци, а околу 700 се од други нацио-
налности. Во Долна Преспа, во делот на јужни-
от сосед живеат припадници на македонската, 
елинската, влашката, албанската и други наци-
оналности, додека во Мала Преспа живеат само 
Македонци.

Следниве (43) се селата од Општина Ресен: 
Арвати, Асамати, Болно, Брајчино, Волкодери, 
Царев Двор, Долна Бела Црква, Долно Дупени, 
Долно Перово, Дрмени, Евла, Езерени, Горна 
Бела Црква, Горно Дупени, Горно Крушје, Грнча-
ри, Илино, Избишта, Јанковец, Коњско, Козјак, 
Крани, Кривени, Курбиново, Лавци, Лескоец, 
Лева Река, Љубојно, Наколец, Отешево, Петрино, 
Подмочани, Покрвеник, Прељубје, Претор, Рај-
ца, Сливница, Сопотско, Стење, Стипона, Штрбо-
во, Шурленци, Златари и населбата Сирхан.

Од 1991 година Општината Ресен е демограф-
ска, економска и социјална единица на самостој-
на, независна и суверена Република Македонија.



II ДЕЛ

ВО ГОРНА 
ПРЕСПА 

КАКО ДОМА



Споменикот на НОБ во Отешево



Отешево



 է ОТЕШЕВО, ЦАРИ И СТЕЊЕ – ЗНАЧАЈНИ ЛЕТУВА-
ЛИШТА ВО ПРЕСПА
 է ОД КОРЧА И ПУСТЕЦ ДО КОЊСКО
 է ЕЗЕРЕНИ И ПЕРОВО – ПАРКОВИ НА ПТИЦИТЕ ВО 
ПРЕСПА
 է МОНОГРАФСКОТО ДЕЛО ЗА ГОГА ПЕЧЕНКОВСКИ 
ОД ПЕРОВО 
 է ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ЦАРЕВ ДВОР
 է МОНОГРАФСКОТО ДЕЛО ЗА МИТРОПОЛИТOT 
КИРИЛ (КИРИЛ ПОПОВСКИ)
 է ЦАРЕВ ДВОР И ДРМЕНИ - ГРАДСКИ НАСЕЛБИ
 է ВО ПОДНОЖЈЕТО НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК 
ГАЛИЧИЦА
 է ВО ПЕЧАЛБАРСКИОТ КРАЈ ОД БОЛНО ДО СТИПОНА
 է ПОД ПЕТРИНСКАТА ПЛАНИНА – ОД ИЛИНО ДО 
ИЗБИШТА
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ОТЕШЕВО, ЦАРИНА 
И СТЕЊЕ – ЗНАЧАЈНИ 

ЛЕТУВАЛИШТА ВО 
ПРЕСПА

Туристичко-угостителскиот комплекс 
Отешево е именуван по селото Отеше-

во, чие име, веројатно, дошло од латинскиот збор 
„отиш“ – влажно место, што, навистина, се совпаѓа 
со положбата на местото каде е сместено Оте-
шево, во чија близина се откриени стари римски 
гробови. Една друга легенда вели дека Отешево 
го добило името по некој човек по име Отиш кој 
во минатото  прв се доселил на тие простори. Но 
тоа се само легенди, а вистината е дека Отешево 
е мирно и убаво катче за одмор и рекреација, по-
знато и признато во Македонија и пошироко.

Инаку, Отешево, Царина и Стење се пријат-
ни и убави летувалишта на северниот брег на 
Преспанското Езеро и едни од познатите во 
Македонија. Уште повеќе, Отешево е и првата 
туристичка населба што во Преспа е изградена 
по Втората светска војна. Ова пријатно катче 
за одмор и рекреација е оддалечено околу пет-
наесетина километри од Ресен и од месноста 
„Макази“. Тоа се наоѓа на јужната страна на Пре-
спанското Езеро, а е сместено во подножјето на 
живописната планина Галичица, која го дели од 
Охридското Езеро.
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Во минатото, овој значаен регион на Преспа 
бил составен од многу вили и хотели кои се про-
тегаат покрај езерскиот брег, скриени во дабова-
та шума. Во аналите на туризмот на Македонија 
е запишано дека Отешево некогаш бил втор ту-
ристички центар, после Охрид, кога во Преспа 
имало повеќе од 7.000 легла.

За жал, денес тој број е рапидно намален, а е 
намален и бројот на гостите во Преспа. На тоа 
минато време, денеска потсетува и честа ја спа-
сува единствениот хотел „Езерски поглед“, со пе-
десетина легла, обновен со парите и љубовта на 
повратниците од Њу Џерси, САД, семејството на 
Љубен Нечовски. Нешто останало од некогаш-
ниот голем автокамп, а речиси ништо, освен раз-
урнатите и голи ѕидови на некогашниот убавец, 
опожарениот хотел „Европа“.

Инаку, Отешево, Царина, Стење и Коњско со 
својата местоположба, езерскиот брег, климатски-
те услови и бројните туристички капацитети   се 
едни од најпознатите туристички дестинации во 
Македонија   и пошироко. Затоа тие останаа како 
туристичка ѕвезда за Преспа и за Македонија.

Меѓу другото, Отешево е местото каде постои 
Завод за рехабилитација од респираторни забо-
лувања, каде што успешно закрепнуваат паци-
енти од Македонија и од странство. Исто така, 
Отешево е надалеку познато по одржувањето 
на Ресенската керамичка колонија, единствена 
од ваков вид во Македонија, која е сместена во 
атрактивниот амбиент на Ателјето недалеку од 
брегот на Преспанското Езеро. Таа се одржува 
секоја година во август, на која земаат учество 
голем број уметници – домашни и странски ке-
рамичари, за потоа нивните експонати да бидат 
изложени во галеријата во Домот на културата 
„Драги Тозија“ во Ресен.
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Треба да се спомене дека кај селото Отешево 
во месноста „Ломје“ на 2 август 1943 година се 
одржал познатиот Преспански состанок на ЦК 
на КПМ, кој придонел за разгорување на народ-
ноослободителното движење на поширок план 
во Македонија. На тој состанок учествувале 
највисоки воени и политички раководители од 
тој период, а биле донесени судбоносни одлуки 
за натамошниот тек на НОВ и ПОМ, сѐ до засе-
данието во Прохор Пчињски и поставувањето на 
вечните темели на македонската денешна др-
жава.

Меѓу другото, било одлучено: прераснување 
на партизанските одреди во воени единици; ин-
тензивирање на изградбата на народната власт; 
организациско зајакнување и проширување на 
организациите на КПМ и СКОЈ; усвојување плат-
форма на НОВ на Македонија и друго. Во спомен 
на Преспанското советување, во атарот на Оте-
шево, а едно видно место е подигнат споменик 
од армиран бетон, кој архитектонски можеше 
да се стави во редот на Могилата во Прилеп. За 
жал, денес никој не го посетува и не го одржува.

Отешево е познато и по тоа што една од најзна-
чајните иселенички манифестации започна да 
се одржува  токму во хотелите на летувалиште-
то. Имено, од шеесеттите години на минатиот 
век во Отешево се организираа познатите „Пре-
спански иселенички средби“. На овие традици-
онални манифестации во изминатиот период 
за Илинден беа одржани пригодни програми за 
иселениците од Преспа и Македонија. На сред-
бите   учествуваа бројни културно -  уметнички 
групи и естрадни уметници од  Канада, САД, 
Австралија, европските земји и домаќинот 
 Македонија.
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Царина, пак, која се наоѓа на околу три кило-
метри западно од Отешево беше некогашно од-
моралиште на железничарите со неколку хоте-
ли, ресторан и убава песочна плажа. Исто така, 
после падот на системот во Албанија, тоа беше 
место каде беа сместени македонски семејства 
особено од Мала Преспа. За жал, нивната судби-
на ги натера да ја бараат својата егзистенција и 
среќа во многу градови низ Република Македо-
нија и во дијаспората.

На тие простори во Преспа е лоцирано селото 
Стење. Тоа е едно од најголемите и најубавите 
населби на брегот на Преспанското Езеро. Стење 
е распространето на песочните предели на Езе-
ро на само еден километар од Царина и два ки-
лометри од македонско-албанската граница, 
или околу 23 километри од Ресен. Тоа е чисто 
македонско христијанско село во кое со векови 
живеат православни Македонци. Во него се из-
градени убави езерски и домаќински куќи на 
околу 130 домаќинства и со своите 450 жители е 
една од поголемите населби во Преспа.

Стење се наоѓа на самиот брег од североза-
падниот залив на Големото   Преспанско Езеро, 
вгнездено во источното подножје на планина-
та  Галичица. Се наоѓа на надморска височина 
од 855 метри, од левата страна на патот Битола 
- Корча, во непосредна близина на самата грани-
ца со Албанија.[2] Во близина на селото се наоѓа 
и истоимениот граничен премин.

Селото не се наоѓало секогаш на денешната 
местоположба. Се претпоставува дека претход-
но се наоѓало во месноста Свети Атанас (зад сте-
ните) на околу 1,5 километар јужно од денешна-
та местоположба на селото. Не се знае годината 
кога се случила преселбата, додека како причи-
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на се наведува поплавувањето од надојдените 
води на езерото.

А, животот во селото на туристички план 
го збогатува објектот за приватно сместување 
„Сончев рај“. Селото Стење со убавата природа 
на Галичица и прекрасното Преспанско Езеро е 
познато туристичко место. Затоа во Стење е от-
ворен Информативен центар за посетителите во 
рамките на Националниот парк „Галичица“.

Самите стенчани сметаат дека нивното село 
името го добило по стените (карпите) кои го 
надвисувале на неговата првобитна локација 
кај заливот „Лиса“. Бидејќи селото важи за тури-
стичко место, на самиот влез на селото е поста-
вена и табла на која се испишани информации 
за природните и културните убавини на селото, 
Преспа и Преспанското Езеро.

Често се вели дека   Стење претставува при-
родна и културна ризница на Преспа со голем 
број споменици. На атарот на Стење има повеќе 
локалитети од археолошко значење. Во него има 
повеќе верски објекти, меѓу кои, црквата „Свети 
Атанас“ која е од XVI век, каде се и селските гро-
бишта, потоа црквата „Свети Кирил и Методиј“, 
како и пештерската црквичка „Света Петка“, која 
се наоѓа покрај езерото во правец на Коњско.

Стење има посебно место во НОБ. Од ова село 
шест борци ги дале своите животи за слободата 
на Македонија и тоа: Круме Кондовски, Славе 
Несторовски, Ристо Поповски, Сандре Стојков-
ски, Славе Настевски и   Андрија Наумовски. 
Стенчанецот Стојан Георгиев бил револуцио-
нер, учесник во македонското револуционерно 
движење и еден од дејците на ВМРО. Во знак на 
признание и сеќавање на тие паднати борци, во 
селото Стење е подигната спомен-плоча.
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В о градот Корча, во Албанија допатувавме 
на пладне. Го разгледавме градот и сед-

навме во една кафеана во центарот на градот. 
Таму бевме информирани дека има бројно маке-
донско население кое зборува на својот  дијалект. 
Исто така, во Корча има голем број православно 
население. Локалното радио од овој град емиту-
ва и програми на македонски јазик наменети за 
етничките Македонци од тој крај. Oд 2010 година 
во Корча зрачи и локалната телевизија (ТВ Кри-
стал) на македонски јазик, а е отворено и првото 
училиште на македонски јазик со поддршка од 
партијата Македонска алијанса. Од 2015 година 
во градот се одржува и Македонскиот фолкло-
рен фестивал „Сонце“.

Нашето патување од Корча го продолживме 
зa Мала Преспа. По патот застанавме да го гле-
даме плодното поле кое некогаш било позна-
то како Бешичко Езеро, а од источната страна 
надвиснала Иван Планина, која се вишнее над 
Преспанското Езеро. Патот што води кон Мала 
Преспа се дели од делницата Корча - Билиште и 
свртува кон север. Тој е асфалтиран и патување-
то од дваесетина километри навистина е инте-
ресно. Меѓутоа, големо е задоволството кога чо-
век ќе пристигне под Иван Планина, над Мала 
Преспа, каде се наоѓала „единствената порта“ и 
врска со светот за деветте македонски села.
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Тргнавме да го посетиме селото Пустец. По 
каменливиот и стрмен пат среќававме деца, 
мажи, жени, стари лица… Co сите се поздраву-
вавме, си зборувавме преспански и им посаку-
вавме добра работа на оние коишто работеа во 
полето. Селото Пустец, пак, се распространило 
долж ридот над самото Преспанско Езеро. Куќи-
те се македонски, скромни, како и во многу пре-
спански и други села. Во селото вриеше како во 
кошница. Цело село, а и многумина од соседните 
села излегоа да не пречекаат. Пред Културниот 
дом, кој во минатото бил селска црква со сите 
православни нишани, се сретнавме со многуми-
на. Разговаравме за минатото, за сегашноста и 
за иднината на овој македонски народ, којшто го 
зачувал својот национален идентитет.

Сите зборуваат убав преспански говор, на 
училиште четири години се учи мајчиниот ма-
кедонски јазик, имаат амбуланта, земјоделска 
задруга, киносала, културен дом, неколку коло-
нијални продавници, рибарска задруга и нова 
Македонска православна црква. Но, најважно е 
што имаат чист македонски дух и верба во ид-
нината.

Селото Пустец е една од поголемите населби 
во Корчанскиот Регион и најголемо македонско 
село во Албанија. Тоа е единствената македон-
ска општина во Албанија. Во Долна Преспа се 
пее, се игра, се тагува и се боледува на мајчин 
македонски јазик.

Во текот на престојот во селото Пустец, со 
бродче на рибарското стопанство, го посетивме 
островот Мал Град. Тоа беше вистинско возбу-
дување и своевидна авантура. Таму, на прекрас-
ниот и по многу нешта единствен остров на кој, 
според легендата, и таму живееле борците на 
цар Самуил, може да се почувствува сета убави-
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на и питомина на Преспанското Езеро и Долна 
Преспа, која и припаѓа на македонскиот народ, 
a, за жал, e поделена на три држави.

Островот Мал Град којшто гордо и осамено 
се вишнее над езерската шир е место за пре-
дизвик. Тој се наоѓа североисточно од Пустец, 
во јужноисточниот брег на Преспанското Езеро. 
Во својата карпеста утроба ја сокрил црквата 
Света Богородица како споменик на патилата 
и на страдањето на македонскиот човек на тој 
простор. Од висината на островот се гледаат не-
колку пештерски цркви, меѓу кои црквата Света 
Богородица кај селото Нивици. Овие споменици 
зборуваат за културното наследство на Маке-
донците кои, не по своја вина, останале поделе-
ни и распарчени.

Пештерската црква „Света Богородица“,со 
својот фрескоживопис отскокнува од другите 
пештерски цркви расфрлани по бреговите на Пре-
спанското и Охридското Езеро. Оваа црква низ 
времето претрпела измени. Тоа се знае од трите 
сочувани натписи кои се наоѓаат во црквата.

Преспанското Езеро сме го виделе и од Долна 
Преспа, во егејскиот дел од Македонија, од Ре-
публиката, a co посетата на Мала Преспа во Ал-
банија го видовме од неговите три страни. Овој 
споменик на природата, како водена маса и како 
дел од македонската убавина и судбина, како 
езеро е тивко, убаво и питомо, а е поделено како 
и македонскиот народ. А и со граници поделени-
от народ што живее на бреговите на ова езеро, 
ја има истата карактеристика на питомост, ист 
менталитет, јазик, култура и љубов кон таткови-
ната, но различна судбина.

Нашата посета на Мала Преспа ја продол-
живме кон другите села и тргнавме кон Шулин 
и други места. Меѓу другото, во Глобочани – во 
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родното село на писателот Стерјо Спасе, заста-
навме на две-три места да се воодушевуваме на 
погледот кон Преспанското Езеро.

По патот застанавме и покрај Завир – место 
во чија близина може да се види како Преспан-
ското истекува во Охридското Езеро. За овој 
природен феномен зборуваат македонските и 
албанските стручњаци, но најречито говорат 
отворите низ кои водата истекува од едното во 
другото езеро.

Занемени пред природното чудо, се искачу-
ваме на камењарот, кон карстните отвори во За-
вир. Ги видовме отворите во карстниот бедем на 
планината Галичица. Велат дека оној најголеми-
от до кој седевме и кој наликува на отвор на не-
која пештера е и најголемиот истек воопшто во 
целото езеро. Во Преспанското Езеро, и на дното 
и во плитките делови на коритото, има повеќе 
отвори и поврзаноста, односно хидролошката 
врска помеѓу него и Охридското Езеро е докажа-
на и научно со помош на методата на радиоак-
тивни изотопи. 

Глетката навистина е возбудувачка – малку 
подалеку се гледа еден помал отвор и се гледа 
како водата тече како еден голем, силен млаз, со 
брзина и со силен шум. На друго место се слуша 
звукот како да доаѓа од подземјето, сличен на оној 
што го предизвикува воз кога минува низ тунел.

Тоа е некој подземен одлив. Гледаме и мно-
штво мали вирчиња и свиоци од Преспанското 
Езеро кое тече и го напојува со својата вода Ох-
ридското Езеро, поконкретно, со водата која тоа 
самото ја добива од малото Преспанско Езеро. 
Оваа прекрасна водена врска меѓу Малото и Го-
лемото Преспанско Езеро и Охридското Езеро, 
во Завир е највидлива и човека го заплиснува со 
вечното чудо на природата.
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Мала Преспа со своите села и Преспанското 
Езеро е слика сама за себе. Без никакви влија-
нија, без никакви мешања однадвор, тука часов-
никот тукушто започнува да се движи нанапред, 
а сигурно бил сопрен педесетина години.

Во близина на заливот „Лиса“ се наоѓа и се-
лото Коњско,  сместено на тромеѓето на маке-
донската земја. Покрај селските куќи, кои се 
руинирани, има и колиби од ендемично дрво, 
а има викенд-населба со околу четириесетина 
изградени викенд-куќи. Селото Коњско на секој 
посетител му ги нуди своите благодати, убавата 
клима, езерото поволно за капење и риболов, 
убавата песочна плажа, питомата и убава око-
лина погодна за прошетки. Со еден збор Стење и 
Преспа ја нудат својата убавина и питомина.

Во минатото жителите на селото Коњско биле 
познати по тоа што како рибари фаќале големи 
риби од познатиот преспански крап, а ја подго-
твувале и најситната риба викана белвица, која 
има уште две имиња; „нивичка“ по селото Ни-
вици во Долна Преспа и „циронка“, кога е во су-
шена форма. Имено, Коњско, а и другите краје-
зерски места, особено Нивици во Долна Преспа 
и Пустец во Мала Преспа се местата познати 
по циронките. Интересно е тоа што тие риби во 
Преспа се викаат белвици, а во Охрид ги викаат 
плашици, меѓутоа откога ќе се исушат во Преспа 
тие  риби се викаат „циронки“.

Се смета дека овој дел на Преспа е еден од 
поубавите региони. Таму се наоѓа бисерот Оте-
шево, каде долгите песочни плажи, присуство-
то на многу сончеви денови, свежите ноќи, 
еколошки чистата средина, туристичките капа-
цитети, скијачките терени на Галичица и дру-
гите удобности се основа за развој на туризмот 
во Преспа.
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Е ден од најплодните овоштарски краишта во 
Преспа е, секако,  полето кај Дрмени, Езере-

ни и Перово. На тој простор како Господ да го 
истурил   богатството во земјоделството. Затоа, 
овошните производи од тој северен дел на Пре-
спанското Езеро се познати и признати на паза-
рите во Македонија и пошироко.

Селото Езерени е сместено на околу два ки-
лометра на северниот брег од Преспанското 
Езеро, од десната страна на Голема Река. Тоа е 
старо повеќевековно христијанско село. Во него 
живеат шеесетина семејства со околу двесте 
жители сите Македонци. Езерени е познато по 
рибарството и по народниот собир „Иванден“ кој 
се одржува кај црквата „Раѓање на свети Јован“. 
Во селото постои и црквата „Свети Илија“, изгра-
дена во 1858 година, каде се сместени и селските 
гробишта. Од селото има бројни познати Маке-
донци, меѓу кои треба да се спомене Димко Не-
човски, познат иселеник во Европа.

Интересни случки за селото е и тоа што тоа 
со својата прва училишна зграда се здобило во 
1922 година. Потоа во 1970 година на тромеѓето 
помеѓу атарите на Езерени, Асамати и Грнчари е 
изграден голем рибник. Значајно е да се спомене 
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дека во 1996 година, во непосредна близина на 
селото е легализиран првиот резерват за птици, 
со што Езерени стана единствен орнитолошки 
центар од таков вид во Македонија.

За овој резерват е карактеристичен далма-
тин-скиот пеликан, птица која   ретко може да 
се најде во овие краишта и која   пристигнува во 
илјадници парови,  при што резерватот станува 
птичји дом. Тие во Преспа се хранат претежно со 
риби и поради поволностите што ги нуди регионот 
остануваат два-три месеци, а потоа го продол-жу-
ваат своето патешествие кон Европа и Азија.

Затоа со право се вели дека Преспанскиот 
Регион е вистинска база, резерват на илјадници 
видови птици, риби, животни и голем број расте-
нија. Богатата флора и фауна го прават уште по-
привлечен овој крај. Во Преспа живеат околу 380 
видови птици, од кои дваесетина вида се вистин-
ска реткост. Посебно во Мала и Долна Преспа се 
забележуваат многу пеликани, корморани, орли 
и јастреби. Преспа е единственото место во све-
тот каде што живеат толку многу пеликани на 
еден простор.

Инаку, фауната и флората на Преспанското 
Езеро е помалку истражена во однос на Охрид-
ското Езеро. Меѓутоа, утврдено е дека е типично 
олиготрофна со доста голем број на реликтни и 
ендемични организми. Преспанското Езеро е по-
сиромашно со риби од Охридското Езеро. Најза-
стапена е белвицата-нивичка, бела слатка риба 
најдолга до 10-15 сантиметри. Најмногу ја има во 
длабоките и чисти води во атарот на село Ниви-
ци, по кое го добила името нивичка.

Крапот, пак, е најквалитетната и репрезен-
та-тивна риба во Преспанското Езеро. За жал, 
во 1974 година со употрeба на погрешен пести-
цид за авионско прскање од комарци, крапот во 
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големи количини беше затруен. Подолго време 
се регенерираше, го немаше во поголеми бројни 
количини и поединечни големини. Со прекинот 
на водотечната врска помеѓу Малото и Големото 
Преспанско Езеро прекинато беше и движењето 
на рибите помеѓу овие езера. Грците го порибу-
ваа Малото Преспанско Езеро со други не доми-
цилни видови риби. 

Во деведесеттите години од минатиот век се 
појавија мали сомови и аквариумски караси со 
големина до 10 см. Рибарите, поради разните и 
убави бои ги нарекоа телевизори. Ги имаше во 
поголеми количини. Поради острите, тврди и на-
за-бени перки, многу беше тешко и болно нивно-
то вадење од мрежите. Рибарското стопанство 
од Сир Хан, во рибникот во село Езерени одгле-
ду-ваше израелски крап. Тој се насели и во ата-
рот на Големото Преспанско Езеро. Средината 
му беше погодна и напредуваше добро. Прису-
тен е и сега, ама неговиот квалитет значително 
заостанува зад домашниот преспански крап.

Следна риба по квалитет и застапеност 
е  скобустот, бојникот. Тој е квалитетна бела 
слатководна риба, најслатка за консумирање 
уловена до пред мрестот, во месец март и април. 
После мрестот во мај до крајот на септември 
се повлекува и не е со таков квалитет како во 
пролет. Најзастапена и секогаш присутна риба 
е плотицата (црвеноперка, писа). Таа е слатка 
бела риба, попогодна за консумирање до пред 
мрестот во пролет. 

Мренката е малку застапена, ама овде е ква-
литетна, со малку коски и многу вкусно и слатко 
месо. Кленот  е најмалку застапен. Се јавува во 
големина и до 1,0 -1,5 кгр. Неговото месо е со бела 
сивкаста боја и киселкаст вкус. Рибарите го кла-
сифицираат како риба со најслаб квалитет.
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Јагулата беше и сѐ уште е присутна риба. До-
дека беа во употреба коците-далјаните почесто 
беше уловувана. Во мрежите ноќници реткост е 
и тешко да се улови, затоа што телото и е мазно 
и лизгаво-лигаво. Доколку се закачи со забите, 
многу лесно го сече конецот и се ослободува. 
Беше уловувана во големина до 1,2 метри и те-
жина од 3 до 5 килограми. До изградбата на бра-
ните за ХЕЦ Глобочица и Шпилје, доаѓаше од 
Саргаско Море во Охридското Езеро, а од таму 
низ подземниот истек и во Преспанското Голе-
мо Езеро. И сега, тие јагули што се носат со ави-
онски или друг транспорт во Охридското Езеро, 
доаѓаат во Преспанското Големо Езеро.

Недалеку од Езерени на западната страна 
вдолж Преспанското Езеро се наоѓа селото Перо-
во. Тоа е типично езерска рибарска населба. Тоа 
е поделено на Долно и Горно Перово. Селото се 
наоѓа речиси на иста надморска височина како 
Преспанското Езеро. Според легендата селото 
го добило името по некој човек по име Перо, кој 
како рибар нашол засолниште на брегот на Пре-
спанското Езеро и се населил на местото каде се 
наоѓа денешното село.

Инаку, Долно Перово, во кое има педесетина 
куќи се наоѓа на самиот брег на езерото, а Горно 
Перово со дваесетина современи градски куќи 
е нова населба на двете страни на патот Бито-
ла - Отешево. Перово со своите 180 жители, кои 
претежно се занимаваат со овоштарство а и со 
рибарство, е стара македонска населба во која от-
секогаш живееле само православни Македонци.

Во   Перово постојат неколку стари локали-
тети на копно и во Преспанското Езеро. Во него 
има една црква, „Свети Атанасије Велики“ бли-
ску до Дрменска Река, а изградена во 1867 годи-
на, а која е реновирана во 1993 година.
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Долно Перово се наоѓа на средишниот дел од 
територијата на Општина Ресен, а непосредно 
до северниот брег на Преспанското Езеро. Село-
то е рамничарско, на надморска височина како и 
езерото. Од Ресен населбата е оддалечена околу 
десет километри.

Се чини како Перово да е дел од туристичкиот 
комплекс Отешево. Тоа произлегува од фактот 
што Долно Перово се наоѓа на крајбрежната ли-
нија на Преспанското Езеро, една од најблиски-
те населби до Сир Хан, а со тоа и до Отешево и 
Царина. Во овој туристички простор и во мина-
тото и денес, нашле вработување, меѓу другите и 
луѓе од Долно и Горно Перово.

Убаво е во Перово, а со тоа и во цела Преспа 
во есен кога разновидните бои се преплетени 
како пајажина, кога мирисот на зрелите јаболка 
се разнесува низ чистиот воздух. Прекрасно е во 
зима кога планините надвиснале над езерото, а 
летовите и звукот од пеликаните се пренесуваат 
по езерската шир.

Меѓутоа, Преспанското Езеро е најубаво во 
пролет кога јагликата ги пробива последните 
остатоци на   снегот на Галичица и Пелистер и 
во лето кога свежината од езерото го исполнува 
треперливиот воздух и е преполно со многуброј-
ни капачи и риболовци. 

По потекло од Перово има голем број интелек-
туалци и бизнисмени во Македонија, САД, Кана-
да и Австралија, меѓу кои, поранешниот мини-
стер Зоран Коњановски, Гога Печенковски, Илија 
Чавкаловски, Живко Џуровски, Митко Царовски, 
Сандре Нонкуловски, Мише  Печенковски и други, 
потоа познатиот бизнисмен Кире Печенковски 
во Канада, како и иселениците Митко Наумовски 
и Драги Коњановски во САД, Кире Циревски во 
Австралија и многу други.
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ЗА ГОГА ПЕЧЕНКОВСКИ 

ОД ПЕРОВО

В о Монографијата за животот и делото за 
„Гога Печенковски“ од Ресен, а кој по по-

текло е од селото Перово, чиј автор е Славе Ни-
коловски–Катин е издание на „Македонска ис-
кра“, Скопје, 2004, 1-112, се вели дека животната 
прикаска на Гога Печенковски е, истовремено, и 
историја на Преспа, а преку неа и на Македонија.

Гога (Ѓорѓи) Печенковски е роден на 6 мај 1920 
година, но во матичната книга фигурира дату-
мот 20 април, веројатно, по стариот календар, во 
селото Долно Перово, во Горна Преспа. Неговиот 
татко Андон бил роден во Перово во 1868 годи-
на, а неговата мајка Софија (Цоца) во селото По-
крвеник во 1875 година, со која имале пет деца.

Гога Печенковски потекнува од печалбарско 
семејство. Неговиот татко Андон уште како млад 
заминал на печалба во Истанбул. Тој бил активен 
член на ВМРО и учесник во Илинденското вос-
тание. Заедно со другите приврзаници на маке-
донската кауза, мотивирани од идеите за нацио-
нална и социјална слобода, тие секогаш биле на 
првата борбена линија, подготвени да го жртву-
ваат својот живот за слободата на својата татко-
вина. Иако младоженец, таткото на Гога, без збор 
ги прифаќал задачите што му биле  поставувани.
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Гога Печенковски уште како дете се интере-
сирал за сите случки кои биле дел од животот на 
неговиот татко и неговите соборци. Тој се горде-
ел со неговото семејство, особено со неговиот та-
тко Андон, кој бил еден од напредните селани во 
Долно Перово. Бил прочуен рибар и рибите што 
ги ловел ги продавал особено во Царев Двор. Не-
говата девиза да се сака Македонија и Преспа ја 
продолжил неговиот син Гога Печенковски.

Животната прикаска на Гога Печенковски за-
почнува во Долно Перово, а завршува во Ресен. 
Неговото родно место Долно Перово се наоѓа на 
средишниот дел од територијата на Општината 
Ресен, а непосредно до северниот брег на Пре-
спанското Езеро. Селото е рамничарско, и се на-
оѓа на иста надморска височина, како и езерото. 
Овде нема пошумени подрачја, така што полски-
те работи и риболовот се основни дејности на 
неговите жители. Во селото работело основно 
училиште до четврто одделение. Бројот на жи-
телите, од четиристотини во 1961 година, се на-
малил на околу двесте во 1994 година, со тенден-
ција на натамошно намалување. Сите жители на 
селото биле Македонци.

Во Долно Перово сè уште функционира црк-
вата „Свети Атанасие“, која е во стилот на трико-
рабни базилики. Таа се наоѓа на источната стра-
на на селото, на брегот на Преспанското Езеро. 
Црквата е градена со кршен и делкан камен, со 
кој се обработени прозорците и има два влеза: 
од западната и од јужната страна. Црковниот 
трем се наоѓа од југозападната страна. Стари-
от живопис е оштетен, освен во незначителни 
фрагменти кои се наоѓаат на сводот од централ-
ниот кораб. Црквата е подигната во 1867 година, 
а нејзината внатрешност денес е малтерисана и 
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молерисана. Нема податоци за зографот што го 
работел иконостасот.

Задоволство е да се биде во Перово, зошто 
таму како и во цела Преспа, се чувствува све-
жината што доаѓа од високите букови и борови 
шуми на Баба планина, Галичица и Бигла. Таму 
се дише чист планински воздух и секој може да 
се восхитува на убавината на природата и на 
природните контрасти што овој дел го прават 
толку привлечен.

Интересно е да се спомeне дека во Долно Пе-
рово, покрај селската црква, во непосредна бли-
зина се подигнати и пештерските цркви „Свети 
Илија“. Се претпоставува дека пештерските црк-
ви потекнуваат од XIX век, а подоцна се обно-
вувани, но денес се речиси сосема напуштени. 
Многу жители на Долно Перово и на Евла, како 
и на цела Преспа и Македонија заминале од род-
ните огништа, но, останала носталгијата со која 
постојано живеат.

Поради исклучително добрите климатски и 
други услови, угостителско-туристичкото сто-
панство во Преспа од година во година зазема 
сè позначајно место. За неговиот развој се пре-
земаат организирани напори од страна на сите 
заинтересирани субјекти. Видливи резултати 
во оваа гранка се постигнати во изминатите не-
колку децении, а плановите за неговиот развој 
во иднина се уште поголеми. Впрочем, постој-
ните природни убавини, културно-историски-
те споменици и поволните можности за нивно 
искористување, овозможуваат идеални услови 
за натамошни продори на овој план, особено во 
развојот на домашниот и странскиот туризам, со 
што овој питом македонски крај ќе се вброи меѓу 
најдобрите рекреативни центри во земјата.
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Затоа и во неговата монографија се вели дека, 
Гога Печенковски биле еден од големите вљубе-
ници на Преспа и останал да го помине животот 
во Ресен, во Преспа. Таму, во Долно Перово тој се 
венчал со неговата животна сопатничка Славка 
во селската црква „Свети Атанасие“ во 1940 го-
дина. Меѓутоа, интересно е да се спомне тоа што 
во тој период нивото на водата на Преспанското 
Езеро било многу високо, затоа младоженците и 
сватовите отишле во црквата со чунки (преспан-
ски кајчиња), бидејќи црквата била под вода.

Според зборовите на Гога, непосредно пред 
Втората светска војна, во Преспа била организи-
рана Комунистичката партија, која била мошне 
активна на теренот. Во неа членувале и него-
вите братучеди, меѓу кои и Јонче Печенковски, 
кој бил активист во тој дел на Преспа. Дури Гога 
раскажа дека на неговата венчавка, Јонче бил 
девер, но попот не го прифатил за девер, бидејќи 
Јонче бил комунист, односно антихрист, кој не ја 
признавал црквата и за свадбата морале да на-
значат друг девер.

Се чини дека политичката активност на Јонче 
ја продолжил Гога Печенковски уште како мла-
доженец и се вклучил во народноослободител-
ното движење. Имено, борбата за ослободување 
на Преспа значела прво воено крштевање на Гога 
како заменик политички комесар. Личностите 
во оваа категорија биле одговорни, смели, бор-
бени и пожртвувани. Таков бил Гога Печенков-
ски, тој бил активен борец во ослободувањето на 
Преспа од германските и албанските  фашисти 
во 1944 година, сè до ослободувањето на сите те-
ритории во Македонија.

Според податоците во неговата моногра-
фија, може да се заклучи, дека историјата на 
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 семејството Печенковски е тесно поврзана со 
настаните во Македонија, со нејзината историја. 
Нивната приказна е македонски летопис за оп-
стојувањето на Македонците. Македонија како 
земја и традиција, како етнички организам и 
општествена заедница, цели милениуми била 
запретана во пепелта на долгата бескруполозна 
обесправеност, потчинетост и ропства од најраз-
личен вид. Сè до нејзиното појавување на истори-
ската сцена како птицата феникс, рамноправна 
на големото светско семејство на народите и др-
жавите.

Уште како момче, Гога работел како рибар, 
за подоцна да биде назначен за претседател на 
Земјоделската задруга во Долно Перово. Бил ре-
ферент за откуп на земјоделски производи во 
Ресен, потоа бил на различни функции со задача 
да извршува голем број активности по партиска 
линија, меѓу кои, бил шеф на кадровското одде-
ление, организациски секретар во Партијата и 
на други функции. Во тие повоени немирни вре-
миња, Гога бил испраќан на усовршување и уче-
ство на бројни конференции, семинари и други 
политички курсеви, особено оние кои се однесу-
вале за унапредувањето на овоштарството и на 
други прашања и проблеми во земјоделството. 
Затоа и бил директор на Земјоделската задруга 
„Респлод“ (ресенски плод) која била основопо-
ложник на напредокот на земјоделството, осо-
бено на овоштарството во Ресен и пошироко, во 
Горна Преспа.

Интересно е да се одбележи дека при обра-
ботката на земјиштето, жителите од Преспа, 
 често наидувале на темели од некогашни град-
би и водоводна канализација. Таков е случајот со 
локалитетите кај Долно Перово, каде и денес се 
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откопуваат глинени ќупови од големи размери, 
разни монети и други метални предмети. Вакви 
локалитети има речиси на сите страни на Пре-
спанското Езеро.

Историските извори укажуваат дека Пре-
спа, заедно со Охрид, претставувала крстопат 
на цивилизациите. Трајни сведоштва за тоа се 
бројните споменици од материјалната култура 
на Македонците, но и остатоците од три важни 
магистрални патишта: Виа Игнација, Епирскиот 
и Стариот битолски пат, како најстар каравански 
пат од византиско време и средниот век. Трасата 
на тој пат почнувала од Корча, одела преку пре-
минот Гора, долината на реката Черава и селото 
Љубаниште, до западната страна на Галичица. 
Потоа патот се спуштал до Стенски Хан каде што 
излегувал на Епирскиот пат. Оттаму одел по не-
говата траса до Сир Хан, од каде што скршнувал 
покрај северниот брег на езерото кај Долно Перо-
во, родното село на Гога Печенковски и од реонот 
на денешното село Подмочани, се качувал на пре-
минот Кодра, а потоа се спуштал до селото Мало-
виште, Битолско. Одовде и денес, како некогаш, 
патот оди по реката до селото Кажани, а потоа по 
рабовите на Цапарското Поле ги поврзува сите 
потпелистерски села и се спушта во Битола.

Инаку, процесот на осознавањето, во смисла, 
на национално освестување во Преспа, се јавил 
во XIX век, но и многу порано, со подигнувањето 
на верски храмовии нивно украсување со икони 
и фрески, кои говорат за тешката историја на 
македонскиот народ, меѓу другото е забележано 
во Монографијата за Гога Печенковски. 
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Царев Двор е големо и убаво уредено 
преспанско село од збиен (собран) тип, 

со околу 450 куќи, обновени или новоизграде-
ни. Во минатото, тоа била развиена трговска 
населба, за што зборуваат седумте влезно - из-
лезни патишта, како и постоењето на црквич-
ката Меркурија (според нивно кажување светец 
на трговијата). Денес Царев Двор се проширува 
на сите страни и прилега на градска насел-
ба која претставува значаен дел на Преспа и 
 Македонија.

Царев Двор, преубавото и големо преспанско 
село, распослано во рамничарската питомина 
близу до синото Преспанско Езеро, е родното 
место на Никола Поповски, односно на митропо-
литот господин Кирил. Тоа се наоѓа токму во таа 
преспанска оаза вгнездена меѓу вишно високи-
от планински венец - Пелистер и Галичица. 

Во преданијата, хроничарските страници и 
долгопаметливите прераскажувања и споме-
ни, се пренесуваат и чуваат од заборав, многу 
личности, настани, голготи, успеси и непокор, 
што зборува за едно бурно, богато и разновидно 
минато и сегашна историска царевдворска од-
редница и вистинска ризница. Зашто таа била 
развиена трговска крстосница со седумте влез-
но-излезни патишта на тој дел од Преспа.
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Денес, кога се рашетува ова убаво рамничар-
ско село, за кое често се вели дека тоа не е ни село 
ни град, се врви низ трите маала распоредени 
од памтивека по една своја семејна пропорција, 
облагородувана со добрососедските односи од 
другите сокаци на Андоновци, Келепуровци, По-
повци, Прцуловци, Кантуровци или Ајруловци.

Инаку, Царев Двор се проширува катадневно 
на сите страни. Но, еве да потсетиме дека селото 
од поодамна живее живот како урбана населба. 
Поштата била изградена пред близу 60 години, 
електрифицирано е во 1952 година, Задружен 
дом има уште некаде во 1949/1950 година, си-
стем за наводнување од 1960 година, со асфалт 
е поврзано во 1967 година, водоводот постои од 
1980 година, а нешто потоа била изградена и Фа-
бриката за производство на овошни сокови.

При нашите посети на неговото родно ме-
сто, митрополитот господин Кирил кажуваше 
дека во Царев Двор постојат две цркви и една 
џамија. Црквата „Свети Никола“, во северниот 
дел на селото е изградена во 1875 година. Кај ца-
ревдворци се прераскажува преданието според 
кое кога тие наумиле да градат своја црква, тур-
ските власти не им дозволувале. Тогаш селаните 
се послужиле со невообичаена итрина. Земале 
еден камен на кого исклесале крст и го закопа-
ле в земја, на местото каде што планирале да ја 
градат црквата.

Пролетта наредната година, кога по кој знае 
кој пат, отишле кај надлежните турски власти со 
истото барање, им рекле: ако се почне со копање 
на тоа место (посочувајќи го местото каде што тре-
бало да се гради црквата) ќе се најде „божји знак“. 
Кога тоа го слушнале Турците, веднаш го дозво-
лиле копањето, а кога бил пронајден  каменот со 
крстот, ја дозволиле и градбата на црквата.
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Црквата таканаречена Долна Црква се наоѓа 
во југоисточниот дел на селото или лево од патот 
Царев Двор - Езерени. Се смета дека е тоа одам-
нешна градба. Во нејзиниот круг се гробиштата 
на православните царевдворци. Џамијата, пак, 
се наоѓа во центарот на селото. Мештаните велат 
дека е доста стара, но е обновена во 1974 година.

Царев Двор нема своја селска слава, а за фа-
милијарни ги има: свети Никола (зимен и летен), 
света Петка, свети Ѓорѓија, свети Димитрија и 
Меркурија. Статистичките графи даваат инте-
ресни показатели за бројноста на жителите и за 
тоа, како низ децениите се зголемувало и нама-
лувало населението на ова рамничарско село во 
раскошната Преспа.

Според државните пописи на Република Ма-
кедонија, во повоениот период, селото во 1953 го-
дина имало 1327 жители; 1961 година 1303, во 1971 
година 1152 житела (832 Македонци, 308 Турци, 5 
Албанци и 3 други), во 1981 година 1233 жители, 
во 1991 година 236 домаќинства и 1046 жители, 
во 1994 година 310 куќи, 197 домаќинства и 708 
жители од кои 612 Македонци, 95 Турци и 1 Алба-
нец; во 2002 година 161 домаќинство, 258 стано-
ви и 605 жители од кои 520 Македонци, 81 Турци 
и 4 други жители.

Учењето и образованието овде имаат долга 
традиција. Се знае дека основното образование 
започнало уште во годините пред Илинденското 
востание. Прва училишна зграда имало одамна, 
дури и во времето на турското владеење. Изгра-
дена била со повеќе од 750 турски лири, во не-
посредна близина на црквата „Свети Никола“. 
Новото училиште „Браќа Миладиновци“ е изгра-
дено во 1964/65 година.

За разлика од пред Втората светска војна кога 
во Царев Двор, зградата на старото училиште во 
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кое учел митрополитот Кирил имало околу 30 
жители со завршено средно образование, денес 
со завршено вишо или високо образование има 
стотици жители, од кои не е мал бројот на маги-
стри или доктори на науки.

Митрополитот господин Кирил ја познаваше 
душата на царевдворци, раскажувајќи дека тие 
својата егзистенција во минатото ја обезбедувале 
преку полјоделството и сточарството. Најмногу 
биле застапени житните и градинарските култу-
ри, а некогаш се садело и тутун. Од 1960 година 
преовладува овоштарството, а најмногу хектари 
се под јаболкови насади. Денес голем број ца-
ревдворци работат и во органите на државната 
управа, општествените дејности и стопанството.

Една од овошните градини во Царев Двор, на 
патот кон Дрмени и која служи за пример за дел 
од селото напредното земјоделство е дело на ми-
трополитот господин Кирил. 

До 1912 година селото Царев Двор било под 
турско владеење како беговски чифлик. Во под-
готовките и за време на Илинденското востание 
царевдворци земале активно учество со своја 
востаничка чета. За војвода на четата се спомну-
ва некој си Толе од Златари. Царев Двор е родно 
место на прочуениот преспански војвода Нико-
ла Кокаров, а во текот на востанието по храбра 
борба загинале четворица јунаци од селото.

Во Првата балканска војна (ноември 1912 го-
дина) Царев Двор потпаѓа под српско владеење 
под кое останало сѐ до 1941 година, со сите по-
следици на српската денационализаторска и 
асимилаторска политика (српска власт, војска и 
полиција, српски јазик, писмо, училишта и учи-
тели, српска црква, попови, националност и пре-
зимиња). Во тоа време, Царев Двор е општинско 
седиште кое ги опфаќало и селата: Горна Бела 
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Црква, Долна Бела Црква, Козјак, Дрмени, Езе-
рени и Перово. Подоцна селата Долна Бела Црк-
ва, Горна Бела Црква, Козјак и Езерени влегле во 
составот на Општина Подмочани.

Во Втората светска војна, Царев Двор бил 
под окупација на фашистичка Италија, кога и е 
воспоставена потпрефектура за сите преспански 
села и е сместена командата на италијанската 
војска во Преспа. Околу 20 ноември 1942 година 
за првпат во историјата на селото од страна на 
окупаторот е прожектиран филм со тематика на 
борбената подготвеност на италијанската војска.

По капитулацијата на Италија (8 ноември 
1943 година), селото Царев Двор се нашло под 
друга окупација на фашистичка Бугарија под 
која останало сѐ до неговото ослободување, до 
11 септември 1944 година. Во текот на оваа војна, 
двајца борци загинале за татковината.

За револуционерниот Царев Двор, ете, иако 
и само фрагментарно, но, сепак, фактите наји-
лустративно говорат: повеќемина жители биле 
членови на КПЈ уште пред Втората светска војна, 
а тројца од нив (Цветко Узуновски, Вангел Темов-
ски и Алексо Стефановски) биле учесници и во 
Граѓанската војна во Шпанија. Во 1941 година во 
Царев Двор е формирана организација на СКОЈ, а 
во октомври истата година и организација на КПЈ.

Во мај 1942 година е основан воен поткомитет, 
во мај 1943 година излегле и првите партизани од 
селото, а во април 1944 година е формиран НОО, 
додека во септември истата година Општинскиот 
комитет на КПМ и Општинскиот НОО. Денес во 
селото постојат спомен-биста и спомен-плоча по-
светени на револуционерната дејност на народни-
от херој Јосиф Јосифовски - Свештарот кој во 1941 
година илегално престојувал во селото и упорно 
работел на разгорувањето на НОВ во Преспа.
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ЗА МИТРОПОЛИТОТ 

КИРИЛ (КИРИЛ 
ПОПОВСКИ)

Во монографијата „Митрополитот Кирил“ 
(Никола Поповски) од авторот на овие редо-

ви Славе Катин, која е издание на книгоиздател-
ството „Македонска искра“ од Скопје и „Полош-
ко-кумановската епархија“, Скопје,  2007, 1-342 (на 
македонски и на англиски јазик), меѓу другото е 
запишано дека кога се пишува за македонските 
православни цркви во пекуокеанските земји, Ав-
стралија, Канада и САД треба да се подвлече при-
донесот на сите поглавари, бројни митрополити 
и свештенослужители на Македонската право-
славна црква – Охридска архиепископија.  

Меѓутоа, улогата и придонесот на митропо-
литот господин Кирил (Никола Поповски) беше 
огромна и остави значајни траги во форми-
рањето на македонски православни духовни, 
национални и културно – просветни центри во 
прекуокеанските земји. Притоа, организирано-
то живеење на Македонците од сите делови на 
поделена Македонија го одредија својот пат кон 
Сонцето и кон иднината на слободна Македо-
нија. Целиот свој живот ќе го посвети на духов-
но-црковното и националното обединување на 
македонскиот народ.
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Инаку, архијерејот митрополит Кирил по хи-
ротонија беше во составот на македонскиот пра-
вославен епископат и еден од потписниците на 
историската Одлука на Светиот архијерејски си-
нод на Македонската православна црква (од 1967 
година) за возобновување на целосната духовна 
и канонска автокефалност на Охридската архи-
епископија.

Неговото високопреосвештенство, митро-
по-литот полошко-кумановски господин Кирил 
(Никола Поповски) е роден на 23 јули 1934 годи-
на во Царев Двор, Преспанско, почина на 10 јуни 
2013 година и е погребан во црквата Свети Ѓорѓи 
во Дељадровце. Основно образование завршил 
во своето родно место со одличен успех, а Бого-
словија во Призрен. 

Потекнува од благородното христијанско, 
православно семејство Поповски, кое ова прези-
ме го добило затоа што со векови било посветено 
на Бога и на Црквата Христова. Неговите пред-
ци повеќе од 300 години наназад на Црквата на 
македонскиот народ ќе и посветат 32. свои луѓе 
во свештенички чин. Еден од нив, и познатиот 
репортер на Македонското радио, Панде Попо-
вски, беше ракоположен во свештеник.

  Ова во младиот Никола уште повеќе ја пот-
тикнало љубовта кон Бога, која дополнително 
ќе биде стимулирана од свештеникот во ца-
ревдворската црква „Свети Никола“. Во него де-
финитивно ќе надвладее желбата да се посвети 
на Божјата наука наместо школувањето да го 
продолжи во некоја од воените школи, што, исто 
така, било во план. 

Вратите на Воената академија за него остана-
ле затворени, бидејќи татко му Бојан на почето-
кот од педесеттите години од XX век не влегувал 
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во колективот и не давал ниту од стоката, ниту, 
пак, педа од својата земја за формирање на за-
другата во Царев Двор. Поради тоа властите во 
бивша Југославија, односно во НР Македонија, го 
сметале за непријател. Затоа Никола Поповски 
наместо на тогашната Југословенска армија, ста-
нал војник на Бога.

Од мал, како четврто дете, меѓу осумте рожби 
на неговите родители Милица и Бојан Поповски, 
токму покрај топлото родно огниште ќе се соочи 
со типично македонско благородно извориште 
на православната вера и на оригинално македо-
нољубие, чија света традиција ќе му го осмисли 
животот.

Овде за него, покрај богосознанието од тврдо-
корните православни верници, меѓу кои растел, 
а подоцна и од древните богослужбени текстови, 
зачувани во долапите и во ковчезите на праде-
довските поколенија, благородието ќе му прет-
ставува и оној здрав, изворен македонски патри-
отизам кај неговите родители, дедовци, баби, и 
други роднини, со кои бил опкружен. Уште на 
детска возраст ќе го почувствува мирисот на 
темјанот во црквата во Царев Двор, посветена на 
свети Никола. Одејќи секојдневно во Основното 
училиште, кое се наоѓа во близина на овој храм, 
младиот Никола често ќе навраќа во него.

 Од поголемиот број пријавени кандидати на 
приемниот испит за запишување во Призрен-
ската богословија, што се одржал во 1951 година 
во Скопската митрополија, како одличен ученик 
и со од Бога даруваниот убав глас бил примен за-
едно со уште малкумина други кандидати. Тоа е 
првата повоена генерација од Македонија, која 
се здоби со богословска наобразба во траење од 
пет години.
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Еден период минува низ многу тешки жи-
вотни искушенија, бидејќи во времето во кое се 
школувал, честопати се пропагирало дека ве-
рата е опиум за луѓето. Го издржал и тоа прем-
режје и во 1956 година се здобил со диплома за 
завршено петгодишно богословско училиште. 
По дипломирањето на Богословијата, Никола ја 
отслужува воената обврска во Сремска Митро-
вица во траење од две и пол години.

По враќањето од војската, во 1962 година 
младиот богослов бил примен на работа како 
службеник во Скопската митрополија. Во Скопје 
го доживува катастрофалниот земјотрес од 26 
јули 1963 година. Притоа, заедно со протојерејот 
Славко Димевски и со својот школски другар 
Александар Цандовски, вложува максимални 
напори за спасување на архивската документа-
ција на Македонската архиепископија, која ќе 
биде пренесена во резиденцијата на тогашниот 
архиепископ охридски и македонски господин 
господин Доситеј.

На Благовештение, 7 април 1964 година, се за-
монашил во манастирот „Раѓање на Пресвета Бо-
городица“ кај Кичево и со радост го примил име-
то на македонскиот рамноапостол свети Кирил 
Солунски. Притоа, од страна на Неговото блажен-
ство, архиепископот господин господин Доситеј, 
бил ракоположен во чин ероѓакон, а по кратко 
време бил унапреден во архиѓаконски чин. 

Во тоа својство, пролетта 1965 година, млади-
от архиѓакон Кирил го придружувал поглаварот 
на Македонската православна црква, архиепи-
скопот господин господин Доситеј, при посетата 
на Соединетите Американски Држави и Кана-
да, каде асистирал на празникот Цветници при 
евангелисувањето на првата Македонска пра-
вославна црква во Торонто, посветена на свети 
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Климент Охридски. На Томина недела, пак, уче-
ствувал во осветувањето на храмот посветен на 
Пресвета Богородица во американскиот град 
Колумбос, во Охајо.

Во текот на едномесечниот престој во Соеди-
нетите Американски Држави и Канада (во спо-
менатата 1965. година) високата делегација на 
Македонската православна црква ги посетила 
и Гери (Индијана), Сиракуз и други градови. По 
враќањето од Соединетите Американски Држа-
ви и Канада, со благослов на поглаварот на Ма-
кедонската православна црква, архиепископот 
господин господин Доситеј, но и на поглаварот 
на Српската православна црква, патријархот 
господин господин Герман, архиѓаконот Кирил 
е испратен на студии во Московската духовна 
академија во Загорск. Со тоа само се потврдува 
дека неговото минато е кристално чисто.

Меѓутоа, по две години студирање, односно по 
завршувањето на првиот степен, ќе биде повикан 
да се врати во татковината поради исполнување 
на повозвишени духовно-црковни и национални 
интереси на Македонија, на Македонската пра-
вославна црква и на македонскиот народ.

На 5 јули 1967 година Светиот архијерејски 
синод на Македонската православна црква го 
избрал за викарен епископ со титула Тиверио-
полски. Од тој ден господин Кирил станал најм-
ладиот

член на Светиот архијерејски синод. По уна-
предувањето во чин архимандрит, на 11 јули 
истата година, во предвечерието на празникот 
посветен во чест и слава на првоврховните апо-
столи свети Петар и свети Павле, било извршено 
наречението во епископски чин, а утредента, на 
самиот ден Петровден, бил хиротонисан за ви-
карен епископ Тивериополски.
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Како член на Синодот веднаш се вклучил во 
довршувањето на обемниот елаборат за возоб-
новување на автокефалноста на Охридската ар-
хиепископија.

Пет дена подоцна (на 17 јули 1967 година) Све-
тиот архијерејски синод на Македонската право-
славна црква одржал седница во црквата „Света 
Богородица Перивлепта“ во Охрид, на која била 
донесена историската Одлука за целосно воз-
обновување на автокефалноста на Охридската 
архиепископија во лицето на Македонската пра-
вославна црква. По потпишувањето од страна на 
сите членови на Синодот: архиепископот госпо-
дин господин Доситеј и митрополитите господин 
Климент, господин Наум, господин Методиј и го-
сподин Кирил, Одлуката истиот ден била презен-
тирана пред членовите на Третиот црковно-наро-
ден собор, што се одржал во Катедралниот храм 
на охридските архиепископи „Света Софија“.

На овој собор господин Кирил бил избран за 
прв надлежен архијереј на штотуку востанове-
ната Американско - канадско - австралиска - 
 македонска православна епархија, со која рако-
воделповеќе од две децении. Целиот свој живот 
го посветил на духовно-црковното и национал-
но обединување на македонскиот народ. Земал 
учество во повеќе делегации на Македонската 
православна црква за запознавање на сестрин-
ските цркви со возобновата на автокефалноста 
на Црквата на македонскиот народ, преку пре-
зентација на опширниот елаборат. Истовремено 
ја извршувал и функцијата претседател на Ко-
мисијата за враќање на тогашните македонски 
богослови од  богословиите на Српската право-
славна црква.

Во 1968 година, како надлежен архијереј на Аме-
риканско - канадско - австралиската  македонска 
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православна епархија, ја реализирал првата ви-
зитација на северноамериканскиот континент. 
За време на едномесечниот престој во Соедине-
тите Американски Држави и Канада го осветил 
третиот македонски православен храм на аме-
риканските простори, црквата „Свети Ѓорѓи“ во 
градот Сиракуз-Њујорк, а ќе посети и други гра-
дови во кои го отвори процесот за формирање 
македонски православни црковни општини и 
за изградба на нови цркви под јурисдикција на 
Светиклиментовата Македонска православна 
црква. Во нив митрополитот господин Кирил во 
наредните повеќе од две децении ќе одигра вид-
на улога, оттргнувајќи повеќе илјади Македон-
ци од српски, грчки, бугарски и други цркви за 
да се црквуваат во македонските православни 
храмови. На тој начин беше спречена натамош-
ната денационализација на македонскиот народ 
на тие простори.

По враќањето од Соединетите Американ-
ски Држави вршел интензивни подготовки за 
реализација на првата посета на Македонците 
во Австралија. Притоа со одбран тим на свои 
најблиски соработници ги изработувал клучни-
те документи: првата епархиска конституција со 
експозе и новите правилници за македонските 
цркви општо усогласени со светите канони и но-
виот Устав на Македонската православна црква. 
Според нив биле формирани и работеле ново-
создадените парохии на Македонската право-
славна црква со новите цркви.

Всушност, првата канонска визитација на 
Австралија ја извршил на почетокот од 1969 го-
дина заедно со митрополитот дебарско-кичев-
ски господин Методиј. По враќањето од петтиот 
континент вршел обемни подготовки за посе-
та на Канада и Соединетите Американски Др-
жави. Во канадската метропола Торонто, каде 
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 Македонската етничка заедница била најбројна, 
било неговото седиште и тука се преземале те-
мелни потфати за формирање на првите органи 
и тела на епархијата.

На 10 август 1969 година во катедралниот 
храм „Свети Климент Охридски Чудотворец“ во 
Торонто, со величествени свечености, било извр-
шено неговото востоличување во епископскиот 
Светиклиментов трон на Американско-канад-
ско-австралиската-македонска православна 
епархија. Чиноначалствувал Неговото високо-
преосвештенство, митрополитот дебарско-ки-
чевски господин Методиј.

Во 1971 година, кога во Македонската право-
славна црква била востановена Полошко-ку-
мановската епархија, митрополитот господин 
Кирил бил одбран за нејзин прв администратор 
со сите права и надлежности кои произлегувале 
од Уставот на Македонската православна црква. 
Неговото архипастирствување со оваа епархија 
било крунисано со најголем успех преку возве-
личаемото потврдување на Шар Планина во ма-
кедонски православен Сион преку изградбата 
на манастирскиот комплекс посветен на свети 
Наум Охридски Чудотворец. Ова македонско 
православно светилиште се вишнее на 2.000 
 метри надморска височина и тоа на вакавското 
место Попова Шапка.

Под неговото мудро архипастирско раково-
дење, во двете епархии биле изградени, рено-
вирани и преуредени преку стотина храмови 
на Македонската православна црква. Меѓутоа, 
духовно-црковните и националните постигну-
вања, особено на планот на обединувањето на 
Македонците во целиот свет, односно од сите 
делови на Македонија, имаат непроценливо 
 значење.
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Тие резултати ќе придонесат во 1972 година 
митрополитот господин Кирил да биде поставен 
за претседател на Одборот за изградба на Собор-
ниот архиепископски храм „Свети Климент Ох-
ридски“ во Скопје, потоа за претседател на Од-
борот за извршување на првото мироварение по 
возобновувањето на автокефалноста на нашата 
света Црква, а од 1996 година станал претседа-
тел на Хуманитарната организација „Милоср-
дие“ при Македонската православна црква, која 
досега има обезбедено храна, лекови, медицин-
ски помагала, апарати и друго во вредност од де-
сетина милиони евра. 

Помошта се распределува на најбедните, 
гладните, изнемоштените, на здравствени до-
мови, на селски и други помали амбуланти и 
асоцијации во Република Македонија на кои 
им е најпотребна. Во „Милосрдие“ најголемиот 
хуманитарен дострел го достигна во војната во 
Република Македонија, 2001-2002 година, кога 
помошта за загрозеното население значеше да 
се опстои во живот.

Извонредните резултати ќе го поттикнат тре-
тиот поглавар на автокефалната Македонска 
православна црква, Неговото блаженство архи-
епископот охридски и македонски господин го-
сподин Гаврил, во една пригода со задоволство 
да изјави:

 „Она што го работи владиката Кирил е све-
та работа. Особено митрополитот Кирил има 
посебни заслуги за иницирањето за формирање 
и изградба на македонски православни цркви и 
манастири во Австралија, Соединетите Аме-
рикански Држави и Канада, како и формирање на 
различни црковни, национални и духовни асоција-
ции во состав на тие македонски светилишта во 
дијаспората“.
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Тоа ќе го потврди и четвртиот поглавар на 
Македонската православна црква, Неговото 
блаженство архиепископот господин господин 
Михаил, кој заедно со митрополитот Кирил беа 
големи мисионери на Македонската православ-
на црква во Австралика, Соединетите Амери-
кански Држави и Канада.

Иако не ги очекувал, сепак, доделените на-
гради и признанија на митрополитот господин 
Кирил се многубројни. Доделени му се: Златна 
плакета од Матицата на иселениците од Маке-
донија, како и Орден заслуги за народ со сребре-
ни зраци (25 мај 1984 година со Указ број 43 на 
тогашното Претседателство на СФРЈ, за негови-
те извонредни активности меѓу македонското 
иселеништво). Добил и Благодарница од еден 
од најстарите македонски фолклорни ансамбли 
„Гоце Делчев“ од Скопје, потоа највисоките при-
знанија од општините: Кратово, Крива Паланка, 
Куманово и други. 

Голем е бројот на специјалните плакети до-
биени од Македонската православна епархија 
за Соединетите Американски Држави, Канада 
и Австралија, односно од македонските право-
славни црковни општини во прекуокеанските 
земји, кои му биле врачувани на најголемите 
свечености по разни поводи, јубилејни одбеле-
жувања, како и при крупни остварувања во на-
шите црковни општини.

Екуменизмот во благородното Кирилово срце 
ќе биде почувствуван дури и во Ватикан. При 
секој негов престој во Светата Столица, од 1968 
година до неговата смрт, тој бил удостоен со ви-
соки почести и пиетет.

Како најстар архијереј по хиротонија и ар-
хипастир со 40-годишно искуство и со знача-
ен историски изминат пат во поновата исто-
рија на нашата света Црква, тој достојно бил 



• 85 •

ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА

 респектиран од македонскиот народ и Македон-
ската православна црква како голем борец и по-
борник за запазување на честа, достоинството 
и автокефалниот статус на нашата света Црква. 
Тоа особено се потврдувало на просторите од 
Полошко-кумановската епархија, која митропо-
литот господин Кирил ја возглавувал како неј-
зин надлежен архијереј.

Продолжил да го носи Светиот крст врз сво-
ите плеќи и гордо и достоинствeно ја изодувал 
македонската голгота, исполнувајќи го секој 
свој чекор со молитви кон Бога за спасение на 
родната и мила Македонија, на благородниот 
македонски народ и на нашата Светиклименто-
ва Македонска православна црква.

Митрополитот Кирил како надлежен на По-
лошко-кумановската епархија почина на 79-го-
дишна возраст на 10 јуни 2013 година. По негова 
желба оставена кај авторот на овие редови како 
негов биограф, бил погребан во манастирот 
„Свети Ѓорѓи“ во кумановското село Дељадров-
це. По неговата смрт со Полошко-кумановската 
епархија управуваше архиепископот Стефан, 
со помош на епископот Јосиф Лешочки. Меѓу-
тоа, со одлука на Светиот Архиерејски Синод на 
МПЦ-ОА на 17 септември 2013 година, Полош-
ко-кумановската епархија е поделена на две но-
вооформени епархии, и тоа  Тетовско-гостивар-
ска и Кумановско-осоговска.

Почитуваниот митрополит Кирил бил еден 
од поборниците и подржувачите на првото одр-
жување на средбите „Во чест на свети Кирил“ 
во Рим. Тој бил и последниот жив митрополит 
што присуствувал на собирот на македонски-
те архијереи во 1967 година, кога е возобновена 
автономијата на Македонската православна 
 црква-Охридска архиепископија.
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ЦАРЕВ ДВОР И ДРМЕНИ - 
ГРАДСКИ НАСЕЛБИ

Ц арев Двор е едно од најголемите и нају-
бавите населби во Преспа. Тоа е распос-

лано во рамничарската питомина на Преспан-
ското Поле, близу до синото  Преспанско Езеро, 
во најубавиот дел на Преспа. Царев Двор е тесно 
поврзано со Дрмени со новоизградените куќи 
покрај патот и заедно сочинуваат најголема  на-
селба во Преспа после Ресен. Тоа се наоѓа на око-
лу пет километри оддалечено од Ресен и е рас-
крсница на патот од Макази кон Отешево. Тоа е 
стара мешана етничка населба, со претежно ма-
кедонско население и турско малцинство. 

Царев Двор е царско место на цар Самуил. 
Тоа е стара македонска населба со сите нишани 
на древноста и вистината на Македонија. Тоа е 
место на иднината на Преспа. Тоа е место во кое 
постојат две цркви и една џамија. Црквата „Све-
ти Никола“ што е лоцирана на влезот во насел-
бата по патот од Ресен и била изградена во 1875 
година. Во неа живеел и работел познатиот ма-
кедонски борец од Втората светска војна, Јосиф 
Јосифовски – Свештарот. Црквата таканаречена 
Долна Црква, пак,  е на патот за селото Езере-
ни, која е стара и била обновена во 1920 година. 
Џамијата, пак, се наоѓа во центарот на селото и 
била изградена во отоманскиот период, а била   
обновена во 1974 година.
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Царевдворци својата егзистенција во минато-
то ја обезбедувале преку полјоделството и сто-
чарството. Најмногу биле застапени житните и 
градинарските култури, а некогаш се садело и 
македонското злато - тутунот. Од 1960 година, 
пак, преовладува овоштарството, кое е најразви-
ено во Преспа,  и најмногу хектари од плодното 
поле се под јаболкови насади и други овоштар-
ски култури.

Образовните процеси во Царев Двор почнале 
во годините на Илинденското востание, кога е 
изградено и старото училиште. Новата училиш-
на зграда датира од учебната 1964/65 година. 
Пред Втората светска војна имало триесетина 
жители со завршено средно, а денес со завршено 
вишо или високо образование има преку стоти-
на жители, меѓу кои, има магистри и доктори на 
науки како и познати и признати граѓани на Ма-
кедонија и светот. 

Меѓу другите, од Царев Двор потекнуваат: 
Цветко Узунов – Абас (1916 – 1994), револуцио-
нер, генерал, член на Президиумот и на Првото 
заседание на АСНОМ, а Цветко Узунов, заедно 
со  Вангел Темовски и Алексо Стефковски биле 
учесници во Граѓанската војна во Шпанија; 
Живко Стефановски, првоборец; митрополитот 
Кирил, потписникот на автокефалноста на Ма-
кедонската православна црква – Охридска архи-
епископија и владиката кој ги стави темелите на 
најголемиот број македонски цркви во дијаспо-
рата; проф. д-р Христо Поповски; познатиот но-
винар Панде Поповски, Гога Прцуловски, Гоце 
Андоновски, Васил Василевски и многу други. 
Затоа со право се вели дека Царев Двор е рево-
луционерно село во Преспа. Во НОБ животите 
ги дале Живко Андоновски и Мите Прцуловски 
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Денес во селото постои спомен – биста на народ-
ниот херој Јосиф Јосифовски – Свештарот. 

Исто така, од Царев Двор има голем број исе-
леници ширум светот, кои се дел од национал-
ното и црковното живеење на Македонците во 
дијаспората. Меѓу нив треба да се споменат: 
Димче и Пара Ставревски, Јонче и Вера Филипо-
вски, Блаже и Кицо Принцевски, Блаже и Кита 
Поповски, Владе Царевски, Гоце Поповски и 
многу други во Соединетите Американски Др-
жави, Канада, Австралија и Европската Унија. 

Кога се зборува или пишува за Дрмени, патепи-
сецот помислува на градска населба, бидејќи ова 
преспанско село со новите изградени современи 
куќи покрај патот изгледа како да се споило со Ца-
рев Двор и заедно сочинуваат најдолга населба во 
тие делови на Преспа. Дрмени се наоѓа на околу 6 
км оддалеченост од Ресен и исто толку од раскрс-
ницата на патот од Макази кон Отешево.

Тaа е стара мешана етничка населба, со пре-
тежно македонско населенир и турско муха-
меданско малцинство, кое живее претежно во 
странство, но на сопственит корени во селото 
изградиле современи домови и доаѓаат особено 
во летниот период. Дрмени е убава рамничарска 
населба со богати овошни и други култури. 

За името на Дрмени се смета дека е етничко, 
изведено со помош на суфиксот „ени“ од апела-
тивот „дрм“ (се мисли на грмушкасто растение). 
Во различни периоди со името, Дармени, Дерме-
ни и Дрмени, селото се среќава во повеќе извори 
од различни периоди.

Денес во селото има околу 200 куќи совреме-
но опремени и повеќе од 400 жители, од кои по-
крај Македонците има дваесетина семејства од 
турска националност, кои сложно живеат и во 
Македонија и во Европската Унија. Во селото има 
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една црква и една џамија. Црквата „Свети Ѓорѓи“ 
се наоѓа во селото покрај патот Битола-Отешево 
и била изградена во 1871 година, која располага 
со богат иконостас и црковни украси. Во нејзи-
ниот круг се селските гробишта и една герман-
ска гробница од Првата светска војна. Џамијата,  
исто така, е  во селото. Таа е стара исламска град-
ба, која е обновена во 1980 година.

Во Дрмени, како и во голем број други села 
во Преспа до Втората светска војна немало ниту 
еден жител со завршено средно образование. 
Меѓутоа, по ослободувањето околу 70 лица се 
стекнале со вишо и високо образование. Многу-
мина од нив прераснале во успешни раководни 
кадри, во стопанството, општествените дејности 
и државната управа.

Како добри стопанственици посебно се ис-
такнале: Данчо Шутурковски, Драган Таневски, 
Митко Ноневски и други. Од ова село потекнува 
и универзитетскиот професор д-р Љубица Шу-
турковска, спортистот Кирил Филиповски, како 
и голем број истакнати иселеници ширум све-
тот, меѓу кои, Нане Темелковски, Борис Танев-
ски, Здравко Јошевски, Стојан Ристовски, Ѓорѓи 
Ристовски и други.

Дрменци својата егзистенција секогаш ја обе-
збедувале преку полјоделството, сточарството и 
печалбарството. Интересно е да се спомене дека 
во Дрмени се одгледувале биволи. Меѓутоа, де-
нес дрменци работат во државни и општествени 
служби, трговски и производни претпријатија.

Во текот на Втората светска војна селото било 
под повеќе фашистички окупации. Во тие тешки 
години, своите животи за подобро утре на Пре-
спа и Македонија ги дадоа Пере Несторовски, 
Јонче Волчевски и Борис Робановски. Меѓутоа, 
денес Дрмени е населба која нуди добра иднина 
за младите генерации.
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ПАРК ГАЛИЧИЦА

С е смета дека во регионот на Галичица од 
Петрино до Сир Хан престојувале браќата 

Климент и Наум Охридски. Тука тие ја започ-
нале и ја извршувале својата дејност во Девол. 
Претпоставка е дека Девол се наоѓал на северо-
западниот дел на Преспанската Котлина.

Ако Охридското и Преспанското Езеро се 
одликуваат со сината боја на водата, бројните 
видови риби и култивираните брегови на кои 
се изградени бројни туристички објекти, тогаш 
планината Галичица се наметнува со своите ви-
соки варовнички гребени, богатите планински 
пасишта, поволните климатски услови и разно-
видната ендемична флора и фауна.

Поради особените природни убавини и карак-
теристичниот растителен и животински свет на 
шумите и шумските предели на планинската 
убавица Галичица, еден поголем дел од неа, на 
површина од околу 23 илјади хектари, во 1958 го-
дина е прогласен за Национален парк.

Националниот парк Галичица започнува кај 
манастирот Света Петка во Велгошти, кај Охрид, 
продолжува во права линија до планинските 
височини кон исток, а оттаму, по долината на 
Петрино, месноста Исток, до врвот Самар, и од 
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таму се спушта до месноста Сир Хан во близина 
на Преспанското Езеро. Источната граница оди 
по брегот на Преспанското Езеро до албанска-
та граница и го опфаќа островот Голем Град во 
Преспанското Езеро.

Поради тоа што почвата е од варовник кој не 
држи вода, Галичица, особено на преспанскиот 
дел е една од најсушните планини во Македо-
нија. Ваквата геолошка структура и присуството 
на карстните геоморфолошки форми на плани-
ната ѝ даваат изглед сличен на планините од 
Динарскиот систем. Од другата страна, пак, во 
подножјето на планината во близина на Охрид-
ското Езеро изобилува со извори на вода, особе-
но кај манастирот „СветиНаум Охридски“.

Националниот парк Галичица особено се ис-
такнува по големото флорно богатство. Тука 
има голем број видови растенија, претставници 
на различни флорни елементи. Наоѓалиштата 
за некои од растителните видови на Галичица 
се единствени за територијата на Република 
Македонија. За одбележување е присуството на 
дивите животни, како што се дивата коза, рисот 
и мечката.

Националниот парк Галичица има места теш-
ко достапни, но затоа е доста популарна дести-
нација за параглајдерството. Најчесто точка за 
полетување се локациите на регионалниот пат 
Охрид-Трпејца-Царина-Ресен, и безбедно се сле-
тува на плажата кај авто кампот „Љубаништа“.

Исто така, според бројните проучувања на 
различни научници, во регионот на Галичи-
ца од Петрино до Сир Хан престојувале браќа-
та Климент и Наум Охридски. Тука тие ја за-
почнале и ја извршувале својата дејност во 
Девол. Претпоставка е дека Девол се наоѓал на 
 северозападниот дел на Преспанската Котлина.
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На потегот од селото Лавци (Градот), преку 
селата Стипона, Евла до Петрино и Болно, каде 
постоеле три траси на Виа Игнација се наоѓаат 
остатоци од стари населби. 

Инаку, Преспа, меѓу другото, има многу при-
родни одлики како што се: поволната географска 
положба, благопријатното поднебје, чистината 
на воздухот, богатството на водите и шумите, 
плодноста на почвата и друго. Сето тоа услови-
ло таа да постане привлечно и погодно место за 
живеење, за развој на туризмот и за општествен 
развој на Македонија.

Затоа во продолжение ќе презентираме дел од 
историската вистина на селата Лавци,Прељубје, 
Покрвеник, Волкодери, Шурленци, Сир Хан и 
Лесковец, кои се наоѓаат во подножјето на пла-
нината Галичица.

Селото Лавци, е сместено во живописните 
предели под планината Галичица, на 4 киломе-
три северно од брегот на Преспанското Езеро. 
Тоа е старо, повеќевековно село со мешано насе-
ление во кое има триесетина куќи со повеќе од 
сто жители од кои поголемиот број се македон-
ски Турци, а помалку Македонци.

Во Лавци отсекогаш живееле сложно Маке-
донците и Турците и заедно ја граделе иднината 
за своите генерации, а и заедно се бореле во не-
мирните времиња. Така, за време на Втората свет-
ска војна од Лавци загинале Живко Андоновски, 
Кадри Бакушевски, Селман Далиповски, Ѓорѓи 
Пандевски и Нијаз Зекировски. Затоа, во знак на 
благодарност и вечно сеќавање во дворот на ос-
новното училиште е подигната спомен-плоча.

Според легендата, лавчани кажуваат дека 
селото го добило името од зборот „лаење на 
 кучиња“. Имено, се смета дека на локацијата на 
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селото во Самуиловото време имало затвор кој, 
покрај стражарите го чувале и кучиња по чие ла-
ење, прво локалитетот, а подоцна и селото било 
наречено Лавци.

Во атарот на селото Лавци постојат повеќе 
локалитети од археолошко значење, меѓу кои 
Андонови градини од римско време, среднове-
ковната црква и некропола, „Свети Дух“,стари-
те населби „Трансформатор“ и „Тумба“. Во село-
то постои црквата „Свети Никола“, манастирот 
„Света Петка“ и една џамија.

Селото Прељубје е едно од најмалите села во 
Преспа. Дваесетината жители се постојано по-
врзани со соседното село Покрвеник, а неколку-
те ученици одат на училиште во Царев Двор. Во 
селото има две светилишта, црквата „Свети Ни-
кола“ изградена во 1958 година на темели на ста-
ра црква и „Свети Илија“ од која се гледа целата 
Преспанска Котлина.

Селото Шурленци, пак, е недалеку од брегот 
на Преспанското Езеро, на десната страна на па-
тот од Ресен кон Отешево. Во атарот на селото се 
наоѓа археолошкиот локалитет Кале, кој е сред-
новековна тврдина и има една црква, Свети Ни-
кола, во која се наоѓаат и селските гробишта. Во 
него живеат дваесетина домаќинства со деведе-
сетина жители. Во Втората светска војна загина-
ле тројца мештани и тоа: Круме Каравалевски, 
Димитрија Ставревски и Круме Тасевски.

Во непосредна близина на селото Шурленско 
кале се наоѓа викенд- населбата и одморалиште-
то „Сир Хан“, како и рибарското претпријатие. 
Тоа снабдува со риби поголем број градови во 
Македонија.

Селото Покрвеник се наоѓа на патот Ресен – 
Отешево, а неговото име потекнува од зборот 
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„крв“, со симболика на тешките времиња за маке-
донскиот народ. Тоа е чисто македонско село и на 
новата локација е со четириесетина големи, убави 
и современо опремени куќи. Тоа е револуционер-
но село кое зеде учество во НОБ, кога и загинале за 
Македонија Тоде Андреевски, Јордан Стојановски 
и Мите Трповски. Во селото има спомен-биста на 
првоборецот Мите Трповски – Војводата и спомен 
плоча за паднатите борци од селото.

Покрвеник, кое е сместено на двете страни на 
патот Ресен - Отешево е познато по тоа што таму 
се откриени остатоци од старохристијанската 
базилика од V век, „Свети Атанас“ и среднове-
ковната некропола „Арапски гробишта“.

Во Покрвеник има две цркви: црквата „Света 
Никола“ во северозападниот дел на Старо По-
крвеник, подигната на височинката при крајот 
на XIX век. Во близина на црквата се наоѓаат 
старите селски гробишта. Додека, пак, црквата 
„Свети Атанас“ е на просторот меѓу старото и но-
вото село изградена меѓу двете светски војни. Во 
кругот се наоѓаат денешните селски гробишта.

Селото Волкодери е во непосредна близина 
на Преспанското Езеро. Отсекогаш во него жи-
веат Македонци во петнаесетина новоизгра-
дени куќи. Во него во 1994 година е изградена 
црквата „Свети Атанас“. Тоа е револуционерно 
село од кое одреден број жители учествувале во 
Илинденското востание и во НОБ.

Селото Лескоец, пак, се наоѓа на околу два ки-
лометра од Царина во пазувите на планината Га-
личица. Тоа едно од најмалите села со само пет 
домаќинства и десетина жители. Во 1983 година 
е реновирана црквата „СветиНикола“ во која се 
наоѓаат и селските гробишта. Од Лескоец е по-
етесата Румена Ивановска–Пупавац, која има 
објавено две стихозбирки
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Според пишаните докумнети, македонскиот 
дел од планината Галичица е прогласен за На-
ционален парк во 1958 година поради особените 
природни убавини и исклучително богатата и 
ендемична флора и фауна.

Масивот има развиен релјеф со големи и дла-
боки долови и широко планинско било кое во 
јужниот дел на Галичица е со височина поголе-
ма од 2.000 метри. Таквиот релјеф и близината 
на двете езера овозможува посетителот за цело 
време да има извонредно долги и убави визури.

На Галичица владее блага умерено континен-
тална клима, која е под влијание на големото 
количество вода од двете езера и топлите субме-
дитерански влијанија кои продираат преку ре-
лативно ниските планински превои во Албанија.

Растителниот свет во Националиот парк Га-
личица е претставен со преку 800 видови, од кои 
голем број реликти и ендеми, чија крајна гра-
ница на распространување е токму планината 
Галичица. За одбележување е присуството на 11 
досега откриени локални ендеми кои можат да 
се сретнат исклучително на падините на Гали-
чица, што претставува јасен доказ за специфич-
ниот флорен состав на оваа планина. Треба да се 
истакне дека во моментов интензивно се вршат 
проучувања врз флората во националиот парк и 
постојат индиции дека бројот на ендеми е уште 
поголем.

Фауната на Галичица е, исто така, богата и 
разновидна. Точен податок за бројот на видови-
те на безрбетници нема. ‹Рбетниците се претста-
вени со 170 видови од кои 10 водоземци, 18 влека-
чи, 124 птици и 18 цицачи.
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СТИПОНА 

С елата под Петринска Планина често се на-
рекувани „печалбарски регион“, бидејќи 

иселеничката голгота го зафатило овој дел на 
Преспа уште во почетокот на минатиот век. Ма-
кедонскиот револуционер и поет, народниот хе-
рој на Македонија Димитар Богоевски - Мите е 
роден во овој регион - во селото Болно. 

Големо е задоволството да се биде во селата 
кои се наоѓаат во подножјето на Галичица, а и 
во цела Преспа, од каде може да се почувствува 
свежиот воздух кој доаѓа од високата букова и 
дабова шума. Чистиот планински воздух може 
да се почувствува и секој може да ужива  во уба-
вината на природата и контрастите што ги нуди 
тој дел на Преспа.

Селата под Петринска Планина често се на-
рекувани „печалбарски регион“, бидејќи иселе-
ничката голгота го зафатило овој дел на Преспа 
уште во почетокот на минатиот век. Во селото 
се стигнува и пешачејќи до Ресен, по патот по 
кој жителите патувале со векови. На средина-
та на овој пат на месноста викана „Плачи Гор-
ница“ се разделувале „талкачите по светот“, од 
своите најблиски и оделе на печалба. Денес од 
овие македонски простори има иселеници во 
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 Соединетите Американски Држави, Канада, Ав-
стралија, Европската Унија и во многу градови 
во Македонија.

Селото Болно е едно од најпознатите и најуба-
вите места во Преспа. Тоа се наоѓа на околу пет 
километри северно од Ресен во подножјето на 
Петринската Планина. Тоа е старо христијанско 
село во кое секогаш живееле православни Маке-
донци. Болно има околу осумдесетина куќи од 
постаро и од поново време, со околу 240 жители.

Во атарот на Болно  постојат три цркви и еден 
манастир и тоа: селската црква „Свети Атанас“, 
изградена 1846 година, а обновена во 1988 годи-
на, „Света Тројца“ во која се преместени селските 
гробишта, „Свети Никола“ изградена во XIV век 
и манастирот „Свети Наум Охридски“ изграден 
во 1965 година.

Мештаните пренесуваат предание дека името 
на Болно потекнува од времето на Самуил, кога 
на тоа место биле доведени делови од неговата 
ослепена војска на лечење, за која цел била осно-
вана болница во месноста Милошоец. По болните 
војници и нивниот стационар, прво лока-литетот, 
а подоцна и селото, биле наречени Болно.

Болно е револуционерно село во Преспа. За 
слободата на татковината ги положија животите 
седум борци, меѓу кои: Мите Богоевски, Илија Бо-
гоевски, Христо Герасовски, Борис Источки, Пере 
Источки, Христо Србиновски и Панде Црноевски. 

Во Болно пости спомен обележје во „Болнската 
Корија“ каде загинаа  Мите Богоевски и Стив Нау-
мов, спомен-куќа посветена на поетската и рево-
луционерна дејност на Мите Богоевски. Спомен–
плоча посветена на загинатите борци од селото и 
спомен – плоча посветена на раѓањето и делото на 
првоборецот Христо Герасовски – Бучко.
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Од Болно има голем број иселеници во Кана-
да и Соединетите Американски Држави, меѓу 
кои, донаторот Крис Ник, Дорче и Блаже Танев-
ски, Митко Наумовски, Владе Савевски, Кире 
Боримечковски и многу други.

Инаку, македонскиот револуционер и поет, 
народниот херој на Македонија Димитар Бого-
евски-Мите е роден во селото Болно на 31 октом-
ври 1918 година, а погинал на 12 септември 1942 
година. Основно училиште завршил во родното 
место, а Трговска гимназија во Битола. 

Поради својата револуционерна активност 
во 1940 година бил уапсен од српската полиција 
и затворен во Белград.   Поради недостиг на до-
кази е пуштен. Во 1942 година е уапсен од бугар-
ската полиција во Ресен. 

На 12 септември 1942 година заедно со Стив 
Наумов,   откако бугарската окупаторска војска 
и полиција, ги опколила во Болно, во месноста 
Долец, во Болничката Планина, Мите и Стив На-
умов извршуваат самоубиство за да не паднат во 
рацете на окупаторските сили. По ослободување-
то Мите Богоевски е прогласен за народен херој.

Богоевски бил еден од најнадежните ма-
кедонски поети. Почнал да пишува уште како 
средношколец, но тие творби не се зачувани. 
За тој период неговите истражувачи дознаваат 
дека станува збор за многу талентиран ученик. 
Всушност, од него имаме само неколку стихот-
ворби, и тоа: „Спроти Илинден“ (1938), „Стојанка 
млада партизанка“, „Разделвачка“ (објавена во 
весникот „Наша реч“ во 1940 година) и „Триесет 
и девет минаја“.

Песната „Спроти Илинден“ е една од најуба-
вите во македонската литература напишана на 
оваа тема. Во слободен стих, на почетокот од 
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песната поетот дава слика на гумното, на сел-
скиот амбиент во кој селаните макотрпно рабо-
тат – за да го „соберат“ лебот.

Но, наближува најсветиот македонски праз-
ник – Илинден, кога и најсиромашните мора 
да оддадат почит и да се одморат и празнуваат. 
Така, се навраќа на минатото, на самото воста-
ние кога македонскиот роб се кренал против 
султанот, кога сѐ било оган и крв – и повикува: 
„Умрете за да живеете“ – зашто без борба и без 
жртви не може да се извојува слободата.

На крајот, повторно нѐ враќа во истиот селски 
амбиент со гумното, но овојпат го поврзува рево-
луционерното минато со сегашноста, со новата 
револуција која мора да се крене против тираните.

Средното економско училиште во Охрид (пред 
да се спои со гимназијата Свети Климент Охрид-
ски), го носи неговото име. Во дворот на училиште-
то сè уште стои бистата на овој народен херој, на 
која се положува цвеќе на позначајни празници 
поврзани со НОБ. Улицата пред училиштето, исто 
така, го носи името на Мите Богоевски.

Селото Евла е сместено во подножјето на Га-
личица на оддалеченост на околу 5 километри 
од Ресен. Во него постојано живееле Македонци, 
а денес има околу триесет домаќинства со око-
лу стотина жители. Во атарот на селото постојат 
повеќе локалитети од археолошко значење. Во 
него има две цркви и еден манастир и тоа: „Све-
та Богородица“ (Пречиста), „Свети Никола“, каде 
се наоѓаат и селските гробишта и манастирот 
„Свети Спас“. На празникот Свети Спас кој секоја 
година се прославува на различен датум доаѓаат 
луѓе од цела Преспа.

Селото Горно Дупени е, исто така, оддалечено 
околу 5 километри од Ресен. Тоа е старо македон-
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ско село со околу 25 домаќинства и со шеесетина 
жители сите Македонци. Во селото постојат две 
цркви и тоа „Света  Тодорица“ која доминира со 
својата големина и градба, каде се наоѓаат и сел-
ските гробишта и црквата „Свети  Атанас“. И ова 
село е револуционерно од кое во текот на Втора-
та светска војна загинале мештаните: Танас Ге-
оргиевски, Ѓорѓи Тасевски и Славе Цветковски.

Селото Петрино е сместено во ридовите на 
Петринска Планина на околу 1200 метри над-
морска височина. Тоа се памети како попатна 
станица на Преспанци на нивниот пат за Охрид 
преку Галичица.

Во него имало две цркви, „Свети Ѓорѓи“, која се 
наоѓа во селото и е во урнатина и црквата „Свети 
Атанас“. Селото Петрино имало повеќе од стотина 
жители во периодот по Втората светска војна, а во 
1988 година го напуштило и последниот жител.

И селото Стипона е сместено во пазувите на 
планината Галичица, во кое постојано живее-
ле Македонци, кои во осумдесеттите години го 
напуштиле селото. Во него има три цркви и тоа; 
„Свети Ѓорѓи“, каде се и селските гробишта, „Све-
та Петка“ и  манастирот „Света Недела“, која  се 
наоѓа во атарот на селото Стипона, а е оддалече-
на околу два километра  од селото Лавци.

Интересно е да се спомене дека името на де-
нешното село Стипона е најмногу поврзано со 
Климентовата дејност. Се претпоставува дека 
ова село е белег на средновековниот град Ступи-
он, односно Девол. Тоа се потврдува и со фактот 
дека целиот имот, полето и планината биле по-
дарени на манастирот „Свети Наум“ кои и денес 
се сопственост на манастирот. Се претпоставува 
дека тоа го направил свети Климент. Инаку, кул-
тот на свети Климент и свети Наум во Преспа е 
многу раширен, за што меѓу преспанското насе-
ление најголема застапеност има името Наум.
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ПЛАНИНА - ОД ИЛИНО 

ДО ИЗБИШТА

Петринска Планина е дел од планината Га-
личица, која е висока планина во Македо-

нија,  поради особените природни убавини и ка-
рактеристичниот растителен и животински свет 
на шумите и шумските предели на планината. 

Галичица, еден поголем дел од неа, на повр-
шина од 22.750 хектари, во 1958 година е прогла-
сен за национален парк.

Националниот парк Галичица којшто се наоѓа 
во крајниот југозападен дел од Република Маке-
донија, се карактеризира по положбата што ја 
зазема меѓу двете езера - Охридското и Преспан-
ското Езеро, потоа, по разгранетата орографија 
и интересните геоморфолошки облици (длабоки 
долови, разни видови на карстни форми и лед-
нички релјефни форми).

Најниска точка е нивото на Охридското Езе-
ро 695 метри надморска височина и нивото на 
Преспанското Езеро 850 метри надморска висо-
чина, а највисока точка е врвот Магаро 2255 ме-
три надморска височина. Планината Галичица 
има развиен релјеф со длабоки долови и стрмни 
падини кон двете езера. Поради релјефните ка-
рактеристики, единствениот масив на Галичица 
е поделен на четири засебни делови. 
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Делот јужно од Зли Дол се именува како Ста-
ра Галичица. Тоа е највисокиот и најмаркантни-
от релјефен дел на националниот парк. Неговите 
страни стрмно се отсечени кон езерата и се из-
браздени со суводолици што на планината и дава 
изглед на непристапност. Во неговиот централен 
дел е оформено широко плато со надморска висо-
чина поголема од 2000 метра. На него се застапе-
ни речиси сите површински карсни форми.

На север од него се наоѓа делот Галичица. 
Највисокиот врв Вакоски Гној има централна 
позиција и височина од 1999 метри. Во овој дел 
ширината на планината е најмала (9,75 км). Па-
дините кон Охридското Езеро се стрмни и слич-
ни со оние од претходниот дел, додека источните 
падини поблаго се спуштаат кон Преспанското 
Езеро. Платото во централниот дел е на височи-
на од околу 1400 метри и на него се оформени 
четири карстни полиња.

Остатокот од масивот меридијански е поде-
лен на два дела и тоа Петрино кој гравитира кон 
Охридската и Исток кон Преспанската Котлина.

За водата на Преспанското Езеро, пак, се зна-
чајни реките кои извираат од Бигла, Пелистер и 
Галичица. Една од тие реки е Голема Река која 
извира од планинските масиви на селото Илино. 
Затоа и овој текст е насловен „Од Илино до Сопо-
тско“, простор што обилува со голема количина 
на шуми и вода. Сите тие села во Горна Преспа се 
едни од најживописните  и најборбените не само 
во Преспа, туку и пошироко во Македонија.

Една од главните карактеристики во запад-
ниот дел на Македонија, особено за Преспа прет-
ставува водното богатство. Водата во овој регион, 
главно, се користи за енергетски и мелиоратив-
ни цели. Меѓутоа, основно својство на водното 
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 богатство е тоа што го зголемува економскиот 
потенцијал и го преобразува природниот простор 
на чие подрачје се чувствува влијание на средо-
земната и континенталната клима. Овој простор 
на Македонија е богат и опкружен со многуброј-
ни високи планини и планински венци, меѓу кои 
се вгнездени голем број питоми и плодни полиња, 
како и природни и вештачки езера.

Еден од бисерите на оваа убава езерска земја на 
Балканот е Преспанското Езеро, познато по својот 
жив свет, крајбрежјето, изворите, природните уба-
вини, геолошките, геоморфо-лошките, хидролош-
ките, лимнолошките и други научни вредности. 

Тоа придонело Преспа да биде позната со 
своите културни, естетски, воспитно-образовни, 
здравствени, туристички, рекреативни и други 
стопански значења и вредности за македонска-
та општествена заедница.

Меѓутоа, за водата на Преспанското Езеро се 
значајни реките кои извираат од Бигла, Пели-
стер и Галичица. Една од тие реки е Голема Река 
која извира од планинските масиви на селото 
Илино. Затоа и овој текст е насловен „Од Илино 
до Избиште“, простор што изобилува со голема 
количина на шуми и вода. Исто така, тие села во 
Горна Преспа се едни од најживописните и бор-
бените не само во Преспа, туку и пошироко во 
Македонија. 

Селото Илино е сместено на разгранокот на 
Петринска Планина. Тоа е мало село во кое жи-
вотот наполно згаснал во 1985 година, кога се 
иселиле неговите последни жители претежно 
во Охрид и некои охридски села. 

Од Илино води потекло Бил Серафиновски, 
градоначалник на една општина во Сиднеј, 
 Австралија, познат и признат поборник за маке-
донската кауза.
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Селото Крушје, пак, е на десетина километри 
на патот од Ресен кон Охрид, сместено во под-
ножјето на планината и на Голема Река. Тоа е 
прва населба во Преспа за намерниците кои 
доаѓаат од Охрид во Преспа. Крушје е старо  и 
живописно село во кое секогаш живееле пра-
вославни Македонци, со околу триесетина до-
маќинства и стотина жители. Тоа се потврдува 
со фактот дека во него постои црквата „Свети 
Никола“, една безимена во Горно Крушје, како и 
манастирот  „Свети Спас“.

Во Илинденското востание и во Втората свет-
ска војна зеле учество бројни жители на ова 
револуционерно село, за што во селото се по-
дигнати споменик за Илинденското востание 
изработен во мозаик, дело на доајенот на маке-
донското сликарство – Лазар Личеноски и спо-
мен-плоча на загинатите во НОБ.

Од Крушје потекнува Борис Трајчевски, кој 
бил учесник во Шпанската граѓанска војна. Во 
Втората светска војна од ова село загинале: Ице 
Ангеловски, Ице Велјановски, Марјан Лазарев-
ски и Бојан Лазаревски.

На патот кон Ресен, на неколку километри се 
напаѓа селото Лева Река. Тоа е на десетина кило-
метри на север од Ресен, во изолираната котли-
на на двете страни на истоимената река. Селото 
Лева Река е христијанско село во кое секогаш жи-
вееле православни Македонци. Во него живеат 
дваесетина домаќинства со шеесетина жители.

До Втората светска војна селото немало ниту 
еден жител со завршено средно образование. По 
војната со вишо и со високо образование се стек-
нале преку петнаесет жители, од кои имало и на 
високи раководни места во државната админи-
страција. Затоа со право се вели дека од мало ме-
сто излегле многу паметни луѓе.
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Во Лева Река има  два  археолошки локалите-
та и тоа; Старо Село, населба, црква и некропо-
ла од средниот век и Горна црква, осамен наод 
од доцноантичко време. Денес постои главната 
селска црква „Свети Никола“. Леворечани во те-
кот на историјата мигрирале во повеќе европски 
и прекуокеански земји, и печалбарството кај дел 
од некои семејства станало традиција, а повеќе-
то од нив мигрирале и живеат во странство.

На околу еден километар каде Лева Река се 
влива во Голема Река и продолжува кон Пре-
спанското Езеро, распространето е селото Из-
бишта. Тоа е распослано меѓу плодните овошни 
градини, на двете страни на патот кон Ресен. Не-
далеку од селото завршува плодното Преспан-
ско Поле и почнува клисурата на Голема Река, 
на патот кон Охрид.

Тка, во Горна Преспа почнува регионот за 
производство на јаболко, кој е главна гранка од 
овоштарскиот сектор во Република Македонија. 
Често се вели дека најзначаен регион за произ-
водство на јаболко е Преспанскиот регион кои се 
наоѓа на надморска висина од околу 850 метри. 
Во овој регион се произведуваат 90% од вкупни-
те количини на јаболко во Република Македо-
нија односно околу 100.000 тони.

Квалитетот на преспанското јаболко е познат 
и признат во светот и потврден со многу анали-
зи и контроли на квалитетот.

Околу 20% од вкупното производство на ја-
болко отпаѓа на индустриско јаболко, што на фа-
бриките им овозможува достап до квалитетна 
суровина за производство на јаболков концен-
трат со врвен квалитет, како и други производи 
во стопанството.
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Со симболично откинување на првото јабол-
ко во рамките на манифестацијата „Преспански 
јаболкобер“. Оваа манифестација се одржува во 
центарот на Преспа – Ресен. Така, секоја година 
официјално започнува големата сенародна ма-
нифестација за преспанскиот регион „Преспан-
ски јаболкобер“.

На почетокот на бербата, што традиционал-
но започнува на големиот христијански праз-
ник  Крстовден, секоја година се одржуваат и 
културни манифестации кои ја збогатуваат оваа 
преспанска манифестација. 

 Инаку, јаболковите насади почнуваат од ата-
рот на селото Избишта кое е сместено во Горна 
Преспа во кое почнуваат како нанижани да се 
редат овошните плантажи, кои продолжуваат 
кон селото Јанковец, а од таму кон цела Преспа.

 Избишта се наоѓа на 38 километри западно 
од најблискиот најголем град Битола и околу 5 
километри северно од општинскиот центар Ре-
сен на надморска височина од околу 930 метри. 

 Тоа се наоѓа во Горна Преспа, област околу 
западниот и северниот брег на Преспанското 
Езеро. Планината Галичица се издига на запад, а 
планината Бигла на исток од селото. Климата во 
селото е планинска поради големата надморска 
височина.

Избишта е чисто христијанско, македонско 
село во кое живеат педесетина домаќинства со 
околу 180 жители. Избиштани се познати ово-
штари и имаат голем број овошни насади. Во 
него има неколку стари локалитети од архео-
лошко значење и една црква „Свети Архангел“, 
која е на излезот од селото, сместена над главни-
от пат кон Јанковец. Таа е стара црква, а е рено-
вирана во 1992 година.



III ДЕЛ:

ЦЕНТРАЛНИОТ 
ДЕЛ НА 
ПРЕСПА



Овоштаеници во Преспа

Манастирот Света Богородица во Јанковец



Преспанскиот крст во Подмочани



 է РЕСЕН - ОПШТИНСКИ И ПЕЧАЛБАРСКИ ЦЕНТАР 
НА ПРЕСПА
 է ЈАНКОВЕЦ – НИ СЕЛО, НИ ГРАД
 է МАНАСТИРОТ „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГО-
РОДИЦА“ ВО ЈАНКОВЕЦ
 է ПРЕКУ КРИВЕНИ И ЗЛАТАРИ ДО СОПОТСКО
 է ОВОШТАРСКИОТ РЕГИОН ОД КОЗЈАК И БЕЛА 
ЦРКВА ДО РАЈЦА И АСАМАТИ
 է МАКЕДОНСКОТО СВЕТИЛИШТЕ – „ПРЕСПАН-
СКИОТ КРСТ“ ВО ПОДМОЧАНИ
 է ГРНЧАРИ – СЕЛО СО УБАВИ НОВИ ГРАДБИ
 է МАНАСТИРОТ „СВЕТИ ЃОРЃИ“ ВО КУРБИНОВО
 է ПРЕТОР – ПРИЈАТНА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНА-
ЦИЈА ВО ПРЕСПА
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ПЕЧАЛБАРСКИ ЦЕНТАР 

НА ПРЕСПА

Р есен е општински и печалбарски крај на 
Преспа  сместен во југозападниот дел 

на  Република Македонија. Исто така, тој е  и 
административен и економски центар на об-
ласта Преспа. Преспа е заградена со високи пла-
нини.  Од источната страна е заградена со Баба 
Планина, од запад со Галичица  и Бигла од север-
ната страна. Преспанското Езеро, националните 
паркови Галичица и Пелистер му даваат на Пре-
спанскиот Регион посебна убавина. 

Инаку, печалбарството во Преспа оставило 
многу траги и животни стории кои зборуваат за 
тагата на разделбата, за неостварените желби, 
за тешкиот живот, зборуваат за неизносените 
невестински руби и за детството без родителска 
љубов.

Така, се јавија новите топоними „Женски 
мост“, „Плачи камен“, „Плачи круша“ итн. Тоа се 
места на разделбите на штотуку мажените неве-
сти, на родителите од синовите, на децата од ро-
дителите. Тоа се места оплакани со солзи, места 
на разделби, мечти, ветувања, аманети…

Преспа и сите населени места под Пелистер 
и Галичица, а и другите преспански печалбар-
ски села празнично се расположени во текот 
на месеците јули и август. Овој живописен крај 
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широко ги отвора портите за печалбарите да се 
вратат во своето родно место, на своето праде-
довско огниште.

Голем број од тие „талкачи по светот“ доаѓаат 
да се видат со своите најблиски, да го празнува-
ат Илинден и Илинденските средби, манифе-
стација што на 2 август секоја година се одржува 
во Преспа.

Ресен во историјата е забележан и како место 
каде што се појавиле никулците на Младотур-
ската револуција (1908). Меѓу првите организа-
тори бил и ресенчанецот – мајор Ахмед Нијази–
бег, командат на турскиот воен гарнизон. Ресен е 
расадник на голем број интелектуалци кои оста-
виле вечни траги во историјата на Македонија.

Ресен е општествено-политички и културен   
центар на Преспа. Тој се наоѓа во средишниот 
дел на Горна Преспа, од двете страни на патот 
Битола – Охрид и Охрид – Корча. Ресен е повеќе-
вековна населба, каде покрај Македонците жи-
веат и други етнички групи. Тој како населба со 
градски статус егзистира околу три века.

Треба да се нагласи дека Ресен и цела етничка 
Преспа се богати со  Преспанското Езеро, нацио-
налните паркови  Галичица  и  Пелистер, кои   на 
регионот му даваат посебна убавина. Преспан-
ското Езеро е второ по големина езеро во Репу-
блика Македонија.

Културата во Преспа, пак, датира уште од вре-
мето на неолитот. Патот Виа Игнација помину-
вал низ котлината за време на Римската Импе-
рија. 

На овој питом дел на Македонија, постојат 
голем број   споменици  на  уметноста  во регио-
нот. Грнчарството,  е развиено во Преспа, особе-
но во Ресен уште во минатото и сѐ уште е при-
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сутно, благодарение на  Ресенската керамичка 
колонија. Таа е сместена во „Сарајот“ - Културен 
дом изграден од Нијази-бег   и претставува дом 
за многу светски познати грнчари од земјата и 
светот.

Ресен се карактеризира со голем број стари 
македонски архитектонски остварувања од ми-
натиот век, како и со интересните зданија како 
што се Сарајот, касарната, гимназијата, некои 
хотели и друго.

Една друга карактеристика за Ресен, а и за 
сите делови на Преспа, е таа што револуционер-
ното движење за национално и социјално осло-
бодување на македонскиот народ од турското 
ропство се појавило пред крајот на XIX век. Исто 
така, тоа е место на голем број иселеници насе-
каде по светот.

Така, по Илинденското востание дел од рабо-
тоспособното христијанско население заминал 
на печалба во некои европски и прекуокеански 
земји, со што била проширена печалбарската 
традиција, започната кон средината на XIX век.

Печалбарството од Ресен и Преспа продол-
жило и по Балканските и по Првата светска вој-
на достигнувајќи кулминација по Втората свет-
ска војна. Околу една третина од населението на 
Општината Ресен како печалбари или иселени-
ци живее надвор од Македонија.

Најмногу иселеници од Преспа има во Ав-
стралија, Канада и Соединетите Американски 
Држави, како и во Европската Унија (Германија, 
Франција, Шведска, Швајцарија, Белгија, Дан-
ска, Италија) и други земји.

Во годините по Првата светска војна, како 
веќе населба со градски статус, Ресен почнал 
постепено да се ослободува од својата „рурална 
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идила“ и поинтензивно да се развива на култу-
рен, информативен и спортски план. Така уште 
во 1916/1917 година бил формиран првиот тамбу-
рашки оркестар, за потоа да се основа и првиот 
фудбалски клуб „Преспа“.

Пред Втората светска војна била отворена 
првата библиотека со скромен фонд книги, а во 
1946 година се отворила Народната библиотека, 
за денес како матична библиотека да работи со 
фонд од околу триесетина илјади книги.

Годините по ослободувањето на Македонија 
беше период кога се отвориле неколку училишта 
на мајчин македонски јазик, проработило прво-
то кино во градот, бил формиран Работничкиот 
универзитет како самостојна образовна, воспит-
на и културна институција, проработило првото 
радио во Преспа, се формирал Вокално–инстру-
менталниот ансамбл „Ресенчани“, културно–
уметничките   друштва „Братство“, а потоа и 
„Таше Милошевски“ и други институции.

За културното живеење во Ресен е карактери-
стична 1973 година кога во Отешево се отворила 
Ресенската керамичка колонија, која во 1993 го-
дина прераснала во меѓународна ликовна мани-
фестација, а во 1999 година е примена  за членка 
на Меѓународната академија за керамика при 
УНЕСКО во Женева. Своја галерија има во Домот 
на културата (во Сарајот) во Ресен.

Ресен сé до Втората светска војна имал пе-
десетина жители со завршено средно, вишо и 
високо образование. По војната само со вишо 
и високо образование се стекнале преку стоти-
на ресенчани. Многумина од нив работеле и сѐ 
уште работат на високи политички, државни, 
општествени и стопански позиции.

Меѓу учените ресенчани ќе ги споменеме само 
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следните: Христо Татарчев, еден од организато-
рите на ВМРО, Симеон Радев, бугарски дипломат, 
Кирил Миљовски, академик на МАНУ, прв рек-
тор на Универзитетот   „Свети Кирил и Методиј“ 
во Скопје, Борис Миљовски, познат новинар, Дра-
ги Тозија, културни работници, Кирил Чавдаров-
ски, судија и други. Потоа од Ресен се дваесетти-
на универзитетски професори, бројни новинари, 
стопанственици, дипломати, како и познатите 
писатели: Радослав Петковски, Ацо Филип, Свет-
лана Христова – Јоциќ, и многу други.

Во Преспанската Котлина постојат 74 села,  од 
кои 43 се во Општината Ресен. Во оваа општина 
бројот на населението е околу 17.000 жители, од 
кои околу 13.000 се Македонци, потоа околу 1. 800 
се македонски Турци, околу 1. 500 се македонски 
Албанци, а околу 700 се други националности.

Во Долна Преспа, во делот на јужниот сосед 
живеат припадници на македонската, елинска-
та, влашката, албанската и други националности, 
додека во Мала Преспа живеат само Македонци.

Следниве (43) се селата од општина Ресен: 
Арвати, Асамати, Болно, Брајчино, Волкодери, 
Царев Двор, Долна Бела Црква, Долно Дупени, 
Долно Перово, Дрмени, Евла, Езерени, Горна 
Бела Црква, Горно Дупени, Горно Крушје, Грнча-
ри, Илино, Избишта, Јанковец, Коњско, Козјак, 
Крани, Кривени, Курбиново, Лавци, Лескоец, 
Лева Река, Љубојно, Наколец, Отешево, Петрино, 
Подмочани, Покрвеник, Прељубје, Претор, Рај-
ца, Сливница, Сопотско, Стење, Стипона, Штрбо-
во, Шурленци, Златари и населбата Сирхан.

Од 1991 година Општината Ресен е демограф-
ска, економска и социјална единица на самостој-
на, независна и суверена Република Македонија.
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Кога туристот патува од Битола кон Охрид и 
ќе се искачи на превојот Ѓавато, пред него се от-
вора панорама на дел од котлината на Преспа и 
Преспанското Езеро. Оттаму се гледа голем дел 
на Горна Преспа, особено Отешево, Царев Двор, 
Ресен, Јанковец и други места. 

Тоа е просторот каде во минатото минувал 
античкиот пат „Виа Игнациа“, каде низ вековите 
врвеле трговци со долги каравани и каде поне-
когаш престојувале и различни војски,   намер-
ници и патеписци. Затоа, и јас како патеписец 
кој патувал по светот имам желба скромно да 
пишувам за мојата Преспа, а овој пат да го прет-
ставам Јанковец, едно од значајните македонски 
населби не само во Преспа, туку и пошироко во 
Македонија.

Јанковец, или Јанкоец, како обичните граѓа-
ни го нарекуваат, е убава преспанска, македон-
ска населба која се наоѓа на северната страна 
од Ресен, на патот Битола -   Охрид. Тоа е спое-
но или може да се рече дека   е предградие или 
предградска населба на Ресен со сите нишани на 
градска населба.

Куќите се целосно обновени или, новоиз-
градени, на приземје и кат и внатре современо 
опремени. Околу современите домови има уба-
ви уредени дворни места, во кои често има и 
магацини, гаражи, летни кујни, фурни и други 
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објекти. Со право се заклучува дека Јанковец се 
одликува со градски мани и менталитет на жи-
телите, како и современ начин за живеење. За-
тоа, со право често народот вели дека Јанковец е 
ни село, ни град.

Во Јанковец како локалитет од археолошко 
значење се наведува месноста Света Атанасија, 
средновековна некропола. Во непосредна бли-
зина на југоисточниот дел на селото, постојат 
видливи остатоци од гробови покриени со каме-
ни плочи. Тоа говори дека Јанковец е стара маке-
донска населба.

Јанковец е стара христијанска населба во која 
живеат  околу илјада и петстотини жители сме-
стени во над петстотини убави куќи со македон-
ска градска архитектура, а изградени во мина-
тото и сегашноста. Тоа е населба во која сложно 
живеат претежно Македонци, а има и по неколку 
влашки, турски-мухамедански и други семејства.

Во врска со името на Јанковец се пренесува 
дека селото го добило името по некој селанец 
по име Јанко (македонски Влав), кој заедно со 
својата сопруга го паселе своето стадо овци на 
ридиштата околу Јанковец. Тогаш неговата со-
пруга го здогледала местото во подножјето на 
планината што ѝ се бендисало и извикала „Јан-
ко–вец“, што би значело „Јанко, види-гледај“. Се 
смета дека од овие зборови селото го добило 
името Јанковец. Но, тоа е само легенда, а висти-
ната е дека во Јанковец постојат многу Јанков-
ци, кои ги рашириле своите корени во Преспа, 
цела Македонија и ширум светот и придонеле 
на општествено,  културно и друго поле.

Отсекогаш Јанковец било значајно место, осо-
бено како општина во Преспа,  а јанковчани биле 
вклучени во сите воени и повоени периоди во 
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историјата на Македонија. Така, во Илинденско-
то востание имало востаничка чета предводена 
од војводата Перо Јанковчанецот. Во Креснен-
ското востание (1878-79) зел учество јанковчане-
цот Коста Христов. 

Потоа, во Народноослободителната војна уче-
ствувале голем број жители на Јанковец, а жрт-
ви на бугарскиот окупаторски терор биле Милан 
Думовски и Крсте Трајчевски.

Јанковчани својата егзистенција секогаш ја 
обезбедувале преку различни дејности, преку 
занаетчиството, полјоделството, трговијата и 
други занаети.  Исто така, голем број  јанковчани 
се и биле дел од државната администрација во 
Ресен и во Република Македонија. Но, во мина-
тото од Јанковец заминувале на печалба во мно-
гу земји, особено во прекуокеанските земји во 
Северна Америка. 

Моето скромно искуство за иселеништво-
то од Јанковец е дека одреден број јанковчани 
се едни од најстарите активни доселеници во 
македонските иселнички движења, особено во 
Соединетите Американски Држави. Тие одигра-
ле интересна и значајна улога во македонските 
иселенички процеси, во црковните и патриот-
ско-политичките организации, во информатив-
ните гласила во Соединетите Американски Др-
жави и во Канада. Се разбира, меѓу нив имало и 
патриоти и предавници, но за нив секогаш нив-
ното село на дедовските корени - Јанковец оста-
нало ѕвезда водилка кон иднината на нивната 
иднина и кон посреќното утре за Македонија.

 Јанковец е расадник на образовани луѓе, осо-
бено по Втората светска војна. Со своја училиш-
на зграда селото се здобило уште во времето на 
турското владеење. ВО  1922  година била изгра-
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дена нова (денес разурната), а околу 1960 година 
е подигнато денешното училиште. 

 Меѓу другите од Јанковец потекнуваат Алек-
сандар Гештаковски, Димитар Бузлевски, проф. 
Никола Нечевски, естрадниот уметник од Охрид, 
Петар Нечовски, ликовниот уметник Благој  Ду-
мовски, потоа Стеван Томовски, чии корени по 
мајка му се од Јанковец, а со кого авторот на овие 
редови го подготвија делото „Водич низ компју-
терската терминологија“, како и  ресенскиот фо-
тограф Пеце Нечевски и многу други. Исто така, 
од Јанковец има голем број познати и признати 
иселеници во светот.

Во Јанковец постојат три цркви и еден мана-
стир. Црквата „Свети Атанас“ во чиј круг се на-
оѓаат и селските гробишта, кои се едни од најуре-
дените во Преспа и се наоѓаат во селото на патот  
од Битола кон Охрид. Други цркви се црквите 
„Света Недела“, „Свети Јован“ и „Свети Игнатие 
Богоносец“, кои се дел од духовното наследство 
на Македонија и на македонскиот народ.

Во Јанковец како локалитет од археолошко 
значење се наведува месноста Свети Атанасије, 
средновековна некропола. Во непосредна бли-
зина на југоисточниот дел на селото, постојат 
видливи остатоци од гробови покриени со каме-
ни плочи. Тоа говори дека Јанковец е стара маке-
донска населба.
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МАНАСТИРОТ 
„УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА 

БОГОРОДИЦА“ 
ВО ЈАНКОВЕЦ

Ј анковец се наоѓа во средишниот ракав од 
северниот дел на плодното Ресенско Поле, 

некогаш било 2 километра северно од Ресен, а 
денес е предградие на  Ресен. Јанковец граничи 
од север со Избишта и Кривени, од исток со Зла-
тари, од југ со Ресен и од запад со Болно. Јанко-
вец е рамничарско село на надморска височина 
од 890 метри.

По средината на рамничарскиот дел тече Го-
лема Река, која никогаш не пресушува, а неј-
зините води се користат за наводнување на 
крајбрежните обработливи површини.

Таму, во тој убав преспански крај се наоѓа ма-
настирот „Успение на Пресвета Богородица“, Тој 
е лоциран на западната страна од селото и прет-
ставува еден од позначајните верски објекти, не 
само за Јанковец, туку и за Преспа и Македонија. 
Тој бил изграден во XVIII век, во чиј комплекс 
постои манастирска црква, за која не е исклуче-
на можноста некогаш да била парохиска црква.

Кога туристот патува од Битола кон Охрид и 
ќе се искачи на превојот Ѓавато, пред него се от-
вора панорама на дел од котлината на Преспа и 
Преспанското Езеро. Оттаму се гледа голем дел 
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на Горна Преспа, особено Отешево, Царев Двор, 
Ресен, Јанковец и други места.

Тоа е просторот каде во минатото минувал 
античкиот пат „Виа Игнациа“, каде низ вековите 
врвеле трговци со долги каравани и каде поне-
когаш престојувале и различни војски,   намер-
ници и патеписци. Затоа, и јас како патеписец 
кој патувал по светот имам желба скромно да 
пишувам за мојата Преспа, а овој пат да го прет-
ставам Јанковец, едно од значајните македонски 
населби не само во Преспа, туку и пошироко во 
Македонија.

Куќите се целосно обновени или, новоизгра-
дени, на приземје и кат и внатре современо опре-
мени. Околу современите домови има убави уре-
дени дворни места, во кои често има и магацини, 
гаражи, летни кујни, фурни и други објекти. Во 
многу дворови има овошни градини и простор за 
цвеќиња и други земјоделски култури.

Со своја училишна зграда селото се здо-
било уште во времето на турското владеење. 
Во 1922 година била изградена нова (денес раз-
урната), а околу 1960 година е подигнато денеш-
ното училиште.

Во селото има одреден број куќи кои пора-
ди архитектонските вредности се ставени под 
заштита на државата и претставувуваат наци-
онално богатство. Со право се заклучува дека 
Јанковец се одликува со градски манири и мен-
талитет на жителите, како и современ начин за 
живеење. Затоа, со право често народот вели 
дека Јанковец е ни село, ни град.

Во Јанковец како локалитет од археолошко 
значење се наведува месноста Света Атана-
сија, средновековна некропола. Во непосредна 
 близина на југоисточниот дел на селото, по-
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стојат видливи остатоци од гробови покриени со 
камени плочи. Тоа говори дека Јанковец е стара 
македонска населба.

Јанковец е стара христијанска населба во која 
живеат околу илјада и петстотини жители сме-
стени во повеќе од петстотини убави куќи со ма-
кедонска градска архитектура, а изградени во 
минатото и сегашноста. Тоа е населбата во која 
сложно живеат претежно Македонци, а има и 
понеколку влашки, турски-мухамедански и дру-
ги семејства.

Во Јанковец постојат пет цркви и еден ма-
настир. Црквата „Свети Атанас“ во чиј круг се 
наоѓаат и селските гробишта, кои се едни од 
најуредените во Преспа и се наоѓаат во селото 
на патот   од Битола кон Охрид. Други цркви се 
црквите „Свети Јован Крстител“,главната сел-
ска црква, осветена 1866 година „Света Никола“, 
„Свети Игнатие Богоносец“ и „Успение на Пре-
света Богородица“ - главната манастирска црква 
на Јанковечкиот манастир, која е дел од духовно-
то наследство на Македонија и на македонскиот 
народ.

Манастирот „Успение на Пресвета Богороди-
ца“, кој се наоѓа на западната страна од селото 
претставува еден од позначајните верски објек-
ти, не само за Јанковец, туку и за Преспа и Ма-
кедонија. Тој бил изграден во XVIII век, во чиј 
комплекс постои манастирска црква, за која не 
е исклучена можноста некогаш да била паро-
хиска црква.

Манастирот „Успение на Пресвета Богороди-
ца“  е женски манастир, во кој монахињите во ма-
настирот работат икони според православното 
предание, а не уметнички слики со религиозна 
тематика. Обично се вели дека иконата, според 
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православната теологија е визуелно богословие.
Тоа што е со букви и мастило напишано во Све-

тото писмо, овде е напишано со бои. Ако промени-
те макар и најмали нешта во начинот на сликање 
на иконата, тоа е како да сте промениле збор од 
Светото писмо – што е недозволено. Исто така, 
монахињите сложуваат мозаици, ткаат покрив-
ки и везат ракотворби. Таму пред манастирот се 
наоѓа големо ореово дрво полно со ореви, а над 
манастирот е изградена црквата „Свети Игнатие 
Богоносец“, прва ваква црква кај нас.

Инаку, според бројни податоци, во црковниот 
двор на манастирот е погребан охридско - пре-
спанскиот владика Дионисиј (Елин по потекло), 
како и архијерејот Калиник кој починал во март 
1841 година.

На 27. август, во вечерните часови и на 28. ав-
густ во утринските часови во манастирот „Света 
Богородица“ во Јанковец се обележува еден од 
најголемите христијански празници Успение 
или Воскресение на Пресвета Богородица.

По повод православните празнувања, вер-
ници од Преспа и од цела Македонија масовно 
го посетуваат овој манастир и го прославуваат 
големиот христијански празник Успение или 
Воскресение на Пресвета Богородица. Се палат 
свеќи за здравје и за денот на заштитничката 
на домот и на семејството. Празникот Успение 
на Пресвета Богородица меѓу народот е познат 
како Голема Богородица.

Во текот на празнувањето на Успението на 
Богородица, која е и селска слава, во манастирот 
се собира голем број верници од Јанковец и Пре-
спа и од многу други места ширум Македонија. 
Таа е убав пример на македонски верски објект.
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На патот од Охрид кон Ресен, веднаш на 
влезот во Јанковец, еден многу скришен 

и неугледен пат води кон револуционерните села 
Кривени и Златари, од кои излегле поголем број 
борци за слобода и напредок на Македонија

Селото Кривени се наоѓа на околу 6 километри 
северно од Ресен, длабоко вовлечено во една од 
пазувите на планината Бигла   и од сите страни оп-
кружено со нејзините истурени разграноци. Тоа е 
најблиско село до Златари со кое имаат исти кли-
матски услови и исти или слични судбини. Исто 
така, Кривени е стара македонска населба во која 
секогаш живееле православни Македонци.

Во него во минатото имало околу 120 куќи, а 
денес живеат дваесетина домаќинства, повеќе 
стари лица во стари куќи. Тоа е село со бројни ар-
хеолошки локалитети кои зборуваат за историја-
та на македонскиот народ во Преспа. Таму има 
две цркви, „Свети Ѓорѓи“, во чиј круг се и селските 
гробишта и „Свети Илија“ во месноста Чешино.

Кривени како и Златари е патриотско и бор-
бено село од кое излегле поголем број борци за 
слобода и напредок на Македонија, како маке-
донските војводи Геро Ресенски и Стефан Лазов. 
Во војната за ослободување на Македонија жи-
вотите ги дале: Круме Стојчевски, Кире Павлов-
ски и Кире Ѓуровски. Значајно е да се одбележи 
дека кривенчаните Панде Божиновски и Миха-
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ил Бочкаровски учествувале во редовите на ин-
тернационалните бригади во Граѓанската војна 
во Шпанија.

Селото   Кривени е познато по образовните 
кадри со вишо и високо образование, особено 
по бројот на учители. Од Кривени потекнуваат 
Лазо Лабачевски, поранешен функционер, Ан-
дреја Лапчев, лидер на некогашната Конзерва-
тивна партија на Бугарија, Бранко Божиновски, 
организатор на „Кривенските средби“ и други. 

Од Кривени има и голем број познати иселе-
ници во светот, кои секоја година на 20 јануа-
ри ја прославуваат селската слава Свети Јован. 
Кривенци сметаат дека славата ќе ги поврати во 
селото и пак ќе почнат да ги прославуваат „Кри-
венските средби“, една од најзначајните култур-
ни манифестации во Преспа.

Селото Кривени важело за населба со развие-
но печалбарство, но и како населба која дала над 
40 учители, па затоа меѓу луѓето постои изреката: 
„Кривенци ја описменија Преспа!“. Според споме-
ните на Мице Василов Јоцковски, првиот иселе-
ник од Кривени, тоа е и првата населба во Преспа 
во која имало настава на македонски јазик.

Имено, во 1878 година печалбарите од Кривени 
во Цариград нашле едно момче, по име Тане Анге-
лов од Ресен. Тој завршил семинарија во Цариград. 
Татко му Ангеле бил зограф – живописец и одел во 
Измир и Анадол да работи живописи во црквите 
и џамиите. Печалбарите кривенци се договориле 
со Тане да оди во Кривени за учител, со плата по 
една бела меџидија годишно од секое дете, а на 
испитот да му подарат кој кошула, кој чорапи 
и други подароци. Во 1882 година во Кривени ре-
довно имало по 20 до 25 деца на училиште. 

Учителот Тане бидејќи знаел грчки, преве-
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дувал на наш преспански селски јазик псалми и 
апостолот им давал да псалват во црквата. На 
селаните од Кривени голем ќеиф им било кога слу-
шале псалми на преспански (македонски) јазик.

И Златари е убаво и револуционерно село со 
значајна историја за Преспа и Македонија. Тоа е 
оддалечено околу седум километри од Ресен и е 
сместено во пазувите на Бигла. Тоа е чисто маке-
донско село во кое има четириесетина домаќин-
ства со стотина жители. 

Во атарот на селото има  неколку археолошки 
локалитети, а постојат и три цркви и тоа: „Све-
ти Димитрија“, изградена во 1852 година, стара-
та црква „Свети Никола“ од XVII век, во која се 
наоѓаат и селските гробишта и најновата црква 
„Свети Атанас“ изградена во 1991 година.

Златари  по својот борбен дух е едно од најпо-
знатите села во Преспа и пошироко. Голем број 
златарци биле учесници во НОБ, а меѓу нив 
имало и повратници – печалбари од Соедине-
тите Американски Држави и Канада. Таму е ро-
ден прочуениот партизански командант Наум 
Веслиевски–Овчарот. Во борбеното Златари од 
Илинден до НОБ ги дале своите животи повеќе 
жители, меѓу кои: Мите Трајковски, Цара Весли-
евска, Никола Соколовски и други. 

Затоа, во селото има  спомен-обележја за заги-
натите во Илинденското востание, спомен- бисти 
на Наум Веслиевски–Овчарот и Мите Трајков-
ски-Старејко. Исто така, таму има и спомен-куќа 
на Битолско-преспанскиот партизански одред 
„Даме Груев“, спомен-чешма посветена на Мите 
Трајковски–Старејко, спомен-плоча во месноста 
Синодолско Кладенче каде беше формиран одре-
дот „Даме Груев“ и спомен–плоча за престојот на 
Прилепскиот баталјон „Мирче Ацев“.

Од Златари има голем број учени, познати и 
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признати граѓани ширум   Македонија и светот, 
како и во дијаспората кои и денес придонесува-
ат за афирмација на македонскиот народ и Ма-
кедонија.

Селото Сопотско, пак, е едно од живописните 
преспански села, кое е сместено во планината 
Бигла опколено со густа шума и е свртено кон 
Макази и Ресен на околу 5 километри. Тоа се гра-
ничи и со селото Смилево, од другата страна, кон 
Демир Хисар. Сопотско е етнички мешано село 
во кое заедно живеат и Македонци и македон-
ски Албанци. 

Таму има две цркви, „Свети Никола“ и мана-
стирот со исто име, „Свети Никола“ и една џа-
мија. Во Сопотско живеат седумдесетина до-
маќинства со околу двесте жители од околу сто 
и осумдесет се Македонци а четириесетина се 
македонски Албанци. 

После Втората светска војна со вишо или со 
високо образование се стекнале преку дваесети-
на жители на селото. Од Сопотско потекнуваат 
Реиз Шаќири, некогашен министер во Владата 
на Република Македонија, а се говори дека во 
селото се родил и бугарскиот писател и дипло-
мат Симеон Радев, како и познатиот белградски 
новинар Бошко Булатовиќ–Биб, чија мајка тука 
работела како учителка.

Од Сопотско потекнуваат Наум Пецалев-Бе-
кријата; Ресул Шакири, политичар; Ване Нечов-
ски, општестевник и други. Во текот на војната 
учествувале голем број сопоштани, кога и заги-
нале Михајло Нечовски и Ванко Марковски. Во 
знак на вечно сеќавање и благодарност на жрт-
вите во Сопотско е подигната спомен-биста на 
првоборецот Стерјо Ѓорѓиевски и спомен-плоча 
посветена на загинатите првоборци од селото.
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РЕГИОН ОД КОЗЈАК И 

БЕЛА ЦРКВА ДО РАЈЦА 
И АСАМАТИ

Кога туристот патува од Битола кон Охрид и 
ќе се искачи на превојот Ѓавато, пред него се от-
вора панорама на дел од котлината на Преспа и 
Преспанското Езеро. Оттаму се гледа голем дел 
на Горна Преспа, особено Отешево, Царев Двор, 
Ресен, Јанковец и други места. Во непосредна 
близина на месноста Макази  се наоѓаат Козјак и 
Бела Црква, од каде патот води кон Рајца и Аса-
мати, познатиот овоштарски крај во Македонија.

Селото Козјак е најблиску до раскрсницата на 
патот што се дели од Макази за Маркова Нога 
и од Макази за Отешево. Тоа е стара турска на-
селба, во која живеат стотина македонски Турци 
кои се занимаваат со полјоделство и сточарство. 
Името го добило по тоа што во селото се чува-
ле кози. Меѓутоа, се верува дека на тоа место во 
минатото постоела турска касаба (гратче) по име 
Козана, од која и селото се нарекува Козјак.

Во селото Козјак има една џамија која била 
изградена во 1902 година, а која е поправана 
пред повеќе години. Денес таа е верски објек за 
козјачани и за намерниците кои доаѓаат на тие 
простори во Преспа.

Во историјата е забележано дека одреден 
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број од селаните учествувале и во   НОБ   кога и 
својот живот за слободата на Македонија го дал 
Наим Ракиповски.

Западно од Козјак, на патот од Макази кон 
Отешево, на неколку километри се наоѓа селото 
Горна Бела Црква. Тоа е сместено во плодното 
преспанско поле, на западната страна од Дол-
на Бела Црква, а на исток од Царев Двор. Во ова 
село има околу четириесет домаќинства со бли-
зу двесте жители, од кои над сто се македонски 
Албанци и осумдесетина македонски Турци. Во 
селото има училиште на албански јазик.

Исто така, во Горна Бела Црква има и џамија, 
која се верува дека била изградена во 1918 година, 
а била обновена во 1971 година. Овде селаните се 
занимаваат претежно со овоштарство и сточар-
ство, а интересно е да се спомене дека во ова село 
во минатото имало најмногу биволи во Преспа.

Кога се патува од раскрсницата Макази неда-
леку од Козјак кон Подмочани патникот ќе го за-
бележи селото Долна Бела Црква. Од асфалтни-
от пат кој води кон Маркова Нога се свртува кон 
Долна Бела Црква, која  е сместена на десетина 
километри јужно од Ресен.

Долна Бела Црква е мешано село каде слож-
но живеат околу сто и педесетина Македонци и 
осумдесетина македонски Албанци, кои изгра-
диле убави куќи со различна архитектура. Во 
атарот на ова село има неколку археолошки ло-
калитети. Таму постојат и две цркви, и тоа црк-
вата „Свети Цар Константин и Елена“, што е во 
селото, која била изградена 1888 година, а обно-
вена 1993 година и црквата „Свети Петар и Пав-
ле“ во локалитетот Горица, во чија близина се и 
селските православни и муслимански гробишта. 
Во Долна Бела Црква никогаш немало џамија.

И од селото Долна Бела Црква како и од голем 
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број други села во Преспа, во текот на Втората 
светска војна повеќе селани зеле учество во војна-
та и биле на страната на Народно-ослободителна-
та војна, во која своите животи ги дале Генија На-
зифи, Круме Петревски и Трајан Трајчевски.

Инаку, селото Рајца е христијанска населба 
во која живеат православни Македонци, со око-
лу триесетина домаќинства и  седумдесетина 
жители, кои претежно  одгледуваат овоштарски 
насади. Тоа се наоѓа на неколку километри од 
Асамати и Курбиново недалеку од патот Макази 
– Маркова Нога. Во селото постои црквата „Све-
ти Никола“, која била изградена во 1867 година.

Кога се зборува или пишува за туризмот во 
Преспа, селото Асамати има свое место. Тоа е 
едно од првите познати туристички населби 
во Преспа. Асамати се наоѓа на крајното севе-
ро-источно крајбрежје на Преспанското Езеро, 
јужно од патот од Макази кон Маркова Нога.

Според преданието се претпоставува дека 
името селото го добило од времето кога таму 
биле стационирани истоштените, измачените 
и еднооки војници на македонскиот цар Саму-
ил. Имено, во Асамати се пренесува преданието 
според кое името значи „еднооки“ или „без очи“ 
и дека било добиено по ослепената Самуилова 
војска, од која дел бил доведен и стациониран на 
повеќе места околу Преспанското Езеро, но најм-
ногу на локалитетот на денешното село Асамати. 
Исто така, преданието вели дека желбата на ос-
лепените војници била животот да го продолжат 
во близина на царската престолнина -Преспа.

Постои уште едно тврдење според кое името 
на селото Асамати доаѓа од зборот „бестелесни“ 
и дека тоа име го добило по Богомилското дви-
жење, односно по богомилите кои живееле на тие 
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простори, а кои верувале во Богот-отец без тело. 
Денес во селото Асамати  живеат педесетина до-
маќинства со околу 180 жители, од кои во слога 
живеат седумдесетина Македонци, осумдесетина 
македонски Албанци и триесетина македонски 
Турци. Затоа често се вели дека Асамати е пример 
за етнички соживот во Преспа и пошироко.

Во Асамати постојат бројни локалитети со 
археолошко значење и тоа,   црквата „Свети Ар-
хангел Михаил“, каде се наоѓаат и селските 
гробишта, изградена   во 1636 година, црквата 
„Света Богородица“, како и „Света Марена“, мал 
параклис посветен на селската заштитничка. 
Исто така, во Асамати има и џамија која е изгра-
дена во 2004 година.

Кога сме кај религијата треба да се спомене 
дека Преспанци веруваат во моќта на Света Ма-
рена. Посебно во Асамати таа е заштитничка на 
селото и на рибарите. На црквата „Света Марена“ 
се молат и христијаните и муслиманите, кои ве-
руваат во нејзината моќ, а има и верување дека 
таа се појавува на вакавската ливада каде што 
поранешен функционер изградил викендичка, 
а потоа имал разни привиденија.Таму никој не 
се осудува да живее во викендичката изградена 
на таканаречената вакавска ливада во Асамати, 
каде што од пред три века е подигнат и параклис 
за света Марена, заштитничката на селото и на 
рибарите.

Kултот за света Марена е многу раширен во го-
лем дел  од Преспа, затоа постојат десетици црк-
вички и манастири кои го носат нејзиното име 
низ селата од македонската земја во Република 
Македонија и во Мала и Долна Преспа (на албан-
ската и грчката страна) на Преспанското Езеро.
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СВЕТИЛИШТЕ - 

„ПРЕСПАНСКИОТ КРСТ“ 
ВО ПОДМОЧАНИ

С елото Подмочани се наоѓа во источниот 
дел на територијата на Општината Ресен. 

Тоа е распослано на десетина километри на па-
тот којшто води од Ресен за Љубојно, чиј дел од 
атарот се протега кон Преспанското Езеро, а се 
издига и кон планината Пелистер, каде се грани-
чи со Општината Цапари.

Во историјата на Подмочани се вели дека от-
секогаш било едно од најголемите села во Пре-
спа. Но, тоа било и причината што најмногу на-
страдало за време на Илинденското востание во 
1903 година, а потоа да стане и едно од најпечал-
барските села во Преспа.

Во сегашноста, пак, може да се каже дека 
Подмочани е едно од поголемите, поубавите и 
позначајните села во кое иселеничките проце-
си сѐуште траат. Подмочани е старо македонско 
село со национално и верски мешано население, 
во кое сложно живеат претежно православни 
Македонци и мал број македонски Албанци.

Според научните сознанија, а и според пре-
данијата на подмочанци името на ова село е ет-
ничко, префиксално и суфиксално изведено од 
коренот „моч“ (мочуриште), односно населбата 
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во минатото се наоѓала под мочуриште, од што 
и го добило името.

Подмочани отсекогаш бил центар и општи-
на за селата Грнчари, Рајца, Курбиново, Претор, 
Асамати и Долна Бела Црква. Така било и со пр-
вото училиште од 1920 година во кое учеле и де-
цата од овие села. Денес новото централно учи-
лиште што го носи името на славниот војвода 
„Славејко Арсов“ е во зградата но некогашниот 
Задружен дом. 

Тоа, всушност е административна зграда што 
го дели Подмочани од Грнчари, меѓу кои, докол-
ку човек не ја види таблата за името на селото, 
не ќе може да каже каде завршува Подмочани, а 
каде почнува Грнчари.

Тука, кај училишната зграда, кај споменикот 
на Коста Кусаковски се спојува и разделува Под-
мочани од Грнчари. Старата зграда на училиште-
то во Подмочани што е лоцирана на самиот влез 
во селото, пак,  е преуредена во Младински дом 
и Месна канцеларија.

Подмочани е значајно место и по тоа што во 
него постои и приватна етнолошка музејска по-
ставка сопственост на ентузијастот Јоне Ефти-
мовски. Во музејот кој е сместен во приватниот 
дом на етнологот Ефтимовски се изложени ста-
ри народни носии, накити и украси, предмети од 
домаќинството, оружје и други експонати.

Овој Етнолошки музеј е единствена ваква инсти-
туција во Преспа и Македонија за која фолклори-
стот Ефтимовски ентузијастички четириесетина 
години го негува фолклорот и собира македонски 
носии од сите краишта, како и од етнички групи во 
Македонија и од другите балкански и други бли-
ски или подалечни држави и региони.

Дека љубовта кон народното богатство и тра-
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дицијата нема граници, живо сведоштво прет-
ставува Етнолошкиот музеј на Јоне Ефтимовски. 
Тој е со неуморен дух и полет и за подолг период 
собрал повеќе од двесте народни носии од сите 
краишта и региони, неколку илјади разновидни 
експонати, околу триста и педесет комплети, а 
има и повеќе од 2.500 заведени предмети. 

Тоа е музеј со непроценлива вредност каде 
доаѓаат патеписци, фолклористи и намерници 
од целиот свет. Тој е музеј кој го посетиле дури 
и двајца македонски претседатели - Киро Глиго-
ров и Борис Трајковски, како и голем број умет-
ници и видни граѓани на Република Македонија, 
Балканот и светот.

Карактеристично за Подмочани е тоа што 
таму се наоѓа црквата „Свети Ѓорѓи“, во чиј круг 
се наоѓаат селските гробишта. Но, денес, се чини 
новата црква „Свети Петар и Павле“ претставува 
пример на   многу убав духовен, народен и пре-
спански храм. 

Црквата е резултат на донаторство и израз на 
големата љубов кон родниот дедовски крај, осо-
бено на бројните иселеници од сите делови на 
светот, по потекло од Подмочани, пред сè, на нај-
големите донаторства од страна на Борис Ничов 
и од други иселеници.

Инаку, Борис Ничов   познато име во маке-
донската заедница во Чикаго како бизнисмен 
и донатор, е активен член во македонската пра-
вославна црква „Свети Кирил и Методиј“ и во 
македонската заедница  во тој дел на Илиноис, 
од почетокот до денешни дни. Роден е во село-
то Подмочани, од каде уште како дете, заедно со 
родителите, заминал за Соединетите Американ-
ски Држави. 

Борис е почитувана личност не само во Чика-
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го каде живее педесетина години, туку и во сво-
ето родно Подмочани,   во Преспа и во Македо-
нија, бидејќи тој е еден од значајните донатори 
на својот роден крај и познат бизнисмен.

Во овој духовно-црковен комплекс посветен 
на свети Петар и Павле е подигнат и се вишнее 
Преспанскиот крст, кој е изграден во 2.000 годи-
на, како симбол на христијанството. Крстот е ви-
сок 33 метри, со што симболично се прикажани 
годините на спасителот Исус Христос.

Овој црковен комплекс е изграден на ридот   
Горица што се наоѓа над селото и од каде како на 
дланка се гледа значителен дел од Преспанската 
Котлина и од Преспанското Езеро. Благодарение 
на голем број иселеници и, секако, на селаните 
од Подмочани: првите помагаат со пари, а вто-
рите со работна рака, за неколку години во оваа 
преспанска населба се изградени три христијан-
ски храма.

„Преспанскиот крст“ е подигнат во непосред-
на близина на месноста Горица на највисокиот 
рид, веднаш крај Преспанското Езеро. Крстот 
е висок 30 и широк 20 метри. Осветлен е со 14 
рефлектори и се гледа од сите страни на Преспа. 
Изградбата на крстот и на комплетната инфра-
структура чинела стотици илјади американски 
долари.

„Преспанскиот крст“ е најголемата преспан-
ска камбанарија. Ѕвоната се од Русија кои можат 
да се слушнат надалеку во Преспа и Преспанско-
то Езеро. Денес црквата „Свети Петар и Павле“ и 
„Преспанскиот крст“, се два значајни монумента 
во Преспа,

Со изградбата на „Преспанскиот крст“ се са-
каше да се врати сјајот на древната и славна 
Преспанска архиепископија. Основана е во вре-
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мето на славниот македонски цар Самуил и била 
значајна за развојот на православието на Балка-
нот и во создавањето на македонската нација 
и држава. Инаку, преспанските бизнисмени во 
Соединетите Американски Држави, Канада, Ав-
стралија и во Европа вложиле околу половина 
милион долари за изградба на црквата и крстот.

Денес за селото Подмочани во Преспа, покрај 
месното население се грижи и плејада иселени-
ци раселени ширум светот. Покрај Борис Ничов, 
Калче Магдевски и Марјан Кочовски од Соеди-
нетите Американски Држави, голем придонес за 
Подмочани имаат Дорче и браќата Николовски, 
Митко Стојановски, покојниот Кире Глобочки, 
Љупчо Андреевски, Џими Стојановски и многу, 
многу други. Затоа, не случајно за Подмочани се 
вели   дека е едно од најпечалбарските села во 
Преспа. 

Во историјата на Подмочани е забележано 
дека од ова преспанско село води потекло, меѓу 
другите, Трајко Китанчев (1858-1895) педагог, пу-
блицист, писател и поет, академик на Бугарска-
та академија на науките и професор - филолог 
на Московскиот универзитет, како и претседа-
тел на Врховниот комитет на ВМРО, како и ко-
рените на архимандритот Панарет, ректор на 
Пловдишката семинарија.

Исто така, од ова село, меѓу другите е и војво-
дата Кочо Кочовски, учесник во Илинденско-
то востание, а за негова слобода, меѓу другите, 
своите животи ги дале: Коста Кусаковски, Петар 
Ристевски, Милан Стојчевски, Мите Фотевски, 
Ѓорѓи Шушевски, Панде Стефановски и други.
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С елото Грнчари, пак, е продолжение на Под-
мочани во правец кон Асамати.  Тоа е вер-

ски мешано село во кое сложно живеат осум-
десетина Македонци, над триста македонски 
Албанци и десетина македонски Турци. Во него 
постои црквата „Свети Атанас“, каде се наоѓаат 
и селските гробишта, познатиот манастир „Све-
ти Илија“ што се наоѓа на 4 километри источно 
од селото и џамијата во селото, за која се прет-
поставува дека е изградена врз темели на маке-
донска црква. Исто така, во Грчари има   и Теке 
кое било изградено во 1935 година.

 Инаку селото е сместено во југоисточниот 
дел на Ресенското Поле, на една од падините 
во подножјето на планината  Баба, односно неј-
зиниот разгранок Вртешка, претежно поставе-
но на левата страна на патот Макази-Маркова 
Нога (македонско-грчка граница). 

 Грнчари се граничи со следниве села: со се-
лото Подмочани на север, со селото Курбиново и 
подрачјето на  Општина Битола  (во тој склоп со 
селото Маловиште) на исток, со Рајца на југ и со 
селата Езерени и Асамати на запад.

 Низ атарот на Грнчари тече поток, кај месното 
население познат под името Стара Река. Покрај 
овој, постојат и други потоци (Рудина, Јазот и Ско-
чинска Река, која тече меѓу Грнчари и Рајца). 

 Грнчари е големо и убаво село од собран тип 
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со околу 250 куќи и 17 вили, сите обновени или 
новоизградени и внатре современо опремени. 
Околу куќите постојат поголеми или помали 
вкусно оградени дворни места, во кои се сместе-
ни стопанските и други објекти (штали, плевни, 
магацини, тремови, гаражи, а во некои се засаде-
ни цветни или овошни градини). Според групи-
раноста на куќите и семејствата, селото е поде-
лено на четири маала: Макаловска (северниот), 
Асановска (источниот), Мединовска (западниот) 
и Рисјанска (јужниот дел на селото). 

Треба да се потенцира дека над село Грнчари, 
кое е опкружено со живописна природа, сочу-
вана е малата еднокорабна црква „Свети Илија“. 
Таа е изградена од камен и тула, а е засводена со 
полукружен свод.

Првиот, постар живопис, временски се со-
впаѓа со градењето на црквата. За него, науката 
претпоставува дека потекнува од првата поло-
вина од XIII век. Од овој фрескопис сочуван е 
фрагмент од композицијата „Успение Богороди-
чино“ и композицијата „Преображение Христо-
во“. Втората фаза на живописување се совпаѓа со 
времето на обновувањето на црквата.

Интересно е да се напомни дека во манасти-
рот „Свети Илија“ е насликан свети Ахил, светец 
чиј култ бил особено карактеристичен и многу 
почитуван во околината на Преспа. Тој е прет-
ставен зад иконостасот, на јужниот ѕид. 

Грнчари е старо национално и верски мешано 
село во кое отсекогаш сложно живееле право-
славни  Македонци  и  Албанци  муслимани. Под 
различен облик на името (Грнчани, Грнцари, 
Гернчјари, Грнчара и Грнчари) се спомнува во 
повеќе извори од различни периоди. 
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Во Втората светска војна селото паднало под 
окупација на фашистичка  Италија  (мај 1941 го-
дина), со што се нашло во составот на таканаре-
чена  Голема Албанија. Во тоа време, во селото 
имало италијанска војска и карабињери. По ка-
питулацијата на Италија (8 септември 1943 годи-
на) паднало под окупација на фашистичка Буга-
рија, под која останало до ослобо-дувањето на 5 
септември 1944 година. Тогаш животот го загу-
биле тројца жители од селото. 

Грнчари со своја прва училишна зграда се здо-
било во 1922 година, со Задружен дом во 1949 го-
дина, со електрична енергија во 1960, со систем 
за наводнување во 1957, со телевизиски прием во 
1965, со водовод во 1973, со асфалтен пат во 1970, 
со асфалтирани улици и амбуланта во 1985 и 
1999, со телефонски приклучоци во 1983 година. 

Инаку, карактеристично за селото Грнчари е 
и тоа што до Втората светска војна немало ниту 
еден со средно образование, а по ослободување-
то со вишо и високо образование се стекнале 
педесетина грнчарци, меѓу кои и еден доктор на 
науки и многу други интелектуалци и познати 
личности во општественото живеење на Репу-
блика Македонија.

Селото Грнчари кое е залепено на Подмочани 
на патот кон „Маркова Нога“ и е многу  каракте-
ристично по тоа што речиси од секоја куќа има 
по еден гурбетчија. Грнчарци важат за големи до-
маќини и газди. Тоа се гледа по нивните куќи, во 
кои има и лифтови, дворови во кои се прават бо-
гати свадби, по луксузните возила... За намерни-
кот или посетителот, Грнчари со своите преубави 
куќи од кои повеќето се отвораат само во летниот 
период, личи на некоја странска населба.



• 138 •

МАНАСТИРОТ „СВЕТИ 
ЃОРЃИ“ ВО КУРБИНОВО

П атот за црквата „Свети Ѓорѓи“ во Курби-
ново води од магистралната делница 

Битола - Ресен, некогашниот римски пат „Виа 
Игнациа“, кај крстосницата „Макази“. Таму се од-
делува патот кој води до границата со јужниот 
сосед кај Маркова Нога до селото Долно Дупени.

Тој дел на Преспа се наоѓа под Баба Плани-
на позната уште и како Пелистер, а е на самиот 
брег на Преспанското Езеро. Кај селото Асамати, 
пак, патот се дели и еден крак води кон селото 
Курбиново, познато со својот манастир, односно 
црква посветена на свети Ѓорѓи. Црквата се на-
оѓа над селото, во пазувите на Баба Планина.

Околината низ која минува патот, кој е широк 
одвај 4 метри, не е толку живописна, колку вели-
чествениот поглед кон планината и особено па-
норамата на волшебното и речиси секогаш мир-
но Преспанско Езеро. Црквата „Свети Ѓорѓи“ е 
една мала и неугледна, еднокорабна градба која, 
оддалеку, и не се познава дека е црква.

Често се вели дека Курбиново и Претор 
се познати туристички места; Курбиново по 
значајниот културен објект – црквата „Свети 
Ѓорги“ од XII век, додека Претор со своето ле-
тувалиште, песочните плажи, зимскиот рекреа-
тивен центар, угостителските објекти и бројни-
те викенд-куќи.
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Меѓутоа, посебно место во историјата на Пре-
спа има, секако, манастирот „Свети Ѓорѓи“ од 
Курбиново, кој се наоѓа во селото Курбиново. А, 
ова преспанско село се наоѓа на околу 2 киломе-
тра од североисточното крајбрежје на Големото 
Преспанско Езеро, во подножјето на Баба Пла-
нина, односно нејзиниот разгранок Голема Чука, 
на надморска височина од 950 метри, со околу 
сто и триесетина жители. Курбиново, често го 
нарекуваат село со стари воденици.

Курбиново е дислоцирано село. За негова 
претходна локација се споменуваат месностите: 
Стара Ливада и Долга Ливада. Тоа се граничи со 
селата Рајца и Грнчари од север, со подрачјето на 
Општина Цапари, Битолско од исток, со селото 
Сливница на југ и со Претор на југозапад.

Низ атарот на селото тече Курбинска Река 
која никогаш не пресушува, но нејзиниот водо-
тек во летниот период значително се намалува, 
посебно откога дел од изворите на реката се за-
фатени со водоводот на Курбиново, Асамати и 
Претор со туристичката населба.

Во селото постојат повеќе локалитети од 
археолошко значење и тоа Каштино, населба 
и топилница од доцно античко време како и 
средновековната тврдина Кула. На 2 километра 
североисточно под селото, на ридот Кулишта 
постојат грамади од кршен камен, покривни ќе-
рамиди и контури на одбранбен бедем, а по по-
вршината се среќаваат фрагменти од керамич-
ки садови.

Курбиново е повеќевековно христијанско 
село во кое има четириесетина куќи со бели фа-
сади и уредени дворни места. Во селото има две 
цркви „Света Богородица“ и манастирската црк-
ва „Свети Ѓорѓи“. Со право се вели дека селото 



• 140 •

Курбиново е најпознато во Преспа  и пошироко 
по црквата „Свети Ѓорѓи“, која е духовен бисер на 
Македонија.

Таа се наоѓа  на еден километар над селото и 
е скриена во пазувите на Баба Планина. За ма-
настирската црква „Свети Ѓорѓи“ се оди откај се-
лото Асамати, по еден крак кој води кон селото 
Курбиново, на левата страна од патот Макази - 
Маркова Нога.

Црквата „Свети Ѓорѓи“ е изградена во 1191 
година, што се гледа од натписот над олтарот. 
Според науката, тоа е времето на владеењето 
на Комненовци со Византија, кога во црковно-
то градителство доминира разнообразност на 
архитектурните форми на цркви, особено, ед-
нокорабни со едно или дури пет кубиња и тоа се 
смета за чиста цариградска концепција, или из-
мешана со „провинциски“ комбинации.

Овој значаен споменик на културата во Кур-
биново не се одликува толку со архитектурата, 
туку со извонредниот живопис. Тој, освен чисто 
цариградски елементи во претставувањето на 
монументално замислениот иконографски рас-
поред на живописот, во одделни композиции 
или фигури, има внесено нови елементи, што во 
престолнината Цариград и надвор од него, ника-
де не е толку изразито предаден како во Маке-
донија.

Затоа, често се вели дека во Курбиново се 
крие прочуената манастирска црква „Свети 
Ѓорѓи“, која Преспа ја велича во научните кру-
гови. Црквата „Свети Ѓорѓи“ е една мала и неу-
гледна, која, оддалеку и не се забележува дека е 
црква сè додека посетителот не ѝ се приближи и 
не го здогледа олтарот на источната страна.

Според пишаните документи, се наведу-
ва дека црквата „Свети Ѓорѓи“ е еднокорабна 
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 градба со полукружна апсида. Градбата е долга 
17  а широка 7 метри. Со ова таа е најголемата ед-
нокорабна црква во Македонија. На западната 
страна нема нартекс (двор каде се собираат вер-
ниците). Има два влеза и изградена е со повеќе 
камен а со помалку тули. 

Со право може да се каже, дека црквата „Све-
ти Ѓорѓи“ своето место во ризницата на свет-
ските вредности го обезбедува со сочуваниот 
фрескоживопис, кој плени со својата раскош. 
Фрескоживописот од XII век е сочуван, речиси, 
во целост.

Фреските во црквата се едни од најубавите, 
најоригиналните и во целост најдобро сочувани 
фрески што од тој период постојат во Македо-
нија. Творештвото на тројцата непознати мајсто-
ри во Курбиново, претставува надоврзување на 
творештвото на ретките мајстори, иако во зна-
чителна мера се забележува голема оригинал-
ност во стилот и изразот.

Затоа со право се вели дека врвното   визан-
тиско фрескосликарство во манастирската црк-
ва „Свети Ѓорѓи“ ги привлекува историчарите  на 
уметноста од светот. И не случајно е запишано 
дека во историјата на уметноста тешко може да 
се посочи уметничко дело кое е толку различно 
вреднувано како живописот во црквата „Свети 
Ѓорѓи“ во Курбиново.

Според науката, тоа е времето кога во црков-
ното градителство доминирала разнообразност 
на архитектурните форми на цркви, особено, 
еднокорабни. Затоа се вели дека манастирската 
црква „Свети Ѓорѓи“ во Курбиново не се одлику-
ва толку со архитектурата, туку со извонредниот 
живопис.

Денес манастирската црква „Свети Ѓорѓи“ е 
споменик на културата на Република Македо-
нија и е  заштитена со закон. Во чест и спомен на 
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величието на оваа најзначајна црква во Преспа, 
сегмент на фреската на светецот архангел Гав-
рил „Ангелот од Курбиново“, се наоѓа на банкно-
тата од 50 денари. 

Манастирската црква „Свети Ѓорѓи“  е под за-
штита на Заводот за заштита на спомениците, а 
според археолошките испитувања се знае, дека 
во црквата имало и конаци кои откако во нив 
удрил гром и ги изгорел, повторно не се обновени.

Во манастирската црква имало богослужба 
сè до 1920 година, но откако се изградила новата 
црква во селото, во црквата „Свети Ѓорѓи“ не се 
служи литургија, со исклучок во 1991 година кога 
овој споменик на културата славеше 700 години 
од своето постоење, момент кога црквата беше 
посетена од илјадници посетители и видни граѓа-
ни на Република Македонија. Тогаш се заклучи 
дека манастирот „Свети Ѓорѓи“ е бисер на средно-
вековното фрескосликарство во Македонија.

Според научните сознанија, живописување-
то на црквата започнало на 25 април 1191 годи-
на.   Фреските  се едни од најубавите, најориги-
налните и во целост најдобро сочувани фрески 
што од тој период допираат до нас. Творештвото 
на тројцата непознати мајстори во Курбиново, 
претставува надоврзување на творештвото на 
нерешките мајстори, иако во голема мера се за-
бележува голема оригиналност во стилот и из-
разот. Сè до крајот на XIII век во македонскиот 
живопис доминира комненовскиот стил.

Концепциски живописот е распореден во три 
зони: во првата зона се насликани поединечни 
претстави на светители во раст, во втората ци-
клусот на големи празници, а во третата про-
роците. Во олтарниот простор во првата зона е 
насликана композицијата Поклонување на ар-
хијереите на Христос. На источниот ѕид се нас-
ликани благовести со архангел Гаврил (северно) 
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и  света Богородица  (јужно). На јужниот ѕид во 
олтарниот простор насликани се свети Методиј 
Солунски, свети Кирил Солунски и свети Кирил 
Александриски.

Надвор од олтарниот простор наслика-
на е претставата на  Исус Христос  Ирини, а до 
него Богородица и вети Јован Претеча од Деисиз. 
На западниот ѕид во првата зона се насликани 
претстави на жени светителки: света Текла, све-
та Петка, света Теодора, света Варвара, света Не-
дела и света Катерина.

На северниот ѕид се насликани претставите 
на свети Онуфриј и свети Ефросин, а на источна-
та страна од северниот ѕид претставата на свети 
Ѓорѓи. Некои композиции: „Вознесение“, „Благо-
веш-тение“ и „Средбата на Марија и Елисавета“ 
го вклучуваат живописот од Курбиново во први-
от ред на византиското сликарство, воопшто.

На јужниот ѕид во втората зона на олтарниот 
простор претставени се две сцени со Марија и 
Елисавета, а надвор од олтарниот простор ци-
клусот продолжува со Раѓањето Христово, Сре-
тение, Крштевање и Воскресение Лазарево.

На западната фасада во горните партии сочу-
вани се остатоци од ктиторска композиција која 
е истовремена со живописот во внатрешноста. 
На јужната фасада сочувани се остатоци од ци-
клусот посветен на житието на  свети Ѓорѓи  кој 
потекнува од XIV век. Во црквата е сочуван и 
живопис од претставата на  свети Димитриј  на 
коњ од XVI век насликана на северниот ѕид.

Програмата во црквата е догматски посеб-
но обмислена целина, со присутни нови сцени 
кои ѝ даваат посебно обележје. Овде посебно се 
мисли на композицијата - Поклонување на Исус 
Христос. Живописот претставува многу силна и 
конзистентна догматска перфекција која во себе 
содржи и нови и стари ликовни транспонирања.
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ПРЕТОР – ПРИЈАТНА 
ТУРИСТИЧКА 

ДЕСТИНАЦИЈА ВО 
ПРЕСПА

Ч есто се вели дека Претор е раскрсница 
меѓу Горна и Долна Преспа и покрај тоа 

што не се памети кога населението ја има имену-
вано котлината на Горна Преспа, Долна Преспа 
и Мала Преспа. Меѓутоа, запишано е дека Горна 
Преспа го зазема северниот дел, Долна Преспа 
јужниот,  а Мала Преспа југозападниот дел на 
Преспа

Ова тврдење е засновано, бидејќи Горна и 
Долна Преспа ги одделува ридот Веќе кај Пре-
тор. Мала Преспа и Горна Преспа, пак, копнено 
се одделени со Пречна Планина, додека делот 
на Долна Преспа со Малото Преспанско Езеро од 
Мала Преспа ги одделува планината Сува Гора.

Инаку, едно од значајните домашни туристич-
ки места во кои вратите секогаш се отворени за 
сите туристи, посетители и намерници е, секако 
туристичка населба Претор. Таа после Отешево 
е втора туристичка дестинација во Преспа.

Претор е  познато туристичко место во Маке-
донија со своето летувалиште, песочните пла-
жи, зимскиот рекреативен центар, угостител-
ските објекти и бројните викенд-куќи. Неколку 



• 145 •

ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕЛ НА ПРЕСПА

 стотици викенд-куќи се нанижани од местото 
каде постоеше некогашната Пумпа за вадење 
вода за наводнување на Преспанското Поле сѐ 
до атарот на селото Сливница. Голем број од 
овие прекрасни куќи се постојани живеалишта.

Исто така, туристичката населба Претор, чие 
име потекнува од староримското име на селото 
Претор, е познато туристичко место, особено по 
убавите климатски услови за рекреација, по сла-
мените чадори и слатката вода на Преспанското 
Езеро, потоа по игралиштата за одбојка, модер-
ните ресторани и, конечно по пристапните цени.

Посебно внимание привлекува традиционал-
ната хумористична приредба „Преторска свад-
ба“ во изведба на феријалците од Скопје и Би-
тола. Сето тоа привлекува голем број туристи од 
Битола, Прилеп, Скопје, Ресен и други места од 
Република Македонија и пошироко и претставу-
ва своевиден културен настан за посетителите.

Детското одморалиште „Мите Богоевски“ во 
Претор кое работи во рамките на организацијата 
за одмор и рекреација на деца и младинци „Мла-
дост“ од Скопје, секако, е најпознатиот објект. Ова 
училиште во природа во изминатите децении 
било собиралиште на илјадници деца и младин-
ци кои доаѓале на летување, зимување, екскур-
зии, спортски подготовки и настава во природа.

Во туристичката населба Претор плажата 
веќе неколку години е разубавена и се одржува 
во пристојна состојба за капачите и оние кои се 
рекреираат. На плажата има и ресторани и ка-
фулиња. Во функција се оставени неколку ра-
ботнички одморалишта и хотел. Исто така, во 
Претор работат Феријалното летувалиште „Пре-
спа Претор“ на битолските феријалци и  детското 
одморалиште „Мите Богоевски“.



• 146 •

Славе Катин  •  Преспанска разгледница

За жал, сите други објекти, кои пред неколку 
децении биле најголемото сврталиште за битол-
чани, прилепчани и жителите од Преспа, сега 
тонат во заборав, запуштени од предолгите сте-
чајни постапки и недефинираната сопственост.

Исто така, денес летувалиштето Претор може 
да се пофали со бројните ресторани кои се нани-
жани како преспански ѓердан покрај Преспан-
ското Езеро и во кои убавите и богати софри се 
надополнуваат со надалеку познатиот преспан-
ски крап и  нивичката белвица (позната како ци-
ронка).

Затоа, многумина велат дека летувалиштето 
Претор со своите песочни плажи и убавата храна 
е рај за одмор на душата. Воздухот и тишината, 
се чини  прочистуваат од корен и ги  поттикнува-
ат посетителите повторно да дојдат во Преспа.  

Селото Претор, пак, е сместено на источната 
страна на Преспанското Езеро, во падините на 
Баба Планина, на патот Макази – Маркова Нога, 
недалеку од летувалиштето. Низ селото поми-
нува Преторска Река, на која во минатото има-
ло седум воденици, во кои жито мелеле повеќе 
села, дури и жители на Мала Преспа. Тоа е по-
веќевековно христијанско село во кое секогаш 
живееле православни Македонци.

Жителите на Претор изградиле две цркви и 
тоа: селската „Свети Архангел Михаил“, каде се 
наоѓаа и селските гробишта и црквата „Свети 
Сава“  (единствена со тоа име во Преспа), која се 
наоѓа на половина километар јужно од селото. 
Таа е изградена во XIV век и била метох (главна 
црква) на Сливничкиот манастир. Во минатото 
постоеле повеќе цркви, меѓу кои: „Свети Атана-
сиј“, црква од средниот век,   „Света Богороди-
ца“, црква и некропола од средниот век; „Света 



• 147 •

ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕЛ НА ПРЕСПА

 Петка“, црква и некропола од средниот век и 
„Света Недела“, исто така, црква од средниот век.

Од Претор потекнува нашиот драг колега 
Киро Јоновски, новинар и публицист, пасиони-
ран сликар, истражувач и хроничар на родниот 
крај и Преспа. Како голем вљубеник во својот ро-
ден крај - Преспа, има напишано две публикации 
и тој е Преспанецот кој и покрај многуте предиз-
вици не се одвоил од своето родно огниште. Во 
ова пригода ќе споменеме дека ги користевме 
релевантните податоци на Киро Јоновски изне-
сени во неговите публицистички трудови.

Инаку, Претор  е археолошки локалитет во 
Преспа  кој претставува населба од доцноантич-
ко време.   Локалитетот се наоѓа источно од се-
лото, на просторот што се протега до атарот на 
селото Курбиново.

Откриените остатоци од римски викендици   
и некрополи во Претор, чие име се совпаѓа со се-
диштето на управителот на Римската провинција, 
зборуваат дека се работи исклучително за антич-
ка населба, со која Преспа треба да се гордее.

Тука е пронајден редок примерок на плочка, 
еден од само трите пронајдени примероци во 
целиот свет, посветен на култот на античката 
малоазиска божица МА, мајката на природата 
и боговите, од некогашната римска провинција 
Кападокија. Исто така, е најдена  и една аплика-
ција од држалка на сад со претстава на човечка 
маска. Во два објекта има остатоци од системи 
за затоплување - хипокаусти изведени од круж-
ни керамички плочки, а откриен е и под со мо-
заик. Сите овие наоди се чуваат во Музејската 
збирка во Ресен и во Музејот во Охрид.

На оваа локација постојат траги и на сред-
новековна населба за што најдобар пример е 
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 црквата „Свети Сава“ од XIV век. Од неа посебно 
е заштитена иконата на свети Јован Крстител, 
која е презентирана на повеќе светски изложби. 

Претор е старо христијанско село во кое от-
секогаш живееле православни  Македонци. Под 
различен облик на името (Претол, Преторче и 
Претор) се спомнува во повеќе извори од раз-
лични периоди. 

Во Втората светска војна селото паднало под 
окупација на фашистичка Италија (мај 1941 годи-
на), со што се нашло во составот на т.н. Голема Ал-
банија. Во тоа време, во селото имало италијан-
ска војска, која била сместена во неколку куќи и 
четири бункери. По капитулацијата на Италија (8 
септември 1943 година) паднало под окупација на 
фашистичка Бугарија, под која беше до ослободу-
вањето на 5 септември 1944 година. 

Со систем за наводнување селото се здобило 
во 1958 година, со електрична енергија во 1959, со 
водовод во 1960, со телевизиски прием во 1965, со 
асфалтен пат во 1981 и со телефонски приклучо-
ци во 1988 година. 

Исто така, треба да се нагласи дека селото 
Претор е печалбарски крај, но во исто време тоа 
е расадник на образовани луѓе. Од овој питом 
крај потекнуваат: Борис Ноневски, поранешен 
директор на Кинотеката на Република Македо-
нија, Мите Ноневски, историчар на уметноста, 
Панде Ефтимов, новинар и познавач на истори-
ското минато на Преспа.

Од Претор има и одреден број познати иселе-
ници во дијаспората кои имаат значаен придо-
нес за македонскиот културен, духовен и црко-
вен живот, меѓу кои поетесата Ката Ефтимова 
поп Македонска, Блаже, Горче и Љубин Котев-
ски, Коле и Гога Ристовски, Коста Јанев, Алексо 
и Љупчо Илиевски, Митко Ристовски  и други.



IV ДЕЛ:

ВО ДОЛНА 
ПРЕСПА 

КАКО ДОМА



Манастирот Свети Ѓорѓи во Курбиново

Ангелот од Курбиново



Манастирот Света Мала Богородица во Сливница



 է ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ДОЛНА ПРЕСПА
 է СЛИВНИЦА – ИНТЕРЕСНО ЛЕТУВАЛИШТЕ ВО 
ДОЛНА ПРЕСПА
 է ПОКЛОНЕНИЕ ВО МАНАСТИРОТ „СВЕТА БОГО-
РОДИЦА“ ВО СЛИВНИЦА
 է МОНОГРАФИЈА ЗА МАНАСТИРОТ „СВЕТА МАЛА 
БОГОРОДИЦА“ ВО СЛИВНИЦА
 է ОД ПАТУВАЊЕТО ПО ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО 
 է ВО ЛЕТУВАЛИШТЕТО КРАНИ И ВО АРВАТИ 
 է ШТРБОВО – ПРИВЛЕЧНА ВИКЕНД НАСЕЛБА
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ЗА ДОЛНА ПРЕСПА

М ајката природа на Долна Преспа ѝ по-
дарила богатство на убавини и атрак-

тивности. Во исто време, историјата ѝ оставила 
непроценливи траги од значајни настани. Затоа 
долнопреспанци каде и да се во родниот крај 
или надвор од него, се радуваат со сето тоа што 
го има во Долна Преспа, се гордеат и го чуваат 
ваквото богатство за идните генерации.

Често се вели ако Македонија е најубавата 
земја на Балканот, тогаш Преспа е срцевината 
на таа македонска убавина. И не случајно, за-
што на овие простори некогаш било седиштето 
на Самуиловата држава, а и на свети Климента. 
Првиот бил владетел на светот, а вториот бил 
великан на православието. Ете зошто нивните 
потомци блеснуваат на хоризонтите на маке-
донската иселеничка галаксија, со харизма как-
ва што можат да имаат само ѕвездите на маке-
донското небо.

По смртта на Климента, долгата и остра зима 
во 927 година, од Преспа направила бела снежна 
котлина, од која, според белите наноси - прес-
лапи, произлегло и името Преспа. Со нивното 
топење подоцна се формирале езерата, првин 
големото, а потоа и другото - помалото. Така 
започнале трансформациите на Долна Преспа 
во природен резерват, еден од позначајните на 
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Балканот. Раскошните планински визури на 
Пелистер и Галичица, богатиот и редок расти-
телен и животински свет и благородната клима 
од Долна Преспа направиле вистинско чудо на 
природата.

Она што на Долна Преспа и на нејзината исто-
рија ѝ дава посебен белег е нејзиното богатство 
со културно-историски споменици, уште од вре-
мето кога била староримска крстосница и прва 
престолнина на цар Самуил. 

Неколку културно-историски споменици 
од XI до XVII век, се сочувани благодарение на 
нивната местоположба (оддалеченоста од кому-
никациите или локацијата во планинските ре-
гиони). Такви се „Света Петка“ од XIV век во Брај-
чино, „Свети Атанас“ и „Свети Архангел“ од XIV 
век во Долно Дупени, „Свети Петар“ од XIV век 
во Голем Град, и Сливничкиот манастир „Света 
Богородица“ од почетокот на XVII век.

Значајни споменици од минатото на Долна 
Преспа се и Кулата Сливница, Кулата Крани-Ар-
вати, Кулата Штрбово и Кулата Љубојно. Вакви 
културно-историски знаменитости постојат и во 
деловите на Преспанската Котлина кои денес се 
наоѓаат во делови на етничка Македонија, во Ре-
публика Грција и Република Албанија. 

Монографијата „Илинден во Љубојно и Пре-
спа“ од авторот Славе Николовски-Катин и ко-
авторот Бошко Рајчовски-Пелистерски на  чита-
телот му овозможува да добие информации за 
Долна Преспа од етничка Македонија. Текстови-
те се илустрирани со голем број документарни и 
актуелни фотографии, како и со објавени мате-
ријали за Долна Преспа.

Инаку,во монографијата се дадени подато-
ци за селата во Долна Преспа, од Сливница до 
Долно Дупени и од Герман до Пустец, за одре-
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ден  број   личности во македонската дијаспора, од 
културниот, образовниот, општествениот и публи-
цистичкиот живот на долнопреспанци. Од немање 
доволно простор и податоци, особено за помладите 
генерации, некои личности и настани се недоволно 
или воопшто не се застапени во делото, затоа, ги 
молам читателите да имаат разбирање.

Овој дел на монографијата има за цел да ги 
отслика некои од поважните податоци, настани 
и личности од постарите и сегашните генера-
ции, кои имаат придонес во историскиот, нацио-
налниот, духовниот и културниот развој на Дол-
на Преспа.

Така, во монографијата се вели дека цела 
Долна Преспа, сите населени места долж Пре-
спанското Езеро се празнично расположени во 
текот на летните месеци. Овој живописен дел 
на Преспа широко ги отвора своите порти за ту-
ристите, добронамерниците за печалбарите од 
целиот свет, да го посетат крајот на најслатките 
јаболка и на вештите рибари.

Овој прекрасен крај отворајќи ги широко пор-
тите ги мами печалбарите да се вратат во своето 
родно место, на своето старо огниште. Голем број 
од тие „талкачи по светот“ доаѓаат да се видат со 
своите најблиски, да го празнуваат Илинден на 2 
август секоја година во прадедовската земја, во 
Долна Преспа.

Според историските документи, по завршу-
вањето на Балканските војни Преспанската Кот-
лина им припаѓала на Србија (Стара Југославија) 
и Грција (Елада). По една деценија Грција (Елада) 
ѝ ја отстапила Мала Преспа на Албанија, со што 
тромеѓето на овие три држави останало во води-
те на Големото Преспанско Езеро, во непосредна 
близина на островот Голем Град.

Поделба на Преспа е направена и во текот на 
Втората светска војна. Градот Ресен и  неколку 
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села на Горна Преспа, биле под бугарска власт, 
додека целата Долна Преспа и Мала Преспа 
останале под италијанска власт. Тогашната гра-
ница меѓу фашистичките држави Бугарија и 
Италија се наоѓала на потегот од крстосницата 
„Макази“ кон запад, меѓу селата Горно Дупени и 
Евла, сѐ до капитулацијата на Италија (1943 го-
дина) кога бугарската власт се проширила кон 
Долна Преспа и Мала Преспа.

Во Преспанската Котлина постојат 74 населе-
ни места од кои 36 се протегаат во Горна Преспа 
во Општина Ресен. Меѓутоа, во Долна Преспа, во 
делот на Република Македонија има 8 села и тоа: 
Љубојно, како центар за Сливница, Арвати, Кра-
ни, Штрбово, Брајчино, Наколец и Долно Дупени. 

Во Долна Преспа во Грција (Елада) со центар 
во селото Герман има 18 села и тоа: Герман, Раби 
(Р‘би), Медово, Штрково, Опаа, Рудари, Папли 
(П‘пли), Оровник, Буковик, Лк (Л‘к), Дреново, Тр-
ново, Граждено, Орово, Дробитишта, Винени, 
Нивици и Аил (Ахил), како и 3 села во делот на 
Албанија: Заградец, Ракитско и Суец. 

Во Мала Преспа (во Албанија), пак, има 9 насе-
лени места и тоа: Пустец како општински центар, 
потоа, Туминец, Горна Горица, Долна Горица, Гло-
бочени, Шулин, Пустец, Леска, Зрновско и Церје. 

Преспа, како и многу други предели од За-
падна Македонија најмногу е познат по печал-
барството. Од памтивек од овој крај се одело на 
печалба. Тоа е место оплакано со солзи, место на 
средби и на разделби, место кое оставило длабо-
ки болки во душите кај раселените ширум светот. 

Често се вели дека да бидеш во Долна Преспа 
значи да се навратиш и да тагуваш за минатото, 
да ја видиш денешната слика на разделена Ма-
кедонија и да размислуваш за иднината на уба-
вата Преспа како  дел на етничка Македонија.
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СЛИВНИЦА – 
ИНТЕРЕСНО 

ЛЕТУВАЛИШТЕ ВО 
ДОЛНА ПРЕСПА

С елото Сливница е едно од постарите и по-
познатите села во Преспа, со долга и веков-

на историска традиција на постоење. Во доцни-
от среден век на крајот на XVI и почетокот на 
XVII век во 1607 година над селото бил изграден 
познатиот Сливничкиот манастир посветен на 
пресвета Богородица.

Кога ќе се пристигне во Долна Преспа, прво село 
е Сливница. Тоа е лоцирано на падините на ридот 
кој се извишува над источниот брег на Преспанско-
то Езеро, на територијата на Општина Ресен. 

Сливница е ридско село, кое се наоѓа на над-
морска височина над 900 метри, чиј атар високо 
се издига од езерото и се граничи со сртот на 
Баба Планина, зафаќајќи простор од околу 10 
километри квадратни.

Во Сливница живее исклучително македон-
ско население. Населбата е малечка, но заедно 
со викенд-населбата на атарот на Сливница и 
Претор е една од најголемите и најзначајните 
туристички населби на Преспанското Езеро.

 За жал, многу од нејзините жители се исе-
лиле во Австралија, Соединетите Американски 
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Држави, Канада, по европските земји, како и низ 
градовите на Македонија, така што бројноста на 
населението постепено се намалува. Но, иселе-
ниците одвреме-навреме, особено во летниот 
период, си го посетуваат селото, кое е привлечно 
за живеење и одмор.

Селото Сливница, како и други македонски 
села, името му го должи на овошјето. Така, ети-
мологијата на името Сливница потекнува од 
зборот - слива. Старите жители на селото раска-
жуваат дека на ова место некогаш имало многу 
сливи од разни сорти од кои селаните вареле 
многу вкусна ракија - сливовица. 

Исто така, Сливница е прочуено и по добриот 
асортиман на грозје, но сливите порано доми-
нирале и така, поради многуте насади од сливи, 
луѓето населбата ја нарекле Сливница.

Најголем дел од населението кое живее во 
Сливница се занимава со земјоделство и сточар-
ство. Најзначајна стопанска гранка како и во по-
широкиот Преспански Регион е овоштарството, 
односно одгледувањето на јаболка, цреши, сли-
ви, вишни и круши.

Поради поволната местоположба крај  Пре-
спанското Езеро дел од населението се занима-
ва и со риболов, туризам, односно изнајмување и 
сместување на туристи или работа во блиските 
туристички и угостителски капацитети. 

Сливница е познато печалбарско село со го-
лема традиција, па така дел од населението ра-
боти на печалба во странство во индустријата, 
градежништвото, автопревозот во Соединетите 
Американски Држави,  Канада,  Шведска, а по-
мал дел од жителите работат и други дејности 
во градот  Ресен  или се занимаваат со пчелар-
ство и шумарство. 
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Во Сливница постојат приватни продавници 
за стока за широка потрошувачка, бензинската 
пумпа „Свети Атанас“, што е лоцирана на патот 
Макази - Маркова Нога и е единствен објект од 
таков вид во Долна Преспа, како и плажата што 
е дадена под концесија на повратничката од 
Германија по потекло од Љубојно, Сотирка Сте-
ријовска-Цоца.

Денес, Сливница се прероди благодарение на 
Сотирка Стеријовска-Цоца. Таа од љубов и коп-
неж по родниот крај, одлучи цела печалба што ја 
заработила 30 години во Германија да ја вложи во 
изградба на туристички комплекс во Сливница.

Исто така, во последните неколку години соп-
ствениците на комплексот „Конект“ вложиле 
многу средства за изградба на ресторанот, други 
објекти и уредување на плажата. Овие објекти 
работат од март до октомври. Во Сливница пре-
тежно уживаат туристи од Ресен, Битола и од 
Прилеп, но убавините сѐ почесто привлекуваат 
и странци.

Сливница е повеќевековно христијанско село 
и е надалеку прочуено по сливничкиот манастир 
„Света Мала Богородица“, кој се наоѓа на некол-
ку километри источно од селото во планината, 
изграден во почетокот на XVII век. Патрониот 
ден на манастирот е на 21 септември кога се зби-
раат верници од голем број преспански села од 
сите делови на Преспа, Битолско и пошироко од 
многу места во Македонија.

Славата и честа што и се оддаваат на пре-
света Богородица во Македонија ја паметат 
многу генерации наназад. Нејзиниот лик е до-
стоинствено и интензивно обработуван во број-
ните живописи и икони во македонските цркви 
и  манастири. Нејзиниот ореол не ги одминал и 
книжевните и народните творби. 
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Токму затоа, целокупното богатство собрано 
во Македонија, опфатено со нејзината личност, 
дело и бројни добродетели, нужно бара широки 
истражувања.

Нејзиниот култ е присутен во Македонија, но 
тој бара и многу опсежни студии во областите 
на црковно-канонското наследство, книжевно, 
историско - уметничко, археолошко, социјално, 
историско, теолошко, фолклорно, итн. Бројните 
уметнички дела во црквите и манастирите, ра-
кописите во старите и новите книгохранилишта, 
иако празнети низ вековите поради скапоцено-
стите што ги содржеле, бараат нови заокружени 
видувања и анализи.

Слично како во целиот христијански свет, 
култот на светата Марија особено се негува во 
Преспанскиот Регион. Култот е претставен во 
македонската средновековна литература, во 
традициите и фолклорот. Историјата на умет-
носта има важна улога во културните достигну-
вања, а некои од македонските икони и фрески 
се вклучени во светското наследство.

Бидејќи манастирот „Света Мала Богородица“ 
изобилува со богати фрески, икони, резби, архи-
тектура, интересни случувања и друго, во послед-
ните години тој е предизвик за бројни научници, 
патеписци и други заинтересирани кои посвету-
ваат големо внимание на науката, литературата 
и воопшто на црковното и културното живеење 
на Долна Преспа и пошироко на Македонија.

Така, и книгата „Ореолот на Дева Марија и све-
та Богородица Слимничка во Преспа“ на профе-
сор д-р Вера Стојчевска-Антиќ и Славе Николов-
ски-Катин е содржински богата во однос на култот 
на Дева Марија проследен со голем број текстови 
од многу книги посветени на нејзиниот живот. 
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Оваа значајна и по многу нешта единствена 
книга е, исто така, посветена на пресветата Дева 
Марија и на Слимничкиот манастир изграден во 
1607 година, кој во 2007 година го одбележа јуби-
лејот 400 години од своето постоење.

Бидејќи Слимничкиот манастир се наоѓа во 
Преспа, авторите Вера Антиќ и Славе Катин 
даваат живописен опис на овој регион, нагласу-
вајќи го неговото значење за црковните актив-
ности на Македонија во минатото, како и денес.

Читателите ќе се запознаат со Преспа како 
главен град на Македонското Царство на цар 
Самуил; потоа со Преспа како место на кое се 
формирала првата Македонска архиепископија; 
со Преспа како регион во кој многу илинденци 
биле организирани, а чиј дух бил присутен и во 
текот на НОБ.

Посебен дел во книгата е посветен на селото 
Сливница и на величествениот манастир „Пре-
света Богородица Слимничка“. Живописниот 
опис на ова село, со своите пет цркви и манасти-
ри, едноставно го одзема здивот. 

Денес, во овие црковни, духовни и национал-
ни времиња како Слимничкиот манастир да 
оживува и ги поканува ненајавените и доброна-
мерните гости да го посетат. 

Делот што изобилува со легенди и митови 
само го потврдува значењето и важноста на кул-
тот на пресветата Дева Марија во Македонија 
бидејќи таа е сакана и величена – и поради тоа е 
видена, а нејзините дела почувствувани.
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ПОКЛОНЕНИЕ ВО 
МАНАСТИРОТ 

„СВЕТА БОГОРОДИЦА“ 
ВО СЛИВНИЦА

 
 Бидејќи манастирот „Света Мала Богороди-
ца“ изобилува со богати фрески, икони, резби, 
архитектура, интересни случувања и друго, во 
последните години тој е предизвик за бројни на-
учници, патеписци и други заинтересирани кои 
посветуваат големо внимание на науката, лите-
ратурата и воопшто на црковното и културното 
живеење на Долна Преспа и пошироко на Маке-
донија.

Славата и честа на пресветата Дева Марија 
во Македонија се големи. Слично како во целиот 
христијански свет, култот на светата Марија осо-
бено се негува во Преспанскиот Регион. Култот е 
претставен во македонската средновековна ли-
тература, во традициите и фолклорот. Историја-
та на уметноста има важна улога во културните 
достигнувања, а некои од македонските икони и 
фрески се вклучени во светското наследство.

Таков пример е селото Сливница кое е по-
веќевековно христијанско село во Преспа и е 
надалеку прочуено по манастирот „Света Мала 
Богородица“, кој се наоѓа на неколку километри 
источно од селото во планината, изграден во 
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 почетокот на XVII век. Патрониот ден на мана-
стирот е на 21 септември кога се збираат верни-
ци од сите преспански села, Битолско и поширо-
ко од многу места во Македонија.

Кога ќе се пристигне во Долна Преспа, прво 
село е Сливница. Тоа е лоцирано на падините 
на ридот кој се извишува над источниот брег на 
Преспанското Езеро, на територијата на Општи-
на Ресен. Сливница е ридско село, кое се издига 
на надморска височина над 900 метри, чиј атар 
високо се издига од езерото и се граничи со ср-
тот на Баба Планина, зафаќајќи простор од око-
лу 10 километри квадратни.

Во Сливница живее исклучително македон-
ско население. Населбата е малечка, но заедно 
со викенд-населбата на атарот на Сливница и 
Претор е една од најголемите и најзначајните 
туристички населби на Преспанското Езеро. 
За жал, многу од нејзините жители се иселиле 
во Австралија, Америка, Канада, по европските 
земји, како и низ градовите на Македонија, така 
што бројноста на населението постепено се на-
малува. Но, иселениците одвреме-навреме, осо-
бено во летниот период, си го посетуваат селото, 
кое е привлечно за живеење и одмор.

Селото Сливница е едно од постарите и попо-
знатите села во Преспа, со долга и вековна исто-
риска традиција на постоење. Во доцниот сре-
ден век на крајот на XVI и почетокот на XVII век, 
во 1607 година, над селото бил изграден позна-
тиот Сливнички манастир посветен на пресвета 
Богородица.

Манастирот е подигнат во 1607 година, и спо-
ред описот е граден во три фази, и тоа од  1607, 
од 1612 и главно во 1645 година. Од тој период по-
текнува и живописот во храмот, како и дрвениот 
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иконостас со престолните икони, царските две-
ри и големиот крст. 

Пред 100 години околу манастирот се прости-
рала огромна борова шума која изгорела во пожар.

Во склоп на манастирот има конаци кои ги 
користат жителите на Преспа. Конаците се из-
градени при крајот на  XVII век  и на два пати 
биле опожарени. Обновата на овој средновеко-
вен манастир започнала во 1996 година. Сега во 
манастирскиот двор има 20 конаци со 90 легла. 
За време на летото во конаците доаѓаат верници 
кои тука преспиваат. Обновена е трапезаријата 
и кујната, а направен е и санитарен чвор

Инаку, Според верувањата на  христијаните 
Богородица била мајка на Исус Христос и сопру-
га на  Јосиф. Марија е позната ѝ како Дева Ма-
рија, Светата Мајка, Мадона, Блажена Марија. 
Во православието и католицизмот таа е најпочи-
туваната светица, а во исламот е една од трите 
совршени жени.

Според евангелието, таа живеела во  Наза-
рет  во тогашната покраина  Галилеја. На  ара-
мејски јазик, нејзиното име се произнесува 
како  Мирјам. Според верувањата таа стапила 
во брак со Јосиф и се зачнала со Исус на чуде-
сен начин, кога и се јавил  архангел Гаврил  и ѝ 
соопштил дека ќе роди син кој ќе биде цар на ца-
ревите. Во сите евангелија Марија се споменува 
како мајка на Исус, и нејзината улога во еванге-
лијата, главно, се врти околу таа насока.

Рождество на пресвета Богородица  или  Мала 
Богородица е еден од 12. големи празници во пра-
вославието кој го слави раѓањето на Богородица. 
Богородица е родена во Назарет од стари и бездет-
ни родители, благочестивите Јоаким и Ана како 
одговор на нивните молитви. Празникот се слави 
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на 8 септември според јулијанскиот календар или 
на 21 септември според грегоријанскиот календар, 
како што е случајот со прославата на „Света Мала 
Богородица“ во селото Сливница, во Преспа.

Народот верува дека пресвета Богородица е 
заштитничка на мајките воопшто и на леунките 
посебно, поради што жените што раѓаат ја по-
викуваат да им помогне полесно да се породат. 
Исто така, се верува дека таа им помага и на же-
ните што немаат деца. Затоа ваквите жени одат 
во црквите посветени на Богородица и се молат 
пред нејзините икони. Затоа, култот на пресвета 
Богородица има значајно место кај Македонци-
те и многу цркви во Македонија и во дијаспората 
се посветени на Дева Марија. 

Бидејќи манастирот „Света Мала Богородица“ 
изобилува со богати фрески, икони, резби, архи-
тектура, интересни случувања и друго, во послед-
ните години тој е предизвик за бројни научници, 
патеписци и други заинтересирани кои посвету-
ваат големо внимание на науката, литературата 
и воопшто на црковното и културното живеење 
во Долна Преспа и пошироко во Македонија.

Славата и честа што  ѝ  се оддаваат на пре-
света Богородица во Македонија ја паметат 
многу генерации наназад. Нејзиниот лик е до-
стоинствено и интензивно обработуван во број-
ните живописи и икони во македонските цркви 
и манастири. Нејзиниот ореол не ги одминал и 
книжевните и народните творби. Токму затоа, 
целокупното богатство собрано во Македонија, 
опфатено со нејзината личност, дело и бројни 
добродетели, нужно бара широки истражувања.

Нејзиниот култ е присутен во Македонија и во 
дијаспората, но тој бара и многу опсежни студии 
во областите на црковно-канонското наслед-
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ство, книжевно, историско - уметничко, архео-
лошко, социјално, историско, теолошко, фолк-
лорно, итн. Бројните уметнички дела во црквите 
и манастирите, ракописите во старите и новите 
книгохранилишта, иако празнети низ вековите 
поради скапоценостите што ги содржеле, бараат 
нови заокружени видувања и анализи.

Инаку, широкиот ореол на пресвета Богоро-
дица е присутен низ цела Македонија. Преспан-
скиот Регион брои над шеесет црковни градби 
со нејзино име. Овој регион со сите убавини и бо-
гатства што ги поседува, со Преспанското Езеро 
опколено со зачувани природни убавини, чува 
вековна традиција и култ кон Богородица.

Покрај тоа, Преспа е полна со историски на-
стани и случувања: Распослана на римската ма-
гистрала Виа Игнација, седиште на првата Саму-
илова престолнина, место на првата Словенска 
митрополија, со учество на дванаесет комитски 
чети во Илинденското востание, со бројни пад-
нати жртви во НОБ, а денес израсната во тури-
стичко-стопанска област во Македонија.

Вековните верски и други преданија и леген-
ди ги памети и современиот жител крај вековни-
те црковни градби и култни места. Не случајно 
во оваа прилика истакнуваме само еден карак-
теристичен пример, а нив ги има Македонија во 
изобилство - Сливничкиот манaстир и Пресвета 
Богородица Сливничка.

Насоките кои го откриваат култот на Дева 
Марија создаван низ вековите во Македонија, а 
присутен во нашата современост, помогнаа да се 
множат црковните градби со нејзино име. Еден 
убав пример ни открива сливничкиот манастир 
„Пресвета Богородица“, сместен во живописот 
на чистата планинска и шумска полјана, на Баба 
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Планина во Преспа, во длабок спокој и сон, не-
достапно допрен дури и од љубопитниот Маке-
донец во Преспа. Таа тајновитост и убавина не 
можела да не го разбуди народниот творец да ја 
воспее и да ја возвиши.

Поради специфичната камена градба мана-
стирот е заштитен како културно-историски 
споменик и спаѓа под Републичкиот завод за 
заштита на споменици од културата. Во дворот 
на манастирскиот комплекс има чешма со леко-
вита вода за која се верува дека е света и дека 
лечи од болести како и помага за пород. Водата 
се смета дека извира под манастирската црква. 
Лековитата вода им помогнала на повеќе брач-
ни двојки кои подолго време биле во брак а не-
мале деца. 

Манастирот „Света Богородица“ познат како 
Сливнички манастир е манастирски комплекс 
кој се наоѓа на околу 3 километри оддалеченост 
од селото Сливница во густа листопадна шума 
на падините на Баба Планина. Во комплексот 
има 20 конаци со 90 легла во кои може да се пре-
спие. Сливничкиот манастир е под водство на 
Преспанско-пелагониската епархија и е доста 
привлечен за домашните и странски туристи.

Исто така, покрај манастирот „Света Мала 
Богородица“ во Сливница постојат и уште пет 
македонски православни цркви и тоа: селската 
црква „Свети Димитрија“, потоа „Свети Атанас“, 
која е лоцирана на патот и целосно е реновира-
на и доби нов изглед како новите македонски 
православни цркви изградени од камен, потоа 
црквите „Свети Петар и Павле“, „Света Петка“ и 
„Свети Никола“што го прават ова долнопреспан-
ско село значаен духовен центар.
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МОНОГРАФИЈА ЗА 
МАНАСТИРОТ „СВЕТА 
МАЛА БОГОРОДИЦА“ 

ВО СЛИВНИЦА

К нигата „Ореолот на Дева Марија и света 
Богородица Слимничка во Преспа“ на 

Вера Стојчевска-Антиќ и Славе Николовски-Ка-
тин претставува обид да се осветли култот, 
славата и честа на мајката на Исус Христос во 
светот и во Македонија, особено во манастирот 
„Света Богородица Слимничка“ во селото Слив-
ница во Преспа. 

 Таа го претставува нејзиниот лик кој е интен-
зивно насликан на бројни икони и фрески во ма-
кедонските цркви и манастири, како и пишани 
текстови поврзани со неа во бројни староцрков-
ни книги.

Во целиот свет доминираат светилишта по-
светени на Дева Марија кои го величат нејзи-
ниот култ. Меѓу нив се црквите „Света Катерина 
Лабур“ во Париз, „Света Фатима“ во Португалија, 
„Света Гарабандал“ во Шпанија и други. Слични 
визии се забележани и во манастирот „Света Бо-
городица Слимничка“ од страна на локалното 
население во селото Сливница.

Славата и честа на пресветата Дева Марија 
во Македонија се големи. Слично како во целиот 
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христијански свет, култот на светата Марија осо-
бено се негува во Преспанскиот Регион. Култот е 
претставен во македонската средновековна ли-
тература, во традициите и фолклорот. Историја-
та на уметноста има важна улога во културните 
достигнувања, а некои од македонските икони и 
фрески се вклучени во светското наследство.

Монографијата „Ореолот на Дева Марија 
и света Богородица Слимничка во Преспа“ на 
проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ и Славе Нико-
ловски-Катин е издание на Книгоиздателството 
„Македонска искра“ од Скопје, 2007, 1-164. Тоа е 
публицистичко дело за манастирот и за Преспа 
како целина, а беше промовирано на Велигден 
во црквата „Свети Кирил и Методиј“ во Ресен на 
10 април 2007 година.

Инаку, книгоиздателството “Македонска ис-
кра” е формирано благодарение на демократ-
ските процеси што настанаа по осамостојување-
то на Република Македонија како независна, 
демократска и самостојна држава. Тогаш се соз-
дадоа поволни услови за приватна иницијатива, 
меѓу другото и во областа на културата, со посе-
бен акцент во развојот на книгоиздателството. 
Така, денешното Друштвото за издавачка и об-
разовна дејност, производство и промет (Кни-
гоиздателството) „Македонска искра” ДООЕЛ 
увоз-извоз-Скопје.

„Македонска искра“ е крстена по весникот 
„Македонска искра“, првиот македонски вес-
ник што започна да се печати во Перт, Австра-
лија  во 1946 година. Таа за првпат е регистри-
рано во Окружниот стопански суд во Скопје, на 
28.03.1995, за потоа да ги следи сите законски 
измени. Меѓутоа, својата издавачка дејност 
“Македонска искра” ја започна во текот на 1997 
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 година и досега има објавено стотици наслови 
од значајните македонски писатели, научници и 
публицисти, во тираж од илјадници примероци, 
пласирани во Македонија и во многу национал-
ни библиотеки и специјализирани книжарници 
во европските и во прекуокеанските земји, осо-
бена меѓу македонското иселеништво 

На оваа скромна, но со видни резултати изда-
вачка куќа посебна област во издаваштвото се 
учебниците и дидактичката литература  одобре-
на од Министерството за образование на Репу-
блика Македонија. Сите учебници и различната 
дидактичка литература на „Македонска искра“ 
се користат во основните и средните училишта, 
и имаат значаен прилог и придонес во образов-
ниот процес во Република Македонија.

Во книгата е даден хронолошкиот развој на 
култот на Божјата Мајка почнувајќи од нејзино-
то раѓање па сѐ до денес. Овој дел го прикажува 
животниот пат на пресветата дева Марија пре-
ку евангелија и текстови од Новиот завет, како 
и преку делата на уметници и анонимни автори, 
преку легенди и митови, преку апокрифи. 

Посебен дел е посветен на македонските на-
родни песни во кои светата Дева Марија се вели-
чи, а прикажан е и список на цркви во Републи-
ка Македонија кои го носат името на пресветата 
Божја Мајка.

Делот насловен „Текстови за пресветата Дева“ 
ја прикажува хронологијата на нејзиното раѓање, 
како и на сето тоа што претходело и следело. 
Прикажани се најважните датуми во христијан-
ството, како 8 септември – нејзиното раѓање; 21 
ноември – нејзиното воведување во храмот; 25 
март – Благовестие; 25 декември – раѓањето на 
Исус Христос и 15 август –  нејзиното успение. 
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Исто така, апокрифни текстови  посветени на 
голготата на пресветата Марија, дел од сред-
новековната религиозна поезија и неколку мо-
литви се дадени во овој дел. 

Книгата, исто така, нуди и приказ на маке-
донското народно творештво посветено на пре-
светата мајка на Исус Христа, односно текстови 
од македонски збирки на стари народни песни и 
обичаи, од фолклорното богатство и убавините 
на Македонија преку легенди и митови.

Бидејќи Сливничкиот манастир се наоѓа во 
Преспа, авторите Вера Антиќ и Славе Катин 
даваат живописен опис на овој регион, нагласу-
вајќи го неговото значење за црковните актив-
ности на Македонија во минатото, како и денес. 

Селото Сливница е едно од постарите и попо-
знатите села во Преспа, со долга и вековна исто-
риска традиција на постоење. Во доцниот среден 
век на крајот на XVI и почетокот на XVII век во 
1607 година над селото бил изграден познатиот 
Сливнички манастир посветен на пресвета Бо-
городица.

Славата и честа што и се оддаваат на пре-
света Богородица во Македонија ја паметат 
многу генерации наназад. Нејзиниот лик е до-
стоинствено и интензивно обработуван во број-
ните живописи и икони во македонските цркви 
и манастири. Нејзиниот ореол не ги одминал и 
книжевните и народните творби. Токму затоа, 
целокупното богатство собрано во Македонија, 
опфатено со нејзината личност, дело и бројни 
добродетели, нужно бара широки истражувања.

Нејзиниот култ е присутен во Македонија, но 
тој бара и многу опсежни студии во областите 
на црковно-канонското наследство, книжевно, 
историско-уметничко, археолошко, социјално, 
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историско, теолошко, фолклорно, итн. Бројните 
уметнички дела во црквите и манастирите, ра-
кописите во старите и новите книгохранилишта, 
иако празнети низ вековите поради скапоцено-
стите што ги содржеле, бараат нови заокружени 
видувања и анализи.

Покрај тоа, Преспа е полна со историски на-
стани и случувања: Распослана на римската 
магистрала Виа Игнација, седиште на првата 
Самуилова престолнина, место на првата Сло-
венска митрополија, со учество на дванаесет 
комитски чети во Илинденското востание, со 
бројни паднати жртви во НОБ, а денес израсна-
та во напредна туристичко-стопанска област во 
Македонија.

Во овие насоки се движат и афинитети на 
Вера Антиќ и Славе Катин да ги истакнат пред 
македонската и пошироката светска јавност ви-
стинските вредности и втемелените историски, 
верски, митски и народни верувања. Вековните 
верски и други преданија и легенди ги памети 
и современиот жител крај вековните црковни 
градби и култни места. Не случајно во оваа при-
лика истакнуваме само еден карактеристичен 
пример, а нив ги има Македонија во изобилство 
- Сливничкиот манaстир и Пресвета Богородица 
Сливничка.

Нејзините соседи со векови наназад, а и денес 
раскажувале и раскажуваат за „присутноста на 
пресвета Богородица во манастирот“. Ако во све-
тот доминираат светилиштата на Богородица, 
кои се јавуваат со растот на нејзиниот култ ши-
рум светот, како, на пример, случајот со „Катери-
на Лабурс“ во Париз, „Фатима“ во Португалија, 
„Гарабандал“ во Шпанија, не помалку се важни 
повторливите настани во Сливничкиот мана-
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стир, раскажувани од сѐ уште живите околни 
жители. Вакви примери имало и има честопати 
во сакралните култни маста и живеалишта.

Во случајов само сакаме да укажеме на на-
соките кои го откриваат култот на Дева Марија 
создаван низ вековите во Македонија, а прису-
тен во нашата современост, кога се множат цр-
ковните градби со нејзино име. 

Еден убав пример ни открива Сливнички-
от манастир „Пресвета Богородица“, сместен 
во живописот на чистата планинска и шумска 
природа, на Баба Планина во Преспа, во длабок 
спокој и сон, недостапно допрен дури и од љубо-
питниот Македонец во Преспа. Таа тајновитост 
и убавина не можела да не го разбуди народниот 
творец да ја воспее и да ја возвиши.

Книгата претставува обид да се осветли кул-
тот, славата и честа на мајката на Исус Христос 
во светот и во Македонија, особено во манасти-
рот „Света Богородица Слимничка“ во селото 
Сливница во Преспа. Таа го претставува нејзи-
ниот лик кој е интензивно насликан на бројни 
икони и фрески во македонските цркви и мана-
стири, како и пишани текстови поврзани со неа 
во бројни староцрковни книги.

Во книгата е даден хронолошкиот развој на 
култот на Божјата Мајка почнувајќи од нејзино-
то раѓање па сѐ до денес. Овој дел го прикажува 
животниот пат на пресветата Дева Марија пре-
ку евангелија и текстови од Новиот завет, како 
и преку делата на уметници и анонимни автори, 
преку легенди и митови, преку апокрифи. По-
себен дел е посветен на македонските народни 
песни во кои се величи светата Дева Марија.

 Преспа како дел од Македонија е карактери-
стичен регион во кој Македонската православна 
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црква одиграла значајна улога. Христијанското 
население од Преспа, ги искажувало духовните 
и интелектуалните потенцијали низ дејноста на 
Охридската архиепископија. 

Co тоа се потврдува, дека во Преспа се созда-
ле дела од највисок уметнички дострел во своето 
време кои ја збогатуваат не само македонската, 
туку и светската ризница на уметноста и култу-
рата. Нејзиното христијанско население го негу-
вало и го негува култот на пресвета Богородица, 
на Исус Христос...

Тоа се потврдува со фактот што во голем број 
преспански села се изградени цркви посвете-
ни на Дева Марија. Меѓу нив, црквите во селата 
Сливница, Брајчино, Јанковец, Евла, Љубојно, 
Арвати, Крани, Нивици, Курбиново, Долно Дупе-
ни, Бела Црква и други населени места.

Манастирот „Света Богородица“ бил постојан 
центар на просветата, а во одлучните моменти 
од нашата историја во него се развивала и рево-
луционерна дејност. Голема штета на црковната 
библиотека и нанел грчкиот владика Мелетиј 
кој ги уништил вредните ракописи и книги.

Во 1942 година во манастирот „Света Богоро-
дица“ бил сместен одред од италијанската војска, 
кога биле и опожарени манастирските конаци. 
Во предилинденскиот период во Сливница, Брај-
чино и други места биле организирани илегални 
курсеви за свештеници, кои биле подготвувани 
да служат на мајчин јазик, наспроти гркофилска-
та политика на грчкото свештенство. 

Овој дел од Преспа станал, главно, печалбар-
ски. Денес голем број сливничани живеат во 
Соединетите Американски Држави, Канада, Ав-
стралија. Иселениците честопати донираат за 
црквите и за манастирот. 
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ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО 

Н ашето патување беше од Битола кон ма-
настирот „Света Мала Богородица“ во 

Сливница, Преспа. Откако го преминавме пре-
војот   Ѓавато, како на дланка видовме дел од 
Преспанската Котлина. На прв поглед ни падна 
в очи Ресен, општествено-политичкиот и кул-
турниот центар на Преспа. Од далеку се гледаа 
неколкуте фабрички оџаци во градот, од кои во 
минатото чадот како долга кадела пливал по чи-
стиот воздух на Преспа.

Исто така, впечатливи се црвените покриви 
на новите куќи, што како печурки никнат на сите 
страни во Ресен. Посебно глетката се збогатува 
со куќите што го поврзуваат селото Јанковец со 
Ресен. Од далечина, Јанковец изгледа како низа 
тутун што виси над патот за селото Кривени, а 
Златари и Избишта се скриле во густата шума и 
јаболковите насади.

Многу посетители на Преспа велат дека нају-
баво да се биде таму е во пролет. Тогаш длабоко 
се чувствува свежиот воздух што доаѓа од ви-
соките букови и борови шуми на Баба Планина 
и Бигла. Секој патник би сакал да се одмори во 
овој планински дел, да вдиши чист воздух, да се 
восхитува на убавината и на природата и да ја 
почувствува свежината на Преспа.

Се спуштавме по патот што како змија вијуга 
низ густата шума и негде-годе покрај зелените 
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ливади. Оттука во далечината се гледа дел од 
Преспанското Езеро. Човек кој не бил порано во 
Преспа, ќе помисли дека природата си поиграла 
со минатото и направила еден половичен круг 
меѓу планините и истиот подоцна го исполнила 
со вода. Од северната страна на тој дел од езе-
рото се забележуваат непрегледни плантажи 
со јаболка, а од западната страна – надвиснала 
Галичица која со својата природна убавина ја до-
полнува езерската привлечност.

Од месноста Макази, од каде што се делат 
патиштата за Ресен, од десната страна, за Горна 
Бела Црква, Подмочани, Грнчари, Рајца, Асама-
ти и Претор, од левата и третиот кој води пра-
во кон Отешево и Царина, автомобилот како да 
пропадна во непроодна шума. Таа џунгла ја со-
здал вредниот човек на Преспа. Од двете страни 
на патот од кај селата Козјак и Долна Бела Црк-
ва се гледаат овошни насади, прецизно нареде-
ни во должина и ширина.

Подзастанавме на кривината пред селото Ца-
рев Двор. Уште во влезот на селото се гледаат 
нови куќи, заградени со ниски бетонски и же-
лезни огради, а во дворовите убави цвеќиња. Во 
селото има и многу стари куќи кои со својата ар-
хитектура зборуваат за неговата бурна историја, 
за печалбарството, за минатото…

Ha излезот од Царев Двор, од десната стра-
на на реката, се гледа зградата на Централното 
основно училиште „Браќа Миладиновци“, а вед-
наш зад училиштето, во продолжение на патот, 
започнува редица од нови куќи на селото Др-
мени. И Дрмени е едно од печалбарските села 
на Преспа. Овдешните селани велат дека ца-
ревдворчани и дрменчани можат да се сретнат 
на сите континенти во светот. Но, тие во срцата 
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секогаш го носат родниот крај – Преспа. Затоа, 
многумина печалбари се вратиле тука – во своја-
та родна грутка да изградат нови, убави и висо-
ки куќи.

По десетина минути, се приближивме кон 
Перово, Покрвеник и Сирхан – нова крајбрежна 
населба во која на ридот можат да се видат раз-
личните градителски достигнувања на македон-
ската архитектура во повоениот период. Тука, 
езерскиот брег е на оддалеченост од асфалтниот 
пат само неколку метри. Тој е покриен со ситен 
песок, кој одвреме-навреме се мие со чистата 
езерска вода. На овој дел од езерскиот брег може 
јасно да се забележи промената на езерското 
ниво на водата кое се менува повремено, во за-
висност од временските прилики и годишните 
времиња.

Песокливите плажи од кај рибарското сто-
панство „Сирхан“ се протегаат кон Отешево, 
најпознатото летувалиште на Преспанското 
Езеро и првата туристичка населба што во Пре-
спа е изградена по војната. Составено е од многу 
вили и хотели кои се протегаат долж езерскиот 
брег, скриени во густата дабова шума.

Прошетката со брод по Преспанското Езеро е 
посебно доживување, задоволство, одмор… А, ние 
имавме прилика да направиме прошетка по ова 
убаво и интересно езеро. Бродот беше преполн 
со гости, кои со нетрпение чекаа да се најдат на 
пространата езерска шир. Забоботија моторите 
на бродот а перките веднаш почнаа да ја сечат во-
дата пред пристаништето во Отешево, со насока 
кон Царина. Езерото како да спиеше кон средина-
та на заливот, а само негде-годе кон селото Стење 
се гледаа мали бранови, предизвикани од тивки-
от ветер што доаѓаше од кај Г аличица.
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Рибарите велат дека заливот кај Царина и 
Стење е „заветарничав“, така што во трската 
покрај брегот може да се уловат поголеми при-
мероци: мрена, скобус или крап, кој е највкусна 
слатководна риба, а чија популација, за жал, се 
намалува.

По одминувањето на заливот, се стигнува до 
месноста Казан каде, веројатно, поради голе-
мата длабочина на езерото, професионалните 
рибари ги полнат своите кајчиња со преспански 
риби. Езерскиот брег тука е стрмен и негде-го-
де со широки плажи покриени со ситен песок, 
а другите места се напластени со големи карпи 
што стрмно се спуштаат и се губат во езерската 
длабочина. Овој дел на Преспа е рајот на пелика-
ните кои гордо пливаат по езерската шир – дале-
ку од човековата неправда. 

На југ од Казан е сместено селото Коњско, мо-
жеби најубавото село на тој дел од брегот. Тоа е 
типично македонско рибарско село со куќи долж 
брегот. Селаните од Коњско ја гледаат својата 
перспектива, како и напредокот на селото и на 
тој крај, во асфалтирањето на патот што води од 
Стење до нивното село и изградбата на новата 
населба од викендички.

Недалеку од Коњско кон селото Нивици, кое 
се наоѓа во егејскиот дел на Македонија, е остро-
вот Голем Град, најголемиот езерски остров во 
нашата земја. Бујната вегетација и густата шума 
го прават островот егзотичен, кој потсетува на 
заборавен тропски предел. Според народните 
преданија, островот бил дворец на првиот маке-
донски цар Самуил, кој по напорните борби до-
аѓал да се одмора тука.

Од островот, посетителот може да види три 
држави, зашто граничната тромеѓа што ја кро-
еле големите сили се наоѓа во непосредна бли-
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зина. Тука, над сината и бистра вода, уште од 
Првата светска војна го спуштиле белото буре 
што треба да потсетува на безмилосното каса-
пење на Македонија.

И секој би се запрашал што сѐ друго се крие 
во бистрата вода што co векови ги рони брегови-
те на Галичица и на Иван Планина, за да навле-
зе во нивните карсни предели и да се појави кај 
Свети Наум или Подградец. Од островот се гле-
даат многу преспански села во Албанија, како и 
селото Нивици на јужниот преспански брег од 
Грција, прочуено надалеку по вкусната белвица 
што ја ловат дури и жените нивичанки.

Кога бродот сврте кон исток, паралелно со 
граничната линија во правец на Маркова Нога, 
Нивици се задскри зад ’ртот, a ce појави зали-
вот кон југ кој се стеснува кај „мостот“ Перово, 
каде водите од Мала Преспа се влеваат во Голе-
мото Преспанско Езеро. Во далечината се гледа 
островот Ахил како да се споил со селото Вине-
ни. Граничната линија од бели буриња не ни до-
зволи да се восхитуваме на тоа историско место 
и на убавината на Долна Преспа.

Од далечина, како нанижани долж езерскиот 
брег се гледаат селата Оровник, Папли, а во ли-
нија кон Маркова Нога продолжуваат: Рудари, 
Штрково, Медово и Раби. На исток од Раби се на-
оѓа селото Герман, село свидетел на македонска-
та историја. Тука е најден најстариот мекедон-
ски споменик, спомен-плочата од цар Самуил на 
своите родители.

Бродот се движеше долж песочното крај-
брежје, а ние патниците се насладувавме на 
убавината на овој македонски дел. Нашата де-
стинација беше Претор, а оттаму отидовме во 
Сливница, село со неповторлива убавина, убави-
на на која секој што потекнува од тој питом крај 
треба да и се навраќа.
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К рани е познато како едно од најубави-
те летувалишта на брегот на Преспан-

ското Езеро. Летувалиштето се наоѓа во регио-
нот на Крани и го носи името на селото Крани. 
Таму, недалеку од песочните плажи се сместени 
камп-приколки, ресторан и хотелот во сопстве-
ност на MВР. Сите овие објекти во текот на лет-
ниот период претставуваат вистински рај за ле-
тувалците и другите посетители.

Многу години летувалиштето Крани било со-
биралиште на туристи од сите делови на Маке-
донија. Затоа, со право се вели дека најтуристич-
кото место во Долна Преспа е Крани. Тоа, пред 
сѐ, се потврдува со хотелскиот комплекс на МВР 
и со новиот хотел ресторан „Капри“, и автокам-
пот и другите туристички објекти кои значат ид-
нина за овој дел на Долна Преспа.

Големи се можностите што овој туристички 
комплекс во Крани може да ги понуди со цел да 
стане атрактивен туристички центар. Природ-
ните убавини на Преспанското Езеро, сместу-
вачките капацитети, ресторанските услуги, пе-
сочната плажа и спортот се дел од приказната 
за иднината на летувалиштето Крани.

Но се чини дека Автокампот Крани нуди услуги 
за кои цените во однос на останатите туристички 
места се преполовени а квалитетот е на висина. 
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Затоа, Преспанци посебно се среќни за ревитали-
зацијата на овој автокамп. Локалната самоуправа 
го поддржува инвеститорот „Капри“ и се надева 
дека автокампот ќе го врати поранешниот сјај на 
одморалиштето Крани и дека ќе направи тури-
стички бисер на Преспанското Езеро.

Инаку, селото Крани се наоѓа во југоисточ-
ниот дел на Општината Ресен и е лоцирано во 
подножјето на Баба Планина, односно на југо-
западната падина на Пелистер, на надморска 
височина од околу 1 000 метри. Селскиот атар на 
запад го заплискуваат водите на источниот брег 
на Преспанското Езеро. Од Ресен е оддалечено 
околу 20 километри. Атарот на селото зафаќа 
простор од околу 7 километри квадратни, со што 
претставува едно од најголемите, ако не и најго-
лемо село во Долна Преспа.

Интересно е да се спомене дека селото Кра-
ни од источната страна се граничи со селото Ар-
вати, при што тие сосема се приближени едно 
до друго, така што посетителот не би можел да 
разграничи до каде се протега Арвати, а од каде 
почнува Крани, затоа многумина мислат дека 
овие две села имаат заедничко селско подрачје, 
заедничка судбина на опстојувањето и, се раз-
бира, заедничка иднина. Со еден збор. Едно без 
друго село не ќе може да опстои и да има светла 
иднина на овие македонски простори.

Крани, со текот на вековите имало разли-
чен број на жители, зависно од условите за живот 
и просперитетот на луѓето. Денес во Крани живе-
ат околу 400 жители, од кои помал број Македон-
ци, a пoголем е бројот македонските Албанци.

Во селото има основно училиште до четврто 
одделение, пошта, Дом на културата, продавни-
ци, месна заедница, амбулантата на д-р Асиме 
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Османи, земјоделската аптека со железарија 
„Преспа промет“ сопственост на Васил Јанкулов-
ски од Наколец и друго. Тие заедно, на свој начин 
ја трасираат иднината на селото.

Во оваа пригода ќе смоменеме дека во селото 
Крани постојат пет цркви и една џамија. Црквата 
„Света Богородица“ (Пречиста) се наоѓа во селото, 
а е подигната во 1876 година и до неа се наоѓаат 
селските гробишта и црквата „Свети Никола“, 
потоа црквата „Свети Илија“ која е донација на 
мештанинот Петре Трифуновски, кој живее во 
Торонто, новата црква „Света Богородица“, из-
градена во 1995 година и црквата „Свети Ѓорѓија“, 
која е обновена од мештанинот Петре Јаневски. 
Џамијата, пак, се наоѓа во источниот дел на село-
то, на синорот со селото Арвати и служи за мусли-
манските верници од двете села. Нема податоци 
за нејзината изградба, но се претпоставува дека е 
подигната во текот на XIX век.

Од Крани потекнуваат помал број иселеници 
во дијаспората, меѓу нив се: Перо и Славе Ки-
рицовски, Љубе Секуловски, Васил Димитриев-
ски, Тони Николовски, Цветко Црковски, Ристо 
Трифуновски, Донка Лозановска–Трифуновска, 
како и од печалбарските семејства Јовановци, 
Ристемовци, Садиковци, Серветовци. Исто така, 
од Крани потекнуваат и универзитетските про-
фесори д-р Зини Османи, д-р Имер Оџа и др.  

Кога се пишува за Арвати, се мисли за по-
теклото на името на селото кое има  повеќе  ва-
ријанти. Меѓутоа, според кажувањето на поста-
рите луѓе од Арвати и од околните села, се вели 
дека името Арвати потекнува од зборот „Хрват, 
Хрвати“ и покрај тоа што во Арвати нема Хрвати.

Исто така, се вели дека Арвати е едно од по-
малите села во Долна Преспа. Тоа се наоѓа во 
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југоисточниот дел на Општината Ресен, во под-
ножјето кон исток од селото Крани и е сместе-
но во пазувите на Баба Планина, на надморска 
височина од околу 1000 метри. Од градот Ресен е 
оддалечено околу 20 километри. Атарот е доста 
голем и зафаќа простор од 29 километри ква-
дратни. Во него преовладуваат пространи шуми 
и пасишта, а помалку обработливо земјиште. 
Инаку, Арвати се граничи со следните населби: 
од исток со Нижеполе, Битолско, од североисток 
со Брајчино, од југ со Штрбово, од запад со Кра-
ни, од север со Сливница, од североисток со Ма-
ловиште, Битолско и еден мал дел се граничи со 
Курбиново.

Се претпоставува дека кон крајот на XVI век 
и почетокот на XVII век кога предците на денеш-
ните жители кревале селански буни во Хрват-
ска, решиле да бараат засолниште некаде да-
леку, во други краеви. Си го собрале целиот свој 
имот и тргнале кон југ, мислејќи дека во Маке-
донија животот ќе им биде подобар, посигурен 
и позасолнет. Дење патувале, а ноќе преспивале 
каде ќе ги стемнело и сè така талкале додека не 
стасале до денешниот регион на Арвати.

Пишаните документи за селото Арвати, пак, 
датираат уште од втората половина на XVI век, 
поконкретно од 1568 година, кога во него живее-
ле 25 семејства. Во текот низ вековите, бројот на 
жителите во селото Арвати бил различен. Денес 
во него живеат околу 130 жители, од кои 60 се 
Македонци, а 75 се македонски Албанци.

Во атарот на Арвати постојат следните верски 
објекти: македонските православни цркви: „Све-
та Богородица“, која е над селото и се смета дека 
е од времето на цар Самуил, потоа црквите „Свети 
Никола“, „Света Недела“ и црквата „Свети Архан-
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гел“, во чиј круг се наоѓаат и селските гробишта. 
Џамијата, пак, која се наоѓа на синорот на Крани 
и Арвати служи и за муслиманите од Арвати.

Интересно е да се спомене дека во минатото 
на Кранската Река, која извира од Баба Плани-
на, поминува низ Арвати и Крани и се влeва во 
Преспанското Езеро, имало осум воденици и 
една валавница, како и хидроцентрала, која ги 
снабдувала двете села со електрична енергија.

 Во Арвати, според големината на селото, 
има поголем број жители иселени во странство, 
меѓу кои: бизнисмените Стево Пановски, Јонче 
и браќата Илија и Миле Недановски и Љубе и 
Миле Лозановски, во Детроит, потоа големото 
семејство Лозановски во Торонто. Со високо об-
разование во Соединетите Американски Држа-
ви и Канада се: Јулијана Пановска, Никола Секу-
ловски, Христина Пановска и Мајкл Крунтовски, 
додека од Арвати се и следниве интелектуалци: 
инженер-агроном Ристо Крунтовски, кој е по-
знат со своите трудови објавени во Земјоделски 
календар, потоа проф. Методија Лозановски, 
Дарко Крунтовски, Јасмина Лозановска, Љупчо 
Пампулевски, професорот Ефтим Лозановски, 
Пецо Котевски, Стево и Снежана Крунтовски, 
Гани и Дрита Исмаили и други.

Од Арвати посебно место во литературата 
имаат Али Алиу и Алексо Лозановски. Али Алиу 
е универзитетски професор и академик, есеист, 
критичар, книжевен историчар, теоретичар, 
преведувач и приврзаник кон албанската кауза 
како интелектуалец од албанска националност 
во Македонија. 

Тој е автор на следните дела: „Расправи“(1975); 
„По тековите на книжевноста“ (1978); „Истражу-
вања“ (1979); „Критики“ (1980); „Книжевни студии“ 
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(1982); „Теорија на книжевноста“ (1984); „Литера-
турни читања“, „Литература“ (1995); „Дон Кихот 
меѓу Албанците“ (1996); „Книжевни рефлексии“ 
(1999); „Антологија на современата албанска пое-
зија“ (2000) и други.

Алексо Лозановски е еден од основополож-
ниците на Литературното друштво „Браќа Ми-
ладиновци“, кое постои во Македонската пра-
вославна црква „Свети Климент Охридски“ во 
Торонто. Тој, меѓу другото, бил претседател на 
оваа значајна македонска литературна асоција-
ција. Алексо е член на Друштвото на писателите 
на Македонија.

Алексо е автор на повеќе литературни оства-
рувања, меѓу кои: „Од итар поитар“ (1995); „Ска-
менети траги“ (1996); „Прозорци“ (1999); „Арва-
ти“ (2001); „Народни преданија“ (2005); „Подарен 
цвет“ (2005); „Народни приказни“ (2007) и „Све-
тулка“ (2011).

Неколку поетски и прозни остварувања на 
Алексо Лозановски оставија белег во македон-
ската иселеничка книжнина. Посебно место во 
неговиот опус има стихозбирката „Светулки“, 
во која Алексо Лозановски ги покажа и докажа 
своите поетски постигнувања. Со своите поет-
ски остварувања во стихозбирката „Светулки“ 
тој успеа да ја осветли иселеничката судбина.

Затоа, со право се вели дека селото Арвати 
е малечко планинско село, но од него излегле 
многу видни интелектуалци, кои се дел од маке-
донската вистина во дијаспората и во Република 
Македонија.
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К ога се пишува и зборува за селото Штрбо-
во, секогаш се мисли на Долно Штрбово, 

кое се наоѓа на десната страна на асфалтниот 
пат Макази - Маркова Нога. Тоа го зафаќа сре-
дишниот дел на источната страна на брегот на 
Големото Преспанско Езеро, во подножјето на 
Баба Планина

Селото Штрбово е планинско, и се издига на 
надморска височина од околу 900 метри, чиј 
атар зазема простор од околу 10 километри ква-
дратни. Во него преовладуваат шуми, пасишта и 
обработливо земјиште.

Штрбово е старо христијанско село во кое 
секогаш живееле православни Македонци. Се 
претпоставува дека настанало во XV век, а мо-
жеби и порано. Тоа најпрво се споменува во 
Слепчевскиот кодик од 1548 година.

Од мештаните се пренесуваат сеќавања дека 
Штрбово трипати било дислоцирано. За по-
теклото на името на селото Штрбово постојат 
две преданија. Според првото предание, бегот 
што ја поседувал земјата бил штрб во забите, а 
според другото, селото го добило името од обли-
кот на земјиштето каде било сместено.

Првата локација на селото била месноста 
Чешура, која подоцна во народниот говор се 
 преобразува во Шешури. Местото каде што пр-
вобитно било селото е вдлабнатина, како чаша. 
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И хроничарот на ова село, м-р Јонче Фили-
повски, смета дека Штрбово името го добило 
по обликот на земјиштето, односно кога првото 
село настанало во штрбнатото земјиште.

Штрбово е убаво македонско село од збиен 
тип, со околу 70 куќи, сите новоизградени. На 
куќите преовладуваат белите фасади, а околу 
нив има овошни и други насади. Во селото се 
наоѓаат  повеќе  локалитети од археолошко зна-
чење и тоа: Грмада, Гура, Крес, Куќишта, Нивје 
и други.

Во Штрбово постојат осум верски објекти и 
тоа: македонските православни цркви „Свети 
Атанас“, изградена во 1930 година, каде се и сел-
ските гробишта, потоа црквите „Свети Никола“ 
(во Горно Село), „Света Богородица“, изградена 
меѓу двете светски војни од мештанинот Гоце 
Мирчевски (Василевски), а обновена во 1990 го-
дина од мештанинот Јонче Диневски, иселеник 
во Торонто, и другата црква „Света Богородица“, 
како и црквите „Света Петка“, „Свети Јован Кр-
стител“ и „Свети Тома“, која се наоѓа во центарот 
на селото, а е изградена во 1990 година од меш-
танинот Бошко Филиповски.

До Втората светска војна во Штрбово нема-
ло ниту еден човек со завршено средно образо-
вание, но во слободна Македонија со вишо или 
високо образование се стекнале преку педесет-
тина штрбовчани.

Денес многу интелектуалци од Штрбово се 
стекнале и со научни звања, магистри и доктори 
на науки. Од Штрбово потекнуваат д-р Влади-
мир Филиповски, професор на Економскиот 
факултет во Скопје; д-р Јулија Филиповска, про-
фесор на Универзитетот во Барцелона, Шпа-
нија, потоа м-р Јонче Филиповски и факултет-
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ски  образованите штрбовчани, меѓу кои Митре 
Фотевски, Цветко Цветковски, Спасе Диневски, 
Блаже Диневски, Спасе Кирјаковски, како и исе-
лениците Блаже, Славе и Јонче Малинајдовски 
во Охајо, Јонче Диневски во Торонто и други.

Посебно место му припаѓа на Никола-Коле 
Гроздановски, кој е и лекар и сликар роден во 
Штрбово, а живее во Загреб. Често за него се 
вели дека е уметник од Загреб, лекар од Охрид и 
вљубеник во Преспа. Овој познат и признат Ма-
кедонец бил првиот претседател на Македон-
ската заедница во Хрватска.

Никола Гроздановски–Коле по професија е 
лекар специјалист по општа медицина, меѓутоа, 
активно се занимава и со сликарство и е признат 
како мајстор за акварел, но слика и во техника 
на лавиран туш, молив, темпера...   Тој е еден од 
иницијаторите за формирањето на Заедницата 
на Македонците во Република Хрватска и неј-
зин прв претседател во два мандата, подоцна 
и секретар, а денес потпретседател и член на 
Управниот одбор на Заедницата.

Името и делото на д-р Никола Гроздановски 
(Коле Малинајдовски, како го знаат во Штрбово 
и Преспа) се тесно поврзани со историскиот раз-
вој на Заедницата на Македонците во Република 
Хрватска. Таа е формирана  на 22 декември 1991 
година и дејствува како етничка и национал-
на заедница. Таа е неполитичко и непрофитно 
здружение на Македонците во Хрватска.

Нејзината основна дејност е чување на на-
ционалниот идентитет и ентитет, негување на 
јазикот, фолклорот, пишаниот збор, духовното 
живеење и културните и природните богатства 
на Република Македонија,    како и историските 
факти и вистината. Исто така, нејзината про-
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грамска одредница е да одржува тесни контакти 
со матичната држава и да соработува со нејзи-
ните институции.

Кога се зборува за пишаниот збор, посебно 
место им припаѓа на економистот м-р Јонче Фи-
липовски и поетесата Неда Василевска-Лоза-
новска, автори, родени во Штрбово кои имаат 
голем придонес на полето на литературата.

Имено, Јонче Филиповски кој е роден 1935 го-
дина во Штрбово, завршил Економски факултет 
и магистрирал на тема „Управувањето со ин-
вестициите во сложените стопански системи“. 
Меѓутоа, тој е познат како автор на моногра-
фијата „Штрбово“ (1998). Тој се потрудил на око-
лу триста страници да го претстави историскиот 
развој на Штрбово и да остави траен белег за не-
говото родно место и пошироко за Преспа.

Македонците раселени насекаде по светот се 
едни од афирматорите на македонскиот јазик, 
култура, обичаи, религија, народ, на македон-
скиот народ и на Македонија. Една од таквите 
Македонки е, секако Неда Василевска – Лоза-
новска по потекло од преспанското печалбарско 
село Штрбово, во Долна Преспа.

Судбината на семејството Лозановци била да 
ја напушти Македонија и да се пресели во Кана-
да, во еден сончев и рацветан ден, на Ѓурѓовден, 
6-ти мај, 1971 година. Во таа пролетна убавина 
тие се подготвиле да ја напуштат Македонија и 
да се преселат во Торонто, каде поетесата Неда 
со својот сопруг Алексо и семејството живее по-
веќе од педесет години. 

Меѓутоа, иако ова доблесно семејство живее 
во демократска Канада, тоа остана доследно на 
својата вековна македонска национална при-
падност и на своите корени во Македонија.
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Треба да се нагласи дека членовите на семеј-
ството Лозановски се големи приврзаници и 
почитувачи на Македонија и на нивната втора 
татковина – Канада, затоа, често се вели   дека 
тие се еден вид мост меѓу Македонија и Канада. 
Тоа се потврдува со зборовите на Неда  дека каде 
и да се оди, каде и да се биде во светот, во било 
која точка и судбинскиот дел од животот, треба 
човек да се бори за својата иднина, да го чува 
мајчиниот јазик, обичаите, традициите и рели-
гијата, со цел да остави  трајни  белези за идните 
генерации тие  да  ги продолжат древните маке-
донски вредности

Неда Василевска-Лозановска е поет кој го не-
гува модерниот поетски сензибилитет. Нејзина-
та поезија е исполнета со теми и мотиви за чо-
вековите судбини. Таа е поетеса која, заедно со 
нејзиниот сопруг Алексо Лозановски педесети-
на години живее во Торонто, Канада.

Таа е автор на дванаесет поетски и други 
дела, меѓу кои: „Молк“ (1993); „Напуштени дворо-
ви“ (1994); „Премолк“ и „Моите мисли и зборови“ 
(1998); „Подмамка“ (2002); „Подалеку од занесот“ 
(2004); „Туѓи патишта“ (2006); „Загриз во сонот“ 
(2008); „Бесоница“, 2009, „Ѕвездена везилка“ (2010); 
„Небесна ѕвезда“ и „Разделба“ (2011), како и на „Ав-
тобиографијата“ (2014) и „Меѓу двете татковини“.

„Автобиографијата“ на Неда Лозановска е 
животната приказна на авторката. Таа истовре-
мено е историја на селото Штрбово, на Преспа 
на Македонија, а преку неа и на македонските 
иселеници во Канада. Во делото за нејзиниот 
пат, сублимирано се проектира најновата фаза 
на историјата на една поетеса, иселеничка која е 
на распетие меѓу Канада и Македонија.



V ДЕЛ

 ЉУБОЈНО – 
ЦЕНТАРОТ 
НА ДОЛНА 

ПРЕСПА



Манастирот Свети Петар и Павле во Љубојно

Панорама на Љубојно



Преспанското Езеро во Долно Дупени

Манастирот Света Петка во Брајчино
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ИСЕЛЕНИЧКИ КРАЈ 

В о Македонија, покрај другите поголеми 
села, секако е и Љубојно. Тоа е дел од 

вистината за Македонија, за печалбарството, 
за минатото, за сегашноста и за иднината. Љу-
бојно се наоѓа во Долна Преспа, во пазувите на 
Баба Планина недалеку од Преспанското Езеро, 
на македонска земја, а само неколку километри 
северно од границата на истата земја меѓу Репу-
блика Македонија и јужниот сосед, на местото 
викано „Маркова Нога“.

 Инаку, во месноста „Маркова Нога“ се на-
оѓа камен („чудо на природата“), за кој се верува 
дека ја чува трагата од еднометарското стапало 
на Крале Марко. Според легендата на мештани-
те, пред години кога Крале Марко се шетал по 
брегот на Големото Преспанско Езеро, тој поса-
кал да го види и Малото Преспанско Езеро  (де-
нес во соседна  Грција) поради што се поткачил 
на еден камен — оставајќи трага на каменот. Ка-
менот со трагата од Марковата нога се наоѓа во 
дворот на караулата која го носи неговото име. 

Љубојно има рамничарско-ридска полож-
ба и се наоѓа на надморска височина од околу 
920 метри и зафаќа простор од околу 13 кило-
метри квадратни. Љубојно е оддалечено околу  
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28  километри од општинскиот центар Ресен, а 
по шеесетина километри од Битола и од Охрид.

Селото Љубојно за првпат се споменува во 
еден запис на Сливничкиот манастир во 1607 го-
дина како поголема македонска населба. Затоа 
со право се вели дека ова е село со долга и бурна 
историја. Сведоци на таа македонска историја се 
низа оставнини како што се нивните стари куќи, 
македонски православни цркви и манастири и 
други објекти кои ја чуваат вистината и тајната 
за Љубојно, за љубанци, за Долна Преспа, за Ма-
кедонија и за целиот македонски народ.

Љубојно е едно од најкарактеристичните ме-
ста во Преспа и пошироко. Долго време претста-
вувало општински, образовен, културен и здрав-
ствен центар за Долна Преспа и пошироко. Тоа 
е едно од најубавите села кое пленува со свои-
те архитектонски градби, со стилот на старите 
куќи, сокаците и дворовите, како и со иноваци-
ите во начинот на живеење што бројните печал-
бари ги пренеле од светот во својот роден крај.

Тоа, како и многу македонски села, е село од 
збиен тип; со тесни калдрмисани улици, стари 
македонски куќи изѕидани со камен и на кои се 
впечатливи пространи балкони, како и со дворо-
ви заградени со авлии што се резултат на погра-
ничната местоположба.

Според народните преданија, Љубојно сво-
ето име го добило од најубавиот збор љубов. 
Поконкретно, многу одамна се вљубиле момче 
и девојка, кои живееле во две соседни населби. 
Поради лошите меѓусоседски односи на жите-
лите од населбите, младите не смееле да се зе-
мат. Меѓутоа, тие, сепак, одлучиле да се земат и 
заедно да побегнат. Се доселиле во близината 
на реката и тука останале среќно да си живеат.  
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Подоцна, кај тоа место на вљубените, се досели-
ле други семејства и, поради тоа, населбата ја на-
рекле Љубојно.

Според друга легенда, во далечните години 
на XIV век, во Љубојно имало некоја меанџика 
по име Љуба. Кога оделе муштериите во меана-
та, таа им точела добро вино. Од толку што било 
добро виното, муштериите го нарекле „Љубо 
– вино”. И по тие зборови населбата ја нарекле 
Љубојно.

Веројатно, легендите се само прераскажу-
вање на постарите од овој крај. Но, вистина е 
дека Љубојно, односно жителите од овој пре-
спански крај поседуваат љубов; љубов кон род-
ниот крај, кон татковината, кон природата и кон 
убавото. Според кажувањата на постарите, таму 
секогаш живееле вредни и честити Македонци 
кои фанатизирано ја бранеле и ја чувале верата 
и нацијата, обичаите и традициите.

За време на Илинденското востание, селото 
било запалено и до темел изгорено. Сведоци на 
таа македонска трагедија се старите куќи, из-
градени на постојните темели што љубоморно ја 
чуваат вистината за трагедијата на Љубојно, на 
љубанци и на целиот македонски народ.

Меѓутоа, местото и улогата на Љубојно и на 
љубанци се значајни уште пред Илинденското 
востание. Од Љубојно имало дваесетина комити, 
предводени од четирите истакнати љубански 
војводи и тоа: Кире Кондов, Ефтин Лембов, Ри-
сто Томулев и Јонче Стасовски, при што значајна 
улога одиграл и љубанскиот поп Ристо Попов.

Еден од првите членови на Националниот ко-
митет за ослободување од ропството, штипјане-
цот Славејко Арсов од 1901 година кога се одви-
вале подготовките за почеток на востанието, па 
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сѐ до завршувањето на востанието, честопати 
бил присутен во Љубојно, организирајќи рево-
луционерни комитети. За настаните е сведок 
спомен-куќата на Калајџиовци во која се криеле, 
меѓу другите, кривенскиот војвода дедо Геро и во 
која загинал комитата Ристо Бузако од Арвати.

За овие настани од времето на Илинденското 
востание на куќата на Калајџиовци е поставена 
спомен-плоча како потсетник која ги потсетува 
денешните генерации, кои секоја година им од-
даваат достојна почит на сите илинденци токму 
пред куќата на Калајџиовци и токму на денот на 
востанието, односно на 2 август.

Според историските податоци, периодот од 
Илинденското востание па сѐ до Втората светска 
војна е карактеристичен по тоа што во 1919 годи-
на била отворена (пренесена од Наколец) прва-
та општина во Љубојно, а во 1927 година била 
изградена новата општинска зграда, која денес 
е преадаптирана во полициски станови. Потоа, 
во 1922 година била отворена џандармериската 
станица, која и денес постои и се користи како 
полициска станица.

Веднаш до неа, во 1937 година била изграде-
на царинарницата. Војничката зграда, позната 
кај љубанци под името штаб, пак, е изградена во 
1932 година, а во 1936 година во Љубојно започ-
нала со работа поштата, која ги задоволувала 
потребите на целата љубанска општина. Меѓу-
тоа, по Народноослободителната војна во Љу-
бојно во 1946 година била отворена сегашната 
македонска пошта.

Периодот меѓу двете светски војни за Љубојно 
бил карактеристичен и по тоа што во 1931 година 
на гласањето за пратеник во Ресен, меѓу четири-
те кандидати, најмногу гласови добил д-р Ми-
хајло Попов од Љубојно. И д-р Владо Туџаров бил 
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избран за околиски лекар, а бил и претседател на 
фудбалскиот клуб во Ресен во 1938 година.

Секое време си носи свое бреме, така вели 
народната поговорка. Така, Љубојно било под 
многу окупации: српска, бугарска, италијанска, 
германска и албанска окупација, но секогаш 
било и база на преспанските движења за осло-
бодување.

Таков бил случајот во Втората светска војна 
кога на 9 септември 1943 година во Љубојно, со 
околните села што ги опфаќало како општи-
на, била создадена слободна територија, прва 
во Преспа. За жал, таа слобода траела само два 
месеца (до 6 ноември 1943 година) кога Љубој-
но било окупирано од бугарските војски и така 
останало сѐ до целосното ослободување, однос-
но до 5 септември 1944 година.

Кога се зборува за борбената Преспа, за ме-
стото каде што владеел првиот македонски цар, 
Самуил, важно е да се спомене дека во Љубојно 
на 8 и 9 септември 1943 година била формирана 
првата слободна територија во Преспа., 

Веднаш по ослободувањето, Љубојно прилега-
ло на градска населба во која имало 8 чевларски 
работилници, 7 дуќани за широка потрошувачка 
и текстил, 4 кафеани, 4 дрводелски работилни-
ци, 5 шивачки работилници, две фурни за леб, 2 
месарници, 8 воденици, една ковачница, бербер-
ница и др. Во тоа време во Љубојно имало Дом 
на културата, киносала, парк, осумгодишно учи-
лиште, библиотека, амбуланта, матична служба, 
споменици посветени на Илинден и на Народно-
ослободителната борба.

Интересно е да се спомене дека во 1950 годи-
на во Љубојно биле формирани два  фудбалски 
 клуба „Пелистер“ и „Слога“, кои пет години се 
натпреварувале во Преспанската фудбалска 
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лига. Шеесеттите години од минатиот век се 
карактеристични за спортот во Љубојно со раз-
војот на спортската дисциплина одбојка.

Така, Љубојно била единствената селска на-
селба во Македонија која имала одбојкарски 
клуб, кој се натпреварувал во Првата македонска 
одбојкарска лига. Одбојкарскиот клуб „Љубојно”, 
се натпреварувал со елитните екипи „Вардар“ од 
Скопје, потоа екипите од Титов Велес, Струмица, 
Тетово, Битола и други градови во Македонија.

Младите одбојкари на екипата „Љубојно“ на 
турнирот во Скопје во 1966 година, во силна конку-
ренција на јуниори, го освоиле првото место, што 
претставувало најголем спортски успех на љубан-
ци. Исто така, успехот на фудбалскиот клуб „Пели-
стер“ кој се натпреварувал во Битолскиот фудбал-
ски потсојуз, постигнал завидни резултати.

Исто така, треба да се споменат неколку спор-
тисти во светот кои водат потекло од Љубојно, 
а тоа се: Пит Стојанович (Марковски), еден од 
најскапо платените рагби играчи во тоа време 
во САД и Анита Томулевска која живее во Осло, 
Норвешка, која била врвна европска гимнасти-
чарка, која учествувала на гимнастичарски нат-
превари во Атина и Шпанија и постигнала за-
видни резултати.

Уште во текот на ослободителното движење 
во Љубојно било воспоставено организирано 
живеење преку Месниот народен одбор. Ак-
тивностите се прошириле и се збогатиле во 
 периодот од 1950 до 1955 година кога се форми-
рала Општина Љубојно со селата од Долна Пре-
спа: Сливница, Крани, Арвати, Штрбово, Нако-
лец, Брајчино и Долно Дупени, чиј претседател 
бил Митре Марковски, а секретар бил Мијал На-
умовски, двајцата од Љубојно.
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Од 1955 до 1958 година љубанската општина 
била припоена кон Општината Асамати, чиј прет-
седател бил Васил Димовски од Долно Дупени. 
Од 1958 година Општината Љубојно ѝ припадна 
на Општината Ресен во чиј состав е и ден-денес..

Во оваа прилика треба да се потенцира дека 
Љубојно и љубанци како луѓе ја покажаа и дока-
жаа големата човечност и хуманост прифаќајќи 
десетици илјади Македонци од егејскиот дел на 
Македонија, меѓу кои најмногу деца, прогонети 
во виорот на Граѓанската војна во Грција.

Во тие тажни мигови, љубанци во свои-
те можности ја искажале својата човечка топли-
на и мајчинска грижа кон тие преморени, гладни 
и исплашени најмлади генерации. Денес, особе-
но за Илинденските иселенички средби, бројни 
прогонети Македонци од своето прадедовско 
огниште го посетуваат Љубојно и се сеќаваат на 
мрачните денови на прогонот.

За Љубојно карактеристично е и тоа што уште 
во 1949 година за првпат на Полена бил прика-
жан филмот „Барба Жван“. Потоа, во 1957 година, 
Земјоделската задруга „Преспа“ од Љубојно на-
бавила кинопроектор со кој сѐ до 1973 година во 
Задружниот дом се прикажувале филмови за љу-
банци и мештаните од другите селa. Киносалата 
располагала со околу 350 седишта, а филмови се 
прикажувале двапати неделно, во среда и сабота.

Есента 1948 година, пак, по примерот на со-
ветските колхози и во Љубојно стасала колекти-
визацијата. Така во пролетта 1949 година, сите 
226 домаќинства со 1171 жител биле зачленети 
во Земјоделската задруга „Видое Смилевски“ во 
Љубојно. Во тие бурни времиња биле изградени 
шталите, во кои еден период бил отворен погон на 
„Преспатекст“ од Ресен и магацините во Чифлиг. 
Задругата успеала да се одржи уште 4 години.
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Во 1953 година во Љубојно се формирала но-
вата задруга „Преспа“, која имала свои пунктови 
на земјоделски производи, бакалница, продавни-
ца за вештачко ѓубриво, кланица, продавница за 
месо и кафеана. Од 1975 година задругата влегла 
во состав на комбинатот „Преспанско јаболко“ од 
Ресен, а во 1992 година била ликвидирана.

Познато е дека за жителите на Љубојно и на 
цела Преспа печалбарството е стара традиција и 
како феномен се појавило многу одамна. Меѓу-
тоа, миграциските процеси што ја зафатија цела 
Преспа во педесеттите години од минатиот со-
времен век, не го поштедија ни убавото Љубојно, 
од каде што голем број семејства се преселија во 
други градови на Македонија, потоа во Соедине-
тите Американски Држави и Канада и Австра-
лија, во Европската Унија и некои други земји 
ширум светот.

Печалбарството како „стар занает“ од Маке-
донија, а со тоа и од Љубојно помасовно започ-
нало уште на почетокот во XIX век. Одењето на 
гурбет во прекуморските земји, се интензивира-
ло пред и по Илинденското востание, меѓу две-
те светски војни и особено по Втората светска 
војна. Затоа, со право се вели дека љубанци биле 
едни од првите од Македонија кои свиле нови 
гнезда по светот и се едни од најбројните Пре-
спанци во дијаспората.

Според податоците на Стојан Лембо во книга-
та „Љубојно – љубов наша“, во Љубојно живеат 96 
домаќинства, или 223 жители (а најмногу - 1.209 
жители броело во 1953 година). Во Македонија 
има 125 домаќинства, во Европската Унија 20, во 
Србија 11, потоа во Соединетите Американски 
Држави 172, во Канада 66, во Австралија 32 и 15 
домаќинства биле иселени пред Втората свет-
ска војна. Или вкупно 517 домаќинства по светот 
се од печалбарското Љубојно.
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УЧИЛИШТЕ ВО ПРЕСПА

Р аспространето на двете страни на Голема 
Река, односно Брајчинска Река, недалеку 

од питомото Преспанско Езеро, а во подножјето 
на гордата како орел Баба Планина, Љубојно се 
вбројува меѓу настарите и најубавите населби 
во Преспа и еден од најпечалбарските краеви во 
Македонија.

За разлика од повеќето преспански села, во 
права смисла на зборот Љубојно е село од со-
бран, дури збиен тип, со околу 350 куќи, градени 
наблиску или меѓусебно поврзани и правилно 
распоредени од двете страни на јасно создаде-
ните и делумно асфалтираните улици. Основен 
белег на селото му даваат куќите градени меѓу 
двете светски војни, со печалбарски пари. Нив 
посебно ги краси фино делканиот камен, раз-
нобојните фасади и вкусно гелендираните бал-
кони. Двориштата во кои се наоѓаат останати-
те стопански објекти (тремови, штали, плевни, 
магацини, гаражи, фурни, бунари, гумна, и сл.) 
главно се оградени со високи авлии и широки 
порти.

За Љубојно се карактеристични едукатив-
ните и културолошките процеси. Тоа е село, кое 
отсекогаш било расадник на високообразовани 
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кадри кои нашле свое место во македонското 
општество како воспитувачи, педагози, профе-
сори, писатели, новинари, доктори, инженери, 
правници и други професии, кои придонеле за 
подобро и посреќно утре. Сите тие учени кадри 
своето образование, најнапред   го стекнале во 
Централното осумгодишното училиште „Дими-
тар Влахов“ во Љубојно, а потоа во Македонија и 
на различни страни на светот.

Во летописната книга на училиштето „Дими-
тар Влахов“ од Љубојно се вели дека со добро-
волна работа на селаните во 1907 година, било 
изградено ново и просторно училиште. Тоа било 
на два ката со 8 училници, канцеларија и два ход-
ника, во дворот на старото училиште, а во бли-
зина на центарот на селото. Првата настава во 
новото училиште започнала во 1908 година, а за 
први учители биле назначени: Климе, Каролина 
и Лена, сите Македонци по потекло од Охрид.

Во текот на Првата светска војна и меѓу војни-
те, училиштето во Љубојно имало повеќе наме-
ни. Така, по поделбата на Македонија тоа било 
наменето за болница за француските војски, за 
потоа да продефилира еден голем и различен по 
состав наставен кадар. Многу од нив ја спрове-
дувале својата просветителска дожност, а некои 
биле само маша на буржуаскиот сталеж – го мал-
третирале македонското население, а децата ги 
учеле на туѓи јазици неразбирливи за нив. Само 
во текот на Втората светска војна, македонските 
деца во Љубојно „ги учеле“: српски, италијански, 
албански и бугарски учители.

Интересно е да се спомене дека во периодот од 
1915   до 1930 година 13 жители од љубанци завр-
шиле гимназиско образование во Битола, а од нив 
петмина го продолжиле образованието надвор  од 
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Македонија и тоа: Михајло Попов, завршил меди-
цина во Стразбур, Франција, во 1926 година; Владо 
Туџаров, завршил медицина во Женева, Швајца-
рија, во 1930 година; Васил Јанкуловски, студирал 
агрономија во Прага, Чешка; Стево Џајковски, зав-
ршил право во Белград; Стево Туџаровски, еконо-
мија во Загреб, додека десетина љубанци во тоа 
време учеле гимназија во Битола.

Сите страдања, бруталности и непедагошки 
односи кон македонското население и невини-
те Македончиња се окончале на 5 ноември 1944 
година, со ослободувањето на Преспа од окупа-
торската чизма. Престанале асимилаторските 
односи кон македонскиот народ од овој крај на 
Преспа, кон народот кој со векови трпел ропство, 
понижувања... Но, тој народ го зачувал македон-
скиот јазик, културата, обичаите, верата и маке-
донскиот дух.

По ослободувањето на 14 ноември, 1944 годи-
на, во Љубојно се отворило училиште на мајчин 
македонски народ. Тоа е првото училиште на 
македонски јазик во Преспа, гордост на плејада 
интелектуалци кои го започнале своето школу-
вање на мајчин јазик, меѓу кои бил и авторот на 
овие редови.

Првите македонски учители во Љубојно биле: 
Методија Јовковски, Богоја Ничевски и Јосив 
Кондовски од Љубојно, Филип Поповски од Дол-
но Дупени, Фанија Чемчева од Воден, Егејска 
Македонија, Александар Хаџиевски од Ресен, 
Марика Манева од Битола и други.

Во учебната 1945/46 година, кога училиштето 
во Љубојно го добило името на македонскиот пу-
блицист и револуционер Димитар Влахов исто-
то прераснало во петтолетка и претставувало 
пресвртница во образованието за Долна  Преспа. 
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Тогаш во Љубојно се отворил интернат за децата 
од Сливница, Крани, Штрбово, Наколец, Брајчи-
но и Долно Дупени кои ќе го продолжат своето 
образование на свој мајчин македонски јазик. 
Во учебната 1947/48 училиштето прераснало во 
седмолетка, кога и излегла првата генерација 
полуматуранти. Таа година се отвориле и анал-
фабетски курсеви за описменување на возрас-
ното население.

До учебната 1971/72 година, училиштето во 
Љубојно работело како осмолетка во старата 
училишна зграда, а оттогаш до денес работи во 
новата училишна зграда во Чифлиг. Тоа полни 
70 години од своето постоење и развој под исто-
то име „Димитар Влахов“. Во него раководеле и 
предавале повеќе од десет директори, а наста-
вата ја воделе стотина   учители, наставници и 
професори.           

Интересно е да се спомене дека од Љубојно 
потекнуваат околу 150 академски граѓани, од 
кои околу 50 се лекари, потоа има голем број 
професори, правници, инженери, писатели, но-
винари, агрономи, културолози и со други про-
фесии, меѓу кои и авторот на овој текст. Затоа, 
често се вели дека Љубојно е расадник на инте-
лектуалци.

Има голем број љубанци кои поради своите 
постигнувања на национално и општествено 
поле, потоа во политиката, образованието, на-
уката, дипломатијата, културата, публицисти-
ката, спортот и други гранки имаат пошироки 
општествени и други заслуги.

Од истакнати општествено-политички, науч-
ни работници, дипломати и други видни граѓани 
од Љубојно треба да се споменат следните лич-
ности: Јовко Јовковски, познат македонски по-
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литичар, општественик и борец од 1941 година. 
Тој бил на високи функции во политичкото жи-
веење во Македонија, особено во Ресен, Охрид, 
Скопје и Белград.  Меѓу другото, бил на функција 
претседател на Сојузот на борците на поранеш-
на Југославија. Потоа, проф. Божин (Божо) Шер-
денковски, дипломиран градежен инженер бил 
првиот универзитетски професор од Љубојно 
уште од 1963 година.  

Славе Николовски–Катин е познат на маке-
донската и на меѓународната јавност по неговите 
педесет публикации и бројните научни трудови 
кои се посветени, главно, на животот на Маке-
донците во светот. Во 1991 година, од Собрание-
то на самостојна Република Македонија тој бил 
именуван на функцијата потпретседател на Ре-
публичката комисија за односи со верските заед-
ници. Тој бил член на „Академијата за слобода на 
религијата“  во Вашингтон, Соединетите Амери-
кански Држави, секретар на друштвото „Македо-
нија –Канада“, секретар на Здружението на нови-
нарите на Македонија, бил акредитиран новинар 
за гласила во Австралија и Белград.

 Наум Начевски бил дипломат од постарата 
генерација во поранешна Југославија. Ја про-
должил дипломатската работа во Генералниот 
конзулат на Република Македонија во Торонто. 
Исто така, Наум Начевски бил новинар, уредник 
и акредитиран  дописник на весникот „Нова Ма-
кедонија“ од Атина. 

Костадин Дораковски бил професионален 
дипломат вработен во Министерството за над-
ворешни работи. Бил државен советник и ми-
нистер–советник во Амбасадата на Република 
Македонија во Отава, Канада, конзул во Гене-
ралниот конзулат на поранешна Југославија во 
Чикаго, прв македонски дипломат во Торонто, 
Канада и во Канбера, Австралија.
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Андрија Секуловски во Љубојно го формирал 
земјоделското здружение „Преспа фрут“ и бил 
претседател на здружението „Развој на алтерна-
тивен туризам – Љубојно“. Бил претседател на Фе-
дерација на фармери на Република Македонија.        

Бројот на литературните дејци од Љубојно 
кои објавиле свои дела, исто така, е голем, меѓу 
нив познати се следните љубанци: Богоја Ничев-
ски, Наум Манивиловски–Преспански, Методија 
Фотев, Стојан Лембо, Славе Николовски-Катин, 
Јосиф Грежловски-Гандето, Константин Дора-
ковски, Бошко Рајчовски-Пелистерски, Цвета   
Карапашовска-Толовска, Спасе Јовковски, Љуба 
Димовска, Лилјана Оливеро, Жаклина Петрев-
ска-Робертс, Бранко Ристовски, Слободан Рај-
човски и други.

Доктори на науки, пак, родени или водат по-
телко од Љубојно се: проф.д-р Васил Граматни-
ковски, кој е прв доктор на науки, а докторирал 
во 1974 година на Географскиот институт во 
Скопје; проф. д-р Лазар Србиновски бил доктор 
на науки и еден од основачите на Клиниката за 
кардиологија при Медицинскиот факултет во 
Скопје и доајен на македонската кардиологија.

Проф. д-р Никола Јанкуловски денес ја обаву-
ва функцијата декан на Медицинскиот факул-
тет во Скопје; проф. д-р Спасе Јовковски е шеф 
на Одделот за неврохирургија на   Клиничкиот 
центар; проф. д-р. Цвета Карапашовска–Толев-
ска, проф. д-р Бисерка Јовковска-Ќаева, проф. 
д-р Елизабета Србиновска-Костовска и проф. 
д-р Кристина Василевска се на   Медицинскиот 
факултет во Скопје, д-р Меланија Шерденков-
ска, е на Градежниот факултет.

Проф. д-р Сашко Граматниковски одбранил 
тема  за туризмот на Преспанското Езеро, а д-р 
Тони Паспаловски е инженер во РЕК Битола. 
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Исто така, проф. д-р Мајкл Симов и д-р Дијана 
Костов-Шерденковска, чии корени им се од Љу-
бојно,  се познати доктори на науки  во болница-
та „Форд“ во Детроит.

Исто така, одреден број љубанци имале зна-
чајни естрадни и други активности, меѓу нив 
посебно место има  пејачката ѕвезда на Македо-
нија  Ламбе Алабаковски.

Многу љубанци го напуштиле родното ог-
ниште и заминале ширум Македонија и во 
многу земји во светот, но нив не ги напуштила 
носталгијата. Така, голем број се враќаат на род-
ната грутка за да изградат нови, убави куќи, да 
ги реновираат старите македонски цркви, да ги 
асфалтираат улиците, да постават водовод - со 
еден збор, да го разубават Љубојно кое е убаво, 
пријатно и погодно катче за живеење, одмор и 
рекреација.

Се чини дека преродбата на Љубојно започна-
ла од 1975 година. Тогаш во употреба бил пуштен 
асфалтниот пат Макази-Љубојно, а една година 
подоцна била пуштена водоводната мрежа. Со 
тоа Љубојно добил обележја и услови на градска 
населба.

Во последните години, кога животот во село-
то, пак, се врати; се враќаат печалбарите од сите 
континенти,  се враќаат на својата родна грутка, 
а носителот на сите акции што се преземаат е 
Месната заедница. Со вредните раце и дарежли-
воста на селаните е изграден водовод, се изгра-
дил асфалтен пат до Љубојно и, исто така, селото 
се поврзало со новиот пат за Долна Преспа. Тие 
асфалтираа многу улици, исто така, придонесоа 
за завршување и изградба на педесетина нови 
куќи и на други комунални објекти што значат 
преродба на Љубојно. 
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ПАРАКЛИСИ

Населението од Преспа, а особено љубан-
ци се верници и страсни приврзаници на 

христијанската - православна вера. Затоа, уште од 
дамнина започнале да градат цркви и манастири, 
кои служеле и служат како најмасовни собира-
лишта на национално и верско обединување.

Љубојно е едно од најубавите села кое плену-
ва со своите архитектонски градби, со стилот на 
старите куќи, сокаците и дворовите, како и со 
иновациите во начинот на живеење што бројни-
те печалбари ги пренеле од светот во својот ро-
ден крај.

Во Македонија, покрај другите поголеми 
села, секако е и Љубојно. Тоа е дел од вистината 
за Македонија, за печалбарството, за минатото, 
за сегашноста и за иднината. Љубојно се наоѓа 
во Долна Преспа, во пазувите на Баба Планина 
недалеку од Преспанското Езеро, на македонска 
земја, а само неколку километри северно од гра-
ницата на истата земја меѓу Република Македо-
нија и јужниот сосед, на местото викано „Марко-
ва Нога“.

Со право се вели дека ова е село со долга и 
бурна историја. Сведоци на таа македонска 
историја се низа оставнини како што се нивните 
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стари куќи, бројните македонски православни 
цркви и манастири и други објекти кои ја чуваат 
вистината и тајната за Љубојно, за љубанци, за 
Долна Преспа, за Македонија и за целиот маке-
донски народ.

Во Преспа христијанството датира од тие да-
лечни времиња. Затоа на Преспа и на нејзината 
историја посебен белег и дава нејзиното богат-
ство во културно-историски споменици уште во 
времето кога таа била староримска крстосница 
и прва престолнина на цар Самуил. Тоа се пот-
врдува со изградбата на црквите и манастирите 
градени во времето на светите Климент и Наум 
Охридски во IX и X век и во времето на Самуило-
вото Царство во X и XI век.

Населението од Преспа, а особено љубанци се 
верници и страсни приврзаници на христијан-
ската - православна вера. Затоа, уште од дамни-
на започнале да градат цркви и манастири, кои 
служеле и служат како најмасовни собиралишта 
на национално и верско обединување.

Таквата љубов кон верата, кон нацијата, кон 
сопствената црква и кон Македонија, љубанци 
заедно со другите Македонци од етничка Маке-
донија ја продолжиле и на новите простори низ 
светот. Така, со доселувањето во новите средини 
Македонците станале едни од најактивните луѓе 
и почнале да градат цркви низ целиот свет, однос-
но онаму каде што се доселиле, особено во Канада, 
Соединетите Американски Држави и Австралија.

Денес во Љубојно има девет познати и зачу-
вани цркви и манастири и три параклиси. Пет 
цркви се во селото, а другите го заградуваат 
селото и по верувањето на постарите мештани 
овие духовни светилишта се чувари на селото, 
имотот и населението. Љубојно ги има  следните 
цркви и манастири:
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1.Црквата „Свети Јован“ е најголема и е цен-
трална црква на Љубојно. Таа се наоѓа на срет-
село, кај централните гробишта, веднаш под 
Полената, центарот на Љубојно.  Изградена е во 
1861 година.   По опожарувањето кое се случило 
во 1903 година повторно била обновена во 1921 
година. Црквата е градена како трикорабна ба-
зилика со купола. Централниот кораб е засво-
ден со полуциндричен свод, а бочните кораби се 
покриени со рамни тавани. Во внатрешноста на 
западната страна, има галерија, а на исток зав-
ршува со апсида полигонално решена од надво-
решната страна.

На западната страна од црквата е изграден 
трем кој служи за секакви црковни и други по-
треби. Овој трем е изграден со донација на број-
ни љубанци во странство, како и со помош на 
Комисијата за односи со верските заедници на 
Република Македонија. Исто така, голем број 
љубанци во селото и во дијаспората дале свои 
средства за одржување на црквата со камбана-
ријата и гробиштата.

2. Црквата „Света Пречиста“ е еден од поста-
рите црковни објекти во Љубојно, која е изгра-
дена во 1852 година, веројатно на местото на ста-
ра црква. Посветена е на света Богородица.   Се 
наоѓа на горниот (југоисточниот) дел на селото, 
во Семеновска Маала. Таа е помала еднокорабна 
црква покриена со дрвена покривна конструк-
ција. Во внатрешноста на црквата е сочуван 
живопис само во апсидата. До обновувањето по-
кривот на црквата бил со камени плочи. Црква-
та била обновена во 1966 година.

3. Илинденската црква „Свети Илија“, како 
што милуваат да ја наречат љубанци, се наоѓа 
на источната страна на селото, до патот што 
води кон селото Брајчино, во Илиовска Маала. 
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 Годината на градењето на црквата не е позната, 
но има претпоставки дека е градена во XIX век, 
а подоцна била обновена. Во основата е едноко-
рабна. Оваа црква е собиралиште на сите меш-
тани, иселеници, гости  и дојденци на празникот 
Илинден, кога  се одржува и свечена  богослуж-
ба и од каде, всушност, почнуваат Исленичките 
средби. 

4.  Црквата „Свети Никола“ се наоѓа во селото, 
во Пашариковска Маала, лоцирана на југоисточ-
ниот дел, на околу 200 метри под  црквата „Све-
та Пречиста“. Изградена е во XV век што е одбе-
лежано на камен на влезот кон олтарчето лево. 
Била обновена во 1971 година. Таа е маалска црк-
ва, но за празникот свети Никола е посетена од 
жителите на селото.

5.  Манастирската црква „Свети Атанас“ е за-
штитник на селото и е една од позначајните црк-
ви на љубанци. Таа се наоѓа во Коријата, на ридот 
од јужната страна на селото на околу 700 метри, 
над полициската станица. Црквата е една од по-
старите, и била градена во XIV век. Ѕидовите се 
од камен, а покривот пред обновувањето бил со 
камени плочи. Оваа манастирска црква е опкру-
жена со дабови стебла и претставува место за 
одмор и рекреација и еден вид видиковец. Таа 
е собиралиште за љубанци на празникот Свети 
Атанас  на 31 јануари.

6. Манастирот „Свети Петар и Павле“ е еден 
од поубавите во Преспа. Тој се наоѓа на околу 
800 метри над црквата „Свети Атанас“, сместен 
на една убава рамнина на висината која од сите 
страни е заградена со шума и стрмни падини. Од 
источната страна е вграден во голема карпа, која 
е искористена наместо ѕид. 

За оваа прекрасна манастирска црква се знае 
дека е градена во 1923 година од браќата Никола 
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и Јоше Стасовски од Љубојно. Постои интересно 
кажување од   внукот на   Никола за изградбата 
на црквата. Имено, Никола во 1922 година бил 
во Америка. Таму една ноќ сонил сон во кој му 
дошол еден стар човек со долга брада и му пора-
чал да изгради црква на местото каде што сега е 
изградена постојната црква и да ѝ го даде името 
свети Петар.

Така по враќањето од Америка и со помош 
на целото село, во 1923 година Никола ја изгра-
дил манастирската црква. Ѕидовите на црквата 
се градени од делкан камен и во основата е ед-
нокорабна. На дваесетина метри од црквата, на 
северната страна изградена е и висока камбана-
рија, која е интересна по својата конструкција и 
местоположба.

7. Црквата „Света Марена“ се наоѓа на западна-
та страна на селото, на излезот кон Долно Дупени 
и Наколец. Во минатото таа била на крајот од се-
лото, а сега е во средината на селото, бидејќи под 
црквата се изградени поголем број нови совреме-
ни куќи. Годината на градењето не е одбележана, 
а постарите жители во Љубојно паметат дека таа 
како параклис е изградена во почетокот на XX 
век од мештанинот Илија Мелески.

8. Црквата „Свети Димитрија“ се наоѓа на се-
верозападната страна на селото, на самиот влез 
во Љубојно, од десната страна на асфалтниот па-
тот за Ресен. Годината на градбата не е никогаш 
запишана, а се смета дека по остатоците на гро-
биштата кои уште се распознаваат во околината 
на црквата, таа била изградена заедно со цркви-
те „Свети Никола“ и „Свети Атанас“ во XIV или 
XV век и е една од најстарите цркви во Љубојно.

9.   Црквата „Света Богородица“ габаритно е 
малечка и се наоѓа на западната страна на село-
то, во ливадите на местото викано „Богородица“. 
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Таа е оддалечена околу еден и пол километар од 
Љубојно и се наоѓа во близина на патот Ресен - 
Маркова Нога, на брегот на Стара (Брајчинска) 
Река. Градена е во поново време, односно во XX 
век. На празникот Света Богородица е посетува-
на од жители на Љубојно и Наколец.

10. Во Љубојно постојат три параклиси, и тоа: 
„Света Тројца“, која се наоѓа на патот од Ресен 
кон Љубојно, кај месноста викана „Ореите на 
Димовци“. Параклисот го изградил познатиот и 
признат пејач на забавни и народни песни Лам-
бе Алабаковски, за здравје на неговата фами-
лија Алабаковци.

11. Параклисот „Света Софија“ е изграден на 
местото викано „Синец“, каде се наоѓа легендар-
ната чешма, чија вода е спроведена до центарот 
на Љубојно на Полена. Овој параклис е дар од 
брачните двојки, полицаецот Томе Капетанов-
ски, од Малоишта и неговата сопруга Васка Га-
кевска од Наколец, како и на Лиле Видиновска 
од Љубојно и Диме Радевски од Демир Хисар.

12. Параклисот „Свети Атанас“, пак,   се наоѓа 
од десната страна на патот од Љубојно кон Брај-
чино, над Штабот, спроти црквата „Свети Илија“ 
и е донаторство на   Лиле Карапашовска со со-
пругот Блаже Димитровски.

Сите овие македонски православни цркви се 
значаен дел од активностите на  Македонците во 
дијаспората кои потекнуваат од овој преспански 
крај. Затоа, со право може да се констатира дека 
црквите во Љубојно, заедно со околу илјадници во 
Македонија и уште стотина македонски храмови 
во дијаспората се доказ за постоењето и призна-
вањето на Македонската православна црква – Ох-
ридска архиепископија Тие се доказ за постоење-
то на македонскиот народ и Македонија. 
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НАКОЛЕЦ – 
СТАРА НАКОЛНА 

РИБАРСКА НАСЕЛБА

Н аколец е село кое е дел од преспанската и 
од македонската вистина. Тоа се наоѓа во 

Долна Преспа, на брегот на Преспанското Езеро, 
кое денес со своето намалување на нивото на во-
датасамо се оддалечува од поранешните песоч-
ни плажи од кај последните куќи на селото. 

Тоа е дел од Долна Преспа и е сместено на 
источниот брег на Преспанското Езеро. Наколец 
се наоѓа на неколку километри од границата на 
македонската земја, на запад од Љубојно и на 
север од Долно Дупени, на надморска височина 
како и езерото, од околу 850 метри. Тоа е типич-
но езерско, преспанско село. 

Името го добило по тоа што во минатото, кога 
нивото на водата на Преспанското Езеро рапид-
но се зголемило, селото било изградено на кол-
ци. Иако жителите немале можност да ја видат 
населбата на колци над вода, се сеќаваат дека до 
пред триесетина години езерската македонска 
православна црква „Свети Никола“ се наоѓала во 
вода. Од ѕидот на црквата се скокало во вода.

Затоа останало раскажувањето дека Наколец 
во минатото било македонска Венеција. Подолг 
период плажите вдолж брегот на Преспанското 
Езеро кај Наколец биле едни од најпесокливите 
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и најатрактивните и собиралиште на бројни ка-
пачи од Преспа и пошироко.

Ова го кажува легендата, а денес селото е од-
далечено од езерото, каде пораснала корија од 
дрва и трски. Инаку, во селото живеат Македон-
ци, Албанци и Роми. Жителите во ова населено 
место отсекогаш биле пример за добар соживот, 
бидејќи тие заедно оделе и на свадба и на погреб, 
и на риби и на ниви и заедно делат и добро и зло.

Селото Наколец е оддалечено околу триесе-
тина километри од Ресен. Тоа е интересна насел-
ба, распространета до брегот на Преспанското 
Езеро. Тоа е рамничарско село и не е многу голе-
мо. Се споменува уште од 1337 година, во Втора-
та грамота на цар Душан. Неговиот атар зафаќа 
простор од околу пет километри квадратни.

Во Наколец има основно училиште во кое 
се одржува настава до четврто одделение, има 
амбуланта, продавници и услужни објекти за 
градежен материјал, железо и земјоделски пре-
парати. Порано селото било средно по големи-
на, а со иселување на жителите во странство и 
по македонските градови, значително се нама-
лил бројот на жителите.

Според преданието, селото трипати било 
преместувано додека не ја заземало денешна-
та местоположба што се потврдува со следниве 
факти. Кога езерото било повлечено слично на 
денешната положба, населбата постоела на око-
лу 300 метри подолу, кон езерото од денешната 
местоположба. Тоа се потврдува со откриените 
остатоци по опаѓањето на нивото на водата, што 
следи во периодот од 1987 година до денес, со 
тенденција на натамошно повлекување.

Притоа, покрај темелите на езерската црк-
ва „Свети Никола“, која била преместувана кон 
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крајбрежјето и остатоците од живеалиштата, 
биле откриени два бунара: едниот соѕидан со 
камен, другиот плетен со фоини прачки, како и 
многу керамички предмети. Но, најинтересно е 
тоа што повлеченото Преспанско Езеро зад себе 
оставило траги од некогашните живеалишта на 
колци, според кои се зачувал топонимот, однос-
но името на селото Наколец, што означува живе-
алиште на колци.

Во Наколец постојат три значајни локалите-
ти: Леска, Метилаец и Лапата. Во него постојат 
три македонски православни цркви и тоа: „Свети 
Никола“, лоцирана во центарот на селото каде се 
и селските гробишта, која е изградена во 1884 го-
дина, потоа црквата „Свети Атанас“, подигната 
меѓу двете светски војни и уште езерската црк-
ва „Свети Никола“, подигната на самиот брег на 
Преспанското Езерото, изградена во 1921 година 
на стари темели.

Во Наколец постои џамија, која, веројатно, 
била изградена во XIX век, реновирана е во 1995 
година, а во неа постојат гробишта со арапско 
писмо. Таа им служи на муслиманите во селото. 
Исто така, во Наколец има и теќе кое е ренови-
рано во 2003 година, лоцирано на самиот влез во 
селото. И покрај тоа што сите верници од мусли-
манска вероисповед во селото одат во џамијата, 
постоењето на теќето укажува на постоење на 
муслиманска дервишка секта – бектеши во овој 
дел на Преспа.

Со своја прва училишна зграда селото се 
стекнало во годините на Првата светска вој-
на, од кога, всушност, и почнале образовните 
процеси во овој крај. Затоа, селото е познато по 
одреден  број  интелектуалци, меѓу кои се: д-р 
Ратко Наумовски, Милица Диневска, д-р Борче 
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Наумовски, д-р Васа Наумовска, проф. д-р Ибра-
им Камбери, проф. д-р Бедри Камбери, проф. 
д-р Дервиш Камбери, Реџеп Реџепи, потоа биз-
нисмените Васил Јанкуловски, Атанас Гаџовски, 
д-р Асиме Османи и други.

Во дијаспората, пак, меѓу другите се познати: 
Ристо Василевски, писател и надворешен член 
на МАНУ, кој живее и твори во Србија, потоа д-р 
Васил Богоевски, бизнисменот Јоле (Џо) Нау-
мовски, м-р Ристо Грпчевски, Владо Стерјовски, 
Славе Јанкулов-Грпчевски, Наум Наумовски, 
Јонче Барџевски и други.

Во Наколец е роден и авторот на овој тект, Сла-
ве Николовски-Катин, по татко Ристо Барџевски 
(Николовски), кој како политички емигрант жи-
вееше и почина во Бразил. Катин е роден во куќа 
која во тој период ја заплискувале брановите на 
Преспанското Езеро, во непосредна близина на 
старата населба Наколец.  Тој   израснат во Љу-
бојно, од каде му се корените по мајка му Сан-
дра Грежловска, а прекарот „Катин“ го добива по 
баба му Ката Грпчевска-Грежловска, родена во 
Наколец, додека неговата прабаба Кира била од 
селото Нивици.

Во биографијата на Славе Катин е забеле-
жано дека извесен период по неговото раѓање, 
семјеството се преселува од Наколец во Љубојно, 
од каде е неговата мајка Сандра (од семејството 
Грежловци). Таму Славе го минува поголемиот 
дел од детството, од младоста и студентските 
денови, а се навраќа во Љубојно речиси цел жи-
вот.  Таму од мали нозе го почувствувал тешкиот 
печалбарски живот на луѓето од Преспа, особе-
но преку печалбарската сага на дедо му Алексо 
(Алек) Ристов-Грежлов.  Во Љубојно Катин има 
убав македонски дом и библиотека со повеќе од 
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4.000 книги. 
Исто така, од Нивици и од Наколец сѐ до 

Бистрица му се далечните корени на академи-
кот д-р Владо Камбовски, поранешен   претсе-
дател на Македонската академија на науките и 
уметностите во Скопје.

Инаку, од Наколец е и проф. д-р Ибраим Кам-
бери, кој е прв доктор на науки од албанското 
малцинство во Преспа. Тој магистрирал и док-
торирал во Белград, а потоа заминал за Соеди-
нетите Американски Држави каде бил професор 
на универзитетите во Бостон и Лос Анџелес. И 
неговиот брат Бедри Камбери е доктор на науки 
кој објавил стотина научни трудови и учебници 
за средно образование од областа на хемијата.

Од областа на литературата Ристо Василев-
ски кој е роден во Наколец има посебно место. Тој 
е познат и признат поет, есеист, критичар, анто-
лог, преведувач, академик и издавач. Академик 
Ристо Василевски има објавено петнаесетина 
книги поезија на македонски и српски јазик, а 
некои се во повеќе изданија. Автор е на книгите: 
„Шепоти“ (1968“; „Временија“ (1970); „Толкување 
на патот“ (1973); „Големи и други работи“ (1974); 
„Од плитари до фасади“ (1974); „Давање обли-
ци“ (1981); „Прелистување на времињата“ (1984); 
„Житието на Коле Ф.“ (1984); „Болна куќа“ (1984); 
„Големи и други работи“ (1990, 1991); „Судбина-
та на едно ќесе“ (1991); „Пофалба на адот“ (1993); 
„Играње со главата“ (1997); „Паричникова судби-
на“ (1998;, „Огледала“ (1998); „Ткаенка на злото“ 
(1999); „Игри и пофалби“ (2000); „Храм, сепак, 
храм“ (2002); „Ископини“ (2006; „Сушт“ ( 2007) и 
„Божествени допири“ (2010).

Академик Ристо Василевски е добитник на 
Малата Нобелова награда што ја доделуваат 
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градот Ижевск и Меѓународната академија за 
книжевност и уметност на Удмутрија, Руска ре-
публика.

Славе Грпчев–Јанкуловски, пак, бил  одли-
чен  раскажувач и човек кој бил вљубен во на-
родното творештво, особено од преспанскиот 
крај. Тој е автор на книгите: „Македонски народ-
ни приказни од брегот на Преспанското Езеро“ 
(1999); „Стари македонски народни песни“ (2004) 
и „Сонувалки и позлатени народни прикаски“ 
(2004).

Затоа со право се вели дека ова село во Дол-
на Преспа, на брегот на Преспанското Езеро е 
расадник на голем број интелектуалци, село на 
рибите, јаболката и заедничкото живеење на 
Македонците, македонските Албанци и Ромите.

Наколчани својата егзистенција во минато-
то и денес, главно, ја обезбедувале преку полјо-
делството и сточарството. Во рамките на полјо-
делството, сè до шеесеттите години на XX век, 
најмногу биле застапени житариците, градинар-
ските култури и лозарството. 

Во рамките на сточарството најмногу се од-
гледувале овци, волови, биволи и коњи. Накол-
чани, порано, многу повеќе од денес се занима-
вале и со риболов, гранка која им овозможила 
иднина на голем број наколчани. Кои денес жи-
веат во Австралија, Соединетите Американски 
Држави, Канада, Европската Унија и во многу 
градови во Република Македонија. 
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МЕСТО ЗА СЕЛСКИ 

ТУРИЗАМ

Брајчино е сместено на крајниот југоисточен 
дел на Општината Ресен, од која е оддале-

чено 32 километра, и е распространето од две-
те страни на Стара Река или, како што ја викаат, 
Брајчинска Река. Атарот на селото е доста голем и 
зафаќа простор од околу 60 километри квадрат-
ни, во кој повеќе преовладуваат шуми и пасишта, 
а помал дел отпаѓа на обработливо земјиште.

Тоа се наоѓа под југозападниот срт на Баба 
Планина, каде што се допира со атарот на селото 
Бистрица, Битолско, како и со државната грани-
ца на јужниот сосед. Ова прекрасно село се наоѓа 
на надморска височина од 1000 метри.

Селото Брајчино е сместено на источниот 
дел од  Големото Преспанско Езеро, во една од 
подлабоките западни пазуви на  Баба Планина, 
во средишниот дел на живописната Брајчинска 
Река, а се протега на обата брега на реката, 

Брајчино се наоѓа во крајниот југоисточен 
дел на територијата на Општина Ресен, чиј атар 
се издигнува до југозападниот срт на Баба Пла-
нина, каде што се допира со атарот на Општина 
Битола, како и со државната линија на јужниот 
сосед. Се наоѓа на 6 километри од езерото, а на 32 
километри оддалеченост од градот Ресен. 



• 219 •

 ЉУБОЈНО – ЦЕНТАРОТ НА ДОЛНА ПРЕСПА

Во Брајчино имало основно училиште во кое 
се изведувала настава до четврто одделение 
(изградено во 1921 година), а денес останал само 
споменикот од НОБ, продавницата на сретсело 
и угостителските објекти, хотел-ресторан „Бал-
тан“, сопственост на Николина (Коља) Ангелов-
ска и ресторанот „Шумска куќа“ на Методија и 
Милка Попјаневи. Брајчино пред педесетина го-
дини броело преку илјада жители, но во послед-
ните децении многу од жителите се иселиле во: 
Канада, Австралија, Америка и Шведска, како 
и во градовите низ Македонија, затоа бројот на 
жителите е доста намален. 

Денес во Брајчино живеат околу стотина жи-
тели и сите се Македонци. Како што во Македо-
нија се развива селскиот туризам, така Брајчино 
е на пат да стане привлечно туристичко место.

За Брајчино нема точни сознанија или доку-
менти како го добило своето име, но според мис-
лењето и кажувањето на некои постари жители 
од селото и од други места, се вели дека постојат 
неколку верзии на преданија кои имаат различ-
ни толкувања. Така, во едно од нив се вели дека 
некогаш пред многу години од селото Браилово, 
Прилепско, дошле да живеат двајца браќа со 
нивните стада и крупен добиток.

Тука условите за живеење биле подобри, а за 
овците имало доволно пасишта, вода и сè друго 
што било потребно за стадото, а, од друга стра-
на, местото било позасолнето од арамии кои 
им краделе овци, јагниња сирење и др. И по тие 
двајца браќа од Браилово, населбата ја нарекле 
„Брајчино“.

Брајчино е познато по средновековната твр-
дина „Кула“, како и по петте цркви и еден ма-
настир. Црквата „Свети Никола“ е селска црква, 
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која е изградена во 1871 година и до која се на-
оѓаат селските гробишта, потоа црквите „Света 
Богородица“, „Свети Илија“, „Свети Архангел“ 
(обновена 1916 година), и „Свети Атанас“ (обнове-
на 1984 година). Манастирот „Света Петка“ е едно 
од поважните духовни светилишта во Преспа.

Тој се наоѓа во непосредна близина на селото, 
на едно ливадско плато, а бил изграден во XVI 
век, а во 1902 година му биле запалени конаците, 
но во 1985 година повторно се обновени со при-
ватни донации и се приспособени за туристички 
цели. Селска слава за брајчинци е Света Петка и 
се слави на 8 август.

Ова преспанско село е познато и по „Брајчин-
ските иселенички средби“. Така, на седми и осми 
август секоја  година, на денот на прославата на 
празникот посветен на света Петка, се одржу-
ваат „Брајчинските иселенички средби“. Оваа 
значајна манифестација на која присуствуваат 
голем број иселеници и гости се одржува во кон-
тинуитет на празникот Света Петка.

„Брајчинските иселенички средби“ се најзна-
чајна манифестација за иселеничкото село Брај-
чино. Таа започнала да се слави многу одамна 
како селска слава посветена на празникот Света 
Петка. Меѓутоа, од 1995 година прославата пре-
раснала во манифестација под името „Брајчин-
ски иселенички средби“.

Од Брајчино потекнуваат 107 дипломирани 
интелектуалци, од кои 39 се инженери, 27 еконо-
мисти, 17 со Филозофски факултет, 10 правни-
ци, 11 лекари, 2 фармацевта и 3 режисери, меѓу 
кои се: Мето Јовановски-писател, Љупчо (Луи) 
Темелковски - канадски политичар; Ристо Мач-
ковски, познат градежен инженер од Лас Вегас; 
Танас Јовановски - главен и одговорен уредник 
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на весникот „Македонија“ во Торонто; Љупчо К. 
Вржовски, доктор по правни науки, во Бафало, 
Соединетите Американски Држави, потоа исе-
лениците, Борис Метеловски, Јонче Поповски, 
Владе Мачковски, Крсте Гаговски и други.

Меѓу брајчинци во Македонија, треба да се 
споменат: спортистот Мето Ѓорѓиевски (Плави-
от) - син на полковникот Петре Ѓорѓиевски, учи-
телот Ефтим Томевски, екс министерот Михајло 
Толевски, д-р. Методија Томовски, Здравко Пет-
ковски, Митре Петковски, Александар Динев-
ски, Менде Диневски, Спасе Толевски, Светлана 
и Борјан Јовановски, Илијанчо Гаговски, Владе 
Јовановски, Драги Ангеловски, Ирина и Елизабе-
та В. Томевска, доктор по педагошки науки, м-р 
Бојана Поповска, Дијана Т. Јовановска, м-р Стив 
П. Петревски, Драган Томевски, м-р Биљана Пет-
ковска, Патриција и Анита М. Томевски, Ирина 
и Драган Томевски, како и почесните граѓани на 
Брајчино, Васил Грежловски, Периклија Дурлов-
ски и пејачот Мишко Крстевски, кој му посвети 
песна за Брајчино.

Следните автори родени во Брајчино имаат 
посебно место во литературата и културата:

Мето Јовановски е македонски раскажувач 
и романсиер. Меѓу другото, бил претседател на 
Македонскиот ПЕН центар и прв претседател 
на Хелсиншскиот комитет за човекови права. 
Тој е автор на следните дела: „Љуман Арамија-
та“ (1954), „Јадреш“ (1956), „Хајка на пеперутки“ 
(1957); „Слана во цутот на бадемите“ (1965); „Мени 
на мојата месечина“ (1959; „Земја и тегоба“ (1968); 
„Сведоци“ (1970); „Првите човекови умирања“ 
(1971); „Будалетинки“ (1973); „Патот до осамата“ 
(1978); „Орловата долина“ (1979); „Војвода над 
војводите“ (1980); „Крлежи“ (1984); „Крстопат кон 
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спокојот“ (1987); „Балканска книга на умрените 
или ослободување преку зборување“ (1992); „Љу-
бовта на Грифонот“ (2005). Автор е и на патеписот 
„Клучевите на Менхетен“ (1983), а има напишано 
и радио и тв-драми. Составувач е на антологија-
та „Една друга Америка“ (1978) и на лексиконите 
„Кој е кој, што е што“ (1963) и „Мал литературен 
лексикон“ (1971). Неговите дела, особено раскази-
те, се објавувани на повеќе светски јазици, а тој 
преведувал од англиски и руски јазик.

Вера Вржовска-Петревска живее во Торонто. 
Таа е основач и прв претседател на литератур-
ното друштво „Браќа Миладиновци“ во црквата 
„Свети Климент Охридски“. Пишува носталгична 
и патриотска поезија на македонски и на англи-
ски јазик и е автор на стихозбирката „Далечни 
корени“ 1996 и книгата „My Broken Heart“ („Мое-
то скршено срце“), 2018 година.  Во Тонто е отпе-
чатен и „Првиот брајчански календар“, (1986).

Методија Томевски, специјалист педијатар, 
примариус, актуелен потпретседател на Здру-
жението на педијатри на Македонија е автор и 
коавтор на повеќе од 40 стручни и научни тру-
дови. Тој десетина години е стручен уредник на 
списанието „Здравје“, уредник на „Педијатри-
скиот информатор“ и член на Здружението на 
новинари на Македонија.

Илијанчо Б. Гаговски чии корени му се од 
Брајчино, е еден од успешните бизнисмени во 
Македонија. Тој е директор на светската компа-
нија „Микрософт“ за Македонија, Албанија и Ко-
сово, и интелектуалец кој се подготвува да стане 
доктор на науки. 

Кога се пишува за Брајчино и за Долна Преспа 
неоходно е да се нагласи дека покрај планина-
та Галичица која се наоѓа на западната страна, 
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Баба Планина е распространета на источната 
страна на Преспа и Преспанското Езеро. 

Планината Баба како да ги надгледува Пела-
гонија и Преспанската Котлина поради својата 
височина, која е трета највисока планина во Ре-
публика Макеоднија, по Кораб и Шар Планина. 
Нејзиниот највисок врв е врвот Пелистер (2601 м). 

Оваа прекрасна планина ја дели Пелагонија од 
Преспанското Езеро, а со своите две глечерски езе-
ра, фауната и флората претставува вистинска рет-
кост. Исто така, карактеристично за планинскиот 
масив Баба е тоа што на превојот Ѓавато ги расце-
пува реките во регионот, така што тие или течат 
кон Јадранското или кон Егејското Море.

Баба Планина, заедно со Националниот парк 
„Пелистер“ се наоѓа на јужниот дел од Републи-
ка Македонија и, како член на Родопскиот си-
тем, ја претставува најјужната планина која има 
алпски карактеристики.Уште на просторите на 
поранешна Југославија, „Пелистер“ е прогласен 
за национален парк на 30 ноември 1948 година. 
Со тоа се зголемува неговото значење во севкуп-
ната историја на македонската држава.

Основниот феномен на „Пелистер“ е петоиг-
личестиот бор молика, реликт од терциерот и 
балкански ендемски вид, кој е откриен од стра-
на на австрискиот ботаничар Гризебах во 1839 
година. Пелистерскиот масив е испресечен со 
бројни живописни планински реки, но, посебно 
атрактивни се двете глечерски езера, Големо и 
Мало, наречени „пелистерски очи“.

Вегетацијата на „Пелистер“ има специфично 
ботаничко значење и претставува природен фено-
мен. Тука растат 88 видови дрвенести растенија, 
класифицирани во 23 фамилии. Планинската ве-
гетација на „Пелистер“ се расчленува на повеќе 
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растителни асоцијации. Од областа на дивата фа-
уна на „Пелистер“ живеат 62 вида животни, меѓу 
кои се издвојуваат: еленот, срната, дивокозата, ди-
вата свиња, мечката, рисот, зајакот, волкот.

Со просторниот план за уредување и зони-
рање на Паркот, изграден е туристички центар 
кај селото Нижеполе, хотел „Молика“, а има и 
детско одморалиште и неколку планинарски до-
мови и зони за одмор и рекреација.

Инаку, Баба Планина е најпозната по малите 
езера Пелистерски Очи кои се леднички езера и 
кои се  лоцирани на  висините на Пелистер. Тие 
се две на број и се нарекуваат уште и Големо и 
Мало Езеро. 

Од страната на Битола, до езерата може да се 
стигне од две страни по две одлично обележа-
ни планинарски патеки. Едната патека води од 
селото Нижеполе од месноста Лак Поток (бара-
ки) или ски-лифтот преку пределот Дебел Рид, 
а другата по која може да се движат и џипови и 
теренски возила започнува од хотелот „Молика“ 
и преку месноста Јоргов Камен, минувајќи зад 
Малото Езеро завршува кај Планинарскиот дом 
до самото Големо Езеро. 

До Малото Езеро води и добро обележаната 
планинарска патека која води од Планинарски-
от дом на Големото Езеро (еден до еден и пол 
час) кон највисокиот врв на целата планина - Пе-
листер (антени) висок 2.601 метар.

Исто така, има и неколку планински патеки 
кои водат од повеќе места на Баба Планина кон 
Преспа и Преспанското Езеро. Така, едена пате-
ка води кон Арвати и Крани и последната која 
ја поврзува Битола со Долна Преспа. Тоа е патот 
кој води од двете пелистерски езера преку Баба 
Планина кон селото Брајчино, а оттаму кон Љу-
бојно и Долна Преспа. 
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МАНАСТИРОТ „СВЕТА 
ПЕТКА“ ВО БРАЈЧИНО – 

МАКЕДОНСКО ДУХОВНО 
СВЕТИЛИШТЕ

М анастирската црква „Света Петка“ се 
наоѓа во Брајчино, во Преспа, кое е сме-

стено во подножјето на Баба Планина, во непо-
средна близина на Националниот парк „Пели-
стер“. Селото е богато со извори пенлива вода, 
висока и зелена шума, планински врвови што 
пленат со својата убавина. Ова е дел од вистина-
та за Брајчино.

Затскриено во пазувите на Баба, освежено од 
пелистерскиот воздух, од една страна, и заплис-
нато од преспанското сонце, од друга страна, со 
автентична архитектура ова преспанско село е 
карактеристично, и по својата местоположба и 
по убавините што ги нуди

Секако, манастирот „Света Петка“ е едно од 
поважните духовни светилишта не само за Брај-
чино, туку тој е и еден од позначајните споме-
ници на поствизантискиот период од преспан-
скиот крај. Манастирот се наоѓа во непосредна 
близина на селото, на едно ливадско плато, а 
е изграден во XVI век. Во чест и слава на света 
Петка, селската слава за брајчинци се слави на 
8 август.
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Според пишаните документи, манастирската 
црква „Света Петка“ во Брајчино е еден од поста-
рите храмови во Преспа. Според познавачите 
живописот е правен во периодот од XV до XVII 
век. Конаците се градени во 1910 година, на оста-
тоците на опожарениот конак се градени во XIX 
век. Многу одамна, во манастирската црква има-
ло училиште за монаси. Меѓутоа, за еден подолг 
периот манастирот и конаците биле руинирани, 
а и човечката рака оставила лоши траги по фре-
ските и по ѕидовите.

Иницијативата за враќање на стариот сјај на 
манастирката црква „Света Петка“ започнала во 
1978 година, кога жителите на Брајчино сами ја 
почнале обновата на конаците. Се чини пресуд-
на била 1995 година, кога Селскиот одбор одлуч-
но дал иницијатива да се обнови манастирот и 
конаците.

Затоа, во изминатиот период брајчинци и 
нивните пријатели се потрудиле да создадат 
подобри услови за луѓето кои доаѓаат од мно-
гу места од Македонија и од дијаспората. Како 
резултат на тоа, во манастирската црква „Света 
Петка“ сé е обновено: конаците, фасадата, чар-
даците, скалите, изградени се кујна, две трпеза-
рии, гостинска соба за дневен престој, владичка 
соба и три соби за спиење.

Инаку, според пишаните документи све-
та Петка, која е позната и како  света Параске-
ва и како мајка Параскева е светителка од гра-
дот  Епиват, лоциран на брегот на Мраморното 
Море помеѓу Силимври и Константинопол во 
Тракија.

Таа била родена кон крајот на X век, во петок, 
денот кога  Евреите  се подготвувале за празну-
вање на празникот Сабат (сабота). Затоа, нејзе ѝ 



• 227 •

 ЉУБОЈНО – ЦЕНТАРОТ НА ДОЛНА ПРЕСПА

го дале името Параскева, што значи „подготов-
ка“. Родителите ѝ биле богати христијани од сло-
венско потекло, а освен Петка, имале и еден син, 
Ефтимиј, кој за време на животот се замонашил 
и подоцна станал епископ Малитски.

По смртта на родителите, девицата Петка, 
желна за подвижнички живот, го напуштила 
родителскиот дом и отишла најнапред во Цари-
град, а потоа во Јорданската Пустина, каде што 
останала до својата старост. Нејзиниот долг пу-
стински живот во молитва и пост може да биде 
спореден со 40 дневницата којашто Исус ја спро-
вел в пустина.

Кога света Петка била стара, еднаш ѝ се ја-
вил ангел и ѝ рекол да ја остави пустината и да 
се врати во нејзината татковина. Света Петка го 
послушала небесниот глас, ја оставила својата 
омилена пустина и се вратила во Епиват. Таму, 
таа поживеала уште две години и починала.

За жал, нејзините сограѓани ја сметале за 
туѓинка, па ја погребале надвор од христијан-
ските гробишта. По многу години од нејзината 
смрт, во градот требало да се погреба некој не-
познат давеник. 

Бидејќи бил туѓинец решиле да го погреба-
ат надвор од гробиштата и тоа на истото место 
каде што била погребана света Петка. Кога го 
отвориле нејзиниот гроб, забележале дека неј-
зиното тело не било распаднато. Потоа, светите 
мошти на света Петка свечено биле положени во 
црквата „Свети Петар и Павле”, во Епиват.

 Инаку и моштите на света Петка имаат чуде-
сен историски пат. Така, од нехристијански, поли-
тички и други причини во 1238 година нејзините 
мошти биле префрлени во Трново, а од таму биле 
однесени во Влашко, во Валахија (Романија). 
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Кога Влашко станало загрозен простор од 
турските востанија, во 1551 година моштите биле 
пренесени во Белград. Меѓутоа, кога султанот 
Сулејман го освоил Белград во 1521 година, заед-
но со други скапи предмети ги зел и моштите на 
света Петка и ги вратил во Истанбул.

Во Истанбул почнале да се случуваат чудеса, 
па затоа освен христијаните, светицата почнале 
да ја слават и муслиманите. Тоа ги загрижило 
муслиманите, и тие плашејќи се верата, во чу-
дотворната сила од светите мошти на света Па-
раскева, да не се прошири уште повеќе меѓу мус-
лиманите, а и поради молбите и застапништвата 
на христијаните, ги предале овие свети мошти 
на константинополските христијани, кои чесно 
ги положиле во патријаршиската црква.

Потоа, на барање на Молдавија, моштите биле 
пренесени во градот Јаши, каде што и денес сé 
уште се таму (освен два прста од раката  на света 
Петка кои останале во параклисот „Света Петка“ 
на Калемегдан). 

Така, Во 1641 година, на 14 октомври, (односно 
27 октомври), со голема свеченост и огромна ра-
дост на жителите на цела Молдавија, нераспад-
натите мошти на света Параскева биле положе-
ни во Соборната христијанска црква на градот 
Јаши „Свети Ерарси“, каде што се наоѓаат и денес.
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Н а 7 и 8 август секоја година, на денот на 
прославата на празникот посветен на 

света Петка, се одржуваат „Брајчинските исе-
ленички средби“. Оваа значајна манифестација 
на која присуствуваат голем број иселеници и 
гости се одржува во континуитет на празникот 
Света Петка, а се слави во селото Брајчино, во 
Долна Преспа

„Брајчинските иселенички средби“ се најзна-
чајна манифестација за иселеничкото село Брај-
чино. Таа започнала да се слави многу одамна 
како селска слава посветена на празникот Света 
Петка. Меѓутоа, од 1995 година прославата пре-
раснала во манифестација под името „Брајчин-
ски иселенички средби“.

Секоја година традиционално славата за 
празникот Света Петка започнува во манастир-
ската црква „Света Петка“, една од поважните 
духовни светилишта во Долна Преспа. Просла-
вата започнува на 7 август со посна вечера (за-
слуг), на која присуствуваат посетители од Брај-
чино, иселеници, роднини, пријатели и гости од 
околните села и од други места.

Централната прослава, пак, на „Брајчинските 
иселенички средби“ е на 8 август. Таа започнува 
со ручек, а на вечерата се собираат околу илја-
да посетители, меѓу кои, брајчинци од селото, 
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 иселеници од прекуокеанските земји Канада, 
Соединетите Американски Држави, Австра-
лија и од Европската Унија, особено од Швед-
ска. Исто така, има брајчинци што живеат низ 
Македонија, особено во Скопје и Битола, голем 
број Македонци од егејскиот дел на Македонија, 
гости од Мала Преспа и иселеници од другите 
села, туристи од цела Преспа, како и голем број 
повратници од Долна Преспа, Битолско, Охрид-
ско, Леринско и од други места.

На овој значаен, духовен, светол и ден на сел-
ската слава за брајчинци и за сите посетители 
се игра и се пее, се јаде и се пие до утринските 
часови, а се чувствува топло гостопримство и ср-
дечност од членовите на Одборот за прослава и 
на другите брајчинци како домаќини.

„Брајчинските иселенички средби“ се одржу-
ваат во центарот на селото, на платото пред згра-
дата на поранешното основно училиште. Тие за-
почнуваат со народна веселба, со песни и ора, на 
која гостите ги забавуваат различни оркестри со 
учество на познатите естрадни уметници.

Инаку, според пишаните материјали за село-
то, се чини дека печалбарското Брајчино се пре-
селило во Торонто, Канада, каде живеат стотина 
семејства со повеќе од 500 брајчинци, Таму тие 
формирале свое друштво кое е едно од најак-
тивните и кое се грижи за средбите и воопшто 
за селото. Брајчинци ги има и во Соединетите 
Американски Држави, Австралија и Шведска, 
кои после педесеттите години од минатиот век 
заминале засекогаш по „белиот свет“.

Како последица на иселувањето во деведе-
сеттите години на минатиот век, од над илјада 
жители, колку што живееле во селото, бројот се 
намалил на околу двесте, за денес да останат 
само стотина жители од кои поголемиот број се 
стари лица. Но, често се вели дека брајчинци го 
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напуштиле родното место, но носталгијата не ги 
напуштила нив.

Меѓутоа, за одбележување е тоа што од пред 
петнаесеттина години селото Брајчино почна да 
заживува. Со изградбата на асфалтниот пат до 
селото и асфалтирањето на голем број од сел-
ските улици, изградбата на водоводната мрежа 
и друга инфраструктура, животот почна да се 
враќа во селото. Тоа како да беше повод бројни 
пензионери и иселеници од Брајчино да се вра-
тат на дедовските корени, да ги реновираат ста-
рите куќи или да градат нови домови кои прет-
ставуваат пример во македонската архитектура.

Во почетокот на заживувањето на селото се 
започнало со развивање на селскиот туризам 
што било вистински препород за Брајчино, кое 
надалеку е познато како еден вид климатска 
бања. Со своите угостителски и други објекти 
Брајчино има водечка улога во Долна Преспа, 
особено со способностите и можностите на брај-
чинци за развивање на селскиот туризам. Така, 
денес се отворени неколку угостителски и дру-
ги туристички објекти кои привлекуваат бројни 
посетители и значат светла иднина на печалбар-
ското Брајчино.

Преспа е подрачје во кое постојат услови и 
можности за развој на разни форми на алтерна-
тивен туризам, посебно на комбинираниот еко 
и културен туризам. Тоа произлегува од амби-
ентално-традиционалните карактеристики кои 
ги имаат селата во регионот. Така во нив се зачу-
вани некои групи од интересни традиционални 
градби, кои не се на листата на заштитени град-
би, а кои идеално се вклопуваат во околината - 
изградени од камен, вклопени во дрвени рамки, 
со откриени тераси, покриви од ќерамиди и раз-
ни помошни структури во дворовите, како фур-
ни, штали, амбари и слично.
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МЕСТО НА БРОЈНИ 
ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ 

С елото Долно Дупени се наоѓа во Долна 
Преспа на крајот од југозападниот дел на 

Република Македонија, сместено во јужниот 
дел од источниот брег на Преспанското Езеро, 
на надморска височина од околу 900 метри. Од 
градот Ресен е оддалечено 34 километри. Атарот 
по големина е среден и зафаќа простор од околу 
14 километри квадратни. Во него работи основ-
но училиште до четврто одделение, а денес има 
само две продавници, некогашен Дом на култу-
рата, споменик на НОБ и др.

Селото по големина е средна населба, а во 
последно време со иселувањето на жителите 
во странство - Австралија, Америка, Канада, 
европските земји и низ градовите на Маке-
донија  бројот  на жителите е многу намален. 
Меѓутоа, бројот на населението се зголемува со 
изградбата на голем број викенд-куќи на Маке-
донци претежно од егејскиот дел на Македонија.

Што се однесува за потеклото на името на се-
лото Долно Дупени до сега не е пронајден пишан 
документ за неговото потекло, но од некои по-
стари луѓе се пренесуваат неколку преданија и 
претпоставки. Името на селото потекнува уште 
од времето на цар Самуил.
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Се вели дека дел од ослепените војници на 
цар Самуил биле пренесени во Преспа, односно, 
на местото каде денес е лоцирано селото Долно 
Дупени. Бидејќи војниците биле со извадени очи 
(дупнати) и кога требало да се посочи местото 
на кое биле лоцирани, се велело „кај дупените“. 
Подоцна, со текот на времето, придавката „дупе-
ни“ почнала да се однесува на самото место каде 
биле сместени војниците и кога тоа место поч-
нало брзо да се населува, населбата ја нарекле 
„Дупени“.

Според едно мислење атрибутот „долно“ бил 
придодаден кога Преспа станала единствена ад-
министративно-територијална единица и пора-
ди разликување на двете села во Преспанската 
Котлина со исто име (Дупени). Како појдовна ос-
нова за разлика меѓу нив се земени атрибутите 
на двата предела во преспанската географска 
област, така што едното Дупени по пределот 
Долна Преспа, а другото Горно Дупени по преде-
лот Горна Преспа. Така во Преспа овие две села 
се со исти имиња, а со различни атрибути.

Според другото мислење има поголема ве-
ројатност дека атрибутот „долно“ му е даден на 
селото Дупени во времето на неговото преместу-
вање на денешната локација. Веројатно, во тој 
период, сама по себе се наметнала потребата на-
селението на Дупени да прави разлика помеѓу 
делот на селото што се преселил и оној дел што 
сè уште не бил преселен.

Така, спонтано дошле во употреба изразите 
Горно и Долно Село, а бидејќи селото на прет-
ходната локација се викало Дупени, неопходно 
била наметната потребата отселениот дел во 
пониските делови на падината да биде наречен 
Долно Дупени.
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Во атарот на селото постојат повеќе локали-
тети од археолошко значење, како: Блато, Бра-
нејнца, Крушина, Маркова Нога и други. Исто 
така, атарот на селото Долно Дупени е познат по 
десетте црковни објекти, и тоа: црквата „Свети 
Архангел“, која е подигната кон крајот на X и по-
четокот на XI век, а била обновена во 1893 годи-
на, во дворот на црквата се наоѓаат и селските 
гробишта. Потоа црквите, „Свети Атанас“, обно-
вена во 1864 година, „Свети Врача“ (посветена на 
свети Кузман и Дамјан), „Свети Никола“, „Света 
Петка“, „Света Јана“, „Свети Димитрија“, како и 
манастирoт „Света Богородица“, средновековен 
духовен центар, обновен во 1906 година, потоа 
црквата „Свети Илија“ која се претпоставува 
дека е од времето на цар Самуил и вакавчето 
„Света Филипија“.

Долно Дупени е долнопреспанско село од зби-
ен тип со околу 250 куќи, во кои денес живеат 
околу 230 жители. До ослободувањето на Маке-
донија селото немало ниту еден жител со средно 
образование, а по војната со вишо или високо 
образование се стекнале  повеќе  од 80 лица, од 
кои шест се доктори на науки и универзитетски 
професори и тоа: Крсте Ангеловски, Владо По-
повски, Петре Георгиевски, Драги Митревски, 
Наташа Ангеловска и Татјана Макаровска.

Од Долно Дупени има истакнати бизнисмени, 
меѓу дугите попознати се: Душко Поповски, Ми-
хајло Николовски-Мајорчето, Милош, Добрила, 
Ристо Тодоровски, Ристо Петревски и други.

Од Долно Дупени потекнуваат детски-
от писател Владо Димовски, аналитичарот 
Владо Јовановски, потоа поетите Наум Јова-
новски (Струмениковски), Ана Калајџиевска, 
 Васил Петревски (од Јабука, Војводина), Ангеле 
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 Тодоровски и  Ванчо Трајковски (од Австралија), 
Михајло Николовски-Мајорчето (од Канада),

Исто така, од Долно Дупени се познатите и 
признати следните интелектуалци: Спасе Мака-
ровски, Живко Наумовски, Михајло Диневски, 
Јосиф Ангеловски, Владо Крстиќ, Владо Мака-
ровски, Јорданка Ристевска, Драгица Каранфи-
ловска, Спиро Макаровски, Љупчо Пајковски, 
Злате Макаровски и многу други. Исто така, тре-
ба да се споменат и зетовците од Долно Дупени 
кои се доктори на науки, и тоа: Стеван Костов-
ски и Мијат Мијатовиќ, потоа снаата дупенска 
Валентина Божиновска, новонаселените (викен-
даши) амбасадорот Петре Наковски, новинарка-
та Дора Ангелова и многу други.

Во публицистиката посебно внимание заслу-
жуваат: Владо Димовски кој е писател за деца и 
возрасни, автор на радиодрами и сценарист на 
телевизиски играни серии, а е автор на книги-
те: „Цвет од сонце“ (1995); „Приказни од А до Ш“ 
(1998); „Умни глави“ (1999); „Приказни за буквите“ 
(1999); „Јазична работилница“ (2002); „Тате, мама и 
јас“ (2002); „Приказни за голем одмор“ (2003); „Во 
срцето на птицата“ (2004); „И човек и пес“ (2004) 
и „Љубов за летање“. Сценарист е на ТВ-сериите 
„Умни глави“ (2ОО2); „Погрешно време“ и „Маке-
донски за странци“. Автор е на 20 радиодрами.

Проф. д-р Владо Поповски е универзитетски 
професор. Беше и министер без ресор, мини-
стер за одбрана и министер за правда, а беше 
член и на експертската група за подготвување 
на текстот на Уставот на Република Македо-
нија. Имa објaвено  повеќе  од 120 нaучни тру-
дови: моногрaфии, студии и стaтии, меѓу кои: 
„Изборите и положбaтa нa грaѓaните во избор-
ниот процес“ (1994); „Политичките институции 
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и  општествениот живот во стaрa Грцијa“ (1986); 
„Прaвилaтa нa Мaкедонскиот востaнички коми-
тет од 1988 годинa“ (1979) (коaвторскa студијa); 
„Мaкедонскaтa лигa и Устaвот зa идното држaв-
но уредувaње нa Мaкедонијa“ (1985) (коaвторскa 
студијa); „Мaкедонското нaционaлно ослободи-
телно движење до ТМРО“ (1989); „Општините во 
Република Македонија“ (1998) (коaвторскa сту-
дијa); „Мaкедонското прaшaње во документите 
нa Коминтернaтa“ (студијa и документи) (1999). 
Тој е добитник нa Републичкaтa нaгрaдa зa нaукa 
од облaстa нa историските нaуки „Гоце Делчев“.

Проф. д-р Петре Т. Георгиевски е универ-
зитетски професор, има објавено околу 200 
трудови, како и следните книги: „Социјално-
то потекло и животната ориентација на сред-
ношколската младина“ (1972); „Социологија“ (ко-
автор), (1998); „Социологија на образованието“ 
(1999); „Социолошки речник“ (коавтор) (2007) и 
„Социологијата како критика на општествена-
та образовната и културната промена“ (2012). 
За својата работа има добиено  повеќе  при-
знанија, од кои и одликувањето - медал од Је-
гелонскиот универзитет од Краков, Полска 
еден од најстарите европски универзитети. 
Владо Јовановски, аналитичар е автор на кни-
гите: „Долно Дупени - село во Преспа - минато и 
сегашност“ (1994) и „Населбите во Преспа, место-
положба, историски развој и минато“ (2005).

Наум Јовановски (Струмениковски) е роден во 
Долно Дупени, а живее во Куманово. Тој е про-
фесор по македонски јазик и е автор на стихоз-
бирките: „Време“ (1995); „Песни“ (1996) и „Лирика“ 
(1998).

Мето Поповски, синот на Филип Поповски, 
еден од првите учители во Љубојно, остави 



• 237 •

 ЉУБОЈНО – ЦЕНТАРОТ НА ДОЛНА ПРЕСПА

 вечни траги со своите телевизиски емисии за 
судбината на Македонците во Егејот, за живот-
ниот пат на Американката од Љубојно - Марија 
Алберт Хилберт - сопруга на Стојан Јанкуловски, 
за судбината на Васил Попјаневски од Брајчино 
и други, за што беше добитник на високи при-
знанија.

Петре Наковски беше амбасадор во Полска, 
а е автор на книгите: „Постела за чемерните“ 
(1985); „Македонски деца во Полска“ (1948-1968), 
(докторски труд); „И каменот е земја“ (1988); „Го-
лемата удолница“ (2003); „Големата измама“ (из-
дадена и на англиски јазик) (2007); „Македонски-
те бегалци во Полска“ (1948-1975, 2008) и „На пат 
со времето“ (издадена и на англиски јазик), (2010).

Затоа, со право се вели дека селото Долно Ду-
пени во Долна Преспа, на брегот на Преспанско-
то Езеро е расадник на голем број интелектуал-
ци, село на рибите и  јаболката село што се наоѓа 
на најјужната точка во Република Македонија.

Иселеничките средбо кои се одржуваат во 
Љубојно по 45. пат се повод слични средби да 
се организираат и во другите долнопреспански 
села: Долно Дупени, Брајчино и Штрбово, како 
и во други села во Преспа, Подмочани, Болно и 
Пустец, и во Мала Преспа. И овие средби, главно, 
имаат иселенички карактер

Средбите ги организираат иселениците од 
дијаспората и месното население. А целта е да се 
вратат иселениците во своите родни огништа, да 
се видат со своите најблиски, да има повторни 
видувања со роднините и пријателите, да имаат 
пријатни мигови во родните огништа и сето тоа 
да остане незаборавно.

Една од првите иселенички средби во Долно 
Преспа започна да се одржува во Долно Дупени 
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во 1989 година. По иницијатива на иселеници од 
Долно Дупени кои живеат во Торонто: Ѓорѓи Ри-
стевски, Михајло Николовски - Мајорчето и Ва-
сил Ангеловски се одлучи да се одржуваат слич-
ни средби како во Љубојно. Така, иницијаторите 
решиле финансиски да ја поддржат средбата и 
заедно со претставници на Месната заедница да 
ја организираат.

Иницијативата да се организира првата мани-
фестација од ваков вид во Долно Дупени наишла 
на широк одек кај населението. Првата иселенич-
ка средба се одржала на 14 јули 1989 година во чест 
на селската слава „Свети Кузман и Дамјан – Света 
Врача“.. На тој ден се собрале голем број мештани 
како и дојденци од Канада, Соединетите Амери-
кански Држави, Австралија и од поранешните 
европски замји, туристи, намерници и бројни по-
сетители од соседните села. Се пеело, се играло и 
се пиело на Полена и по домовите. 

Повеќе од дваесет години традицијата про-
должува „Долнодупенските иселенички средби“ 
да се негуваат и средбите да се организираат на 
викендите кои се најблиску до празникот Све-
ти Кузман и Дамјан. Иселеничките средби се 
одржуваат во недела и траат еден ден. Според 
програмата се одржува духовна богослужба во 
храмот посветен на светците чувари на селото, 
потоа на сред село, на Полена одбраната музика 
и естрадните уметници ги забавуваат присутни-
те до доцна во ноќните часови.

На иселеничките средби во Долно Дупени се 
организираат и културни манифестации. Меѓу 
другото, во 1990 година била промовирана зна-
чајната и единствена монографија за Долно Ду-
пени, чиј автор е Владо Јовановски. За ова дело 
пред многубројната публика зборувал проф. д-р 
Петре Георгиевски.



VI ДЕЛ
ИЛИНДЕН – 

МАКЕДОНСКИОТ 
СИМБОЛ НА 

ИСЕЛЕНИЦИТЕ



Илинденскиот споменик во Крушево



Дел од „Илинденските иселенички средби“ 
во Љубојно



 է ИЛИНДЕН – НАЈСВЕТЛИОТ ДАТУМ ВО ИСТО-
РИЈАТА НА ПРЕСПА
 է ИЛИНДЕНСКИТЕ ИСЕЛЕНИЧКИ СРЕДБИ ВО 
 ЉУБОЈНО
 է ДЕЛА НА ПРЕСПАНЦИ ПРОМОВИРАНИ НА 
ИЛИНДЕН 
 է ПУБЛИКАЦИИ ЗА МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕ-
НИШТВО 
 է СЛАВЕ КАТИН И НЕГОВИТЕ МОНОГРАФИИ ЗА 
ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО СВЕТОТ 
 է МОНОГРАФИЈА ЗА БОШКО РАЈЧОВСКИ - ПЕЛИ-
СТЕРСКИ
 է ДЕЛА ПОСВЕТЕНИ НА ЦРКОВНОТО И ДУХОВ-
НО-НАЦИОНАЛНОТО ЖИВЕЕЊЕ
 է ЗНАЧАЈНИ ЛЕКСИКОГРАФСКИ И ПРЕВЕДЕНИ 
ДЕЛА ОД СЛАВЕ КАТИН
 է ПУБЛИКАЦИЈАТА „ИЛИНДЕН ВО ЉУБОЈНО И  
ПРЕСПА“ 
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ИЛИНДЕН – 
НАЈСВЕТЛИОТ ДАТУМ 

ВО ИСТОРИЈАТА 
НА ПРЕСПА

Публикацијата „Илинден 1903-2003 и ма-
кедонските иселеници“ е дело на Славе 

Катин во неговиот богат опус за македонското 
иселеништво во светот. Ова дело посветено на го-
лемиот јубилеј Илинден, претставува прво ориги-
нално издание од овој вид во македонската исто-
риографија. Тој во него успеал да оствари синтеза 
на историската борба на македонскиот народ за 
национална и социјална слобода во текот на цел 
еден век, крунисан со неговата самостојна и неза-
висна држава - Република Македонија.

Оваа книга ја изразува митолошката симбо-
лика ка ИЛИНДЕН, како ден на деновите, како 
амалгам кој ги поврзува и обединува Македон-
ците во остварувањето на нивната историска 
и национална цел да имаат своја држава, без 
оглед каде се наоѓаат - во етничка Македонија 
ипи надвор од неа – насекаде по светот.

Ова го напиша проф. д-р Вера Стојчевска-Ан-
тиќ како еден од рецензентите ма книгата 
„Илинден 1903-2003 и македонските иселени-
ци“, кое е издание на Книгоиздателството „Ма-
кедонска искра“ од Скопје, отпечатена по по-
вод  стогодишнината од најсветлиот празник на 
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 македонскиот народ – Илинден.
Вториот рецензент проф. д-р Цане Мојано-

ски во својата рецензија, меѓу другото, ќе напи-
ше: „Книгата „Илинден 1903-2003 и македонски-
те иселеници“ од Славе Катин е сведоштво за 
силината ка македонскиот дух и неговата трај-
на поврзаност со македонската земја. Таа, меѓу 
другото, сведочи за раселеноста на Македонците 
по земјите на сите    континенти, но и за духот 
македонски, за копнежот, а и за тоа да се покаже 
и докаже дека иселувањето не значи искоренување 
од матицата земја. Македонските иселенички 
организации и заедници, особено македонските 
храмови се матиците околу кои се обединуваат 
Македонците од сите делови на Македонија. Ма-
кедонските правоспавни цркви низ светот, мно-
штвото гласила, објавените книги и неброените 
песни и ора, се само дел од историската ризница 
и културниот подем што го постигнуваат Маке-
донците насекаде низ светот“.

Во воведот, пак, авторот Славе Катин ќе на-
пише дека Македонците како библиски народ, 
своето постоење и опстанокот низ историјата, 
најверојатно, му го должат, меѓу другото, и на 
празникот Илинден, издигнувајќи ја негова-
та верска и национална симболика до ниво на 
маѓија која ги поврзува, независно дали се на-
оѓаат во Австралија, Соединетите Американ-
ски Држави, Канада, Европа (Европската Унија) 
или на други простори. Овој македонски праз-
ник е ден над деновите, симбол над симболите, 
магнет над магнетите, со кој националното тки-
во има своја резонанса и планетарна шифра, по 
која светот ги распознава Македонците. 

Стогодишниот јубилеј на Илинден е оној ге-
нетски предизвик од кој мора да се родат вакви 
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и слични книги, посветени на неговите соѕвез-
дија чие зрачење, ние Македонците го чувству-
ваме цел еден век, не само во нашата колевка на 
Балканот, туку и на сите континенти на кои изр-
тило нашето семе.

Сега, со извесна дистанца од скромните дела 
за дијаспората, се гледа колку е силно и моќно 
илинденското племе Македонци, прифатено од 
Меѓународната заедница како библиска нација, 
која го задолжила светот со старословенската 
писменост и куптура. 

Крушевската Република е најславната стра-
ница на Илинденското востание. Тоа е најкон-
кретен израз за симболиката на државно-прав-
ните стремежи на македонскиот народ, што беа 
идеал кон кој со години потоа се стремат новите 
генерации.

Магнетизмот на Илинден во дијаспората нај-
силно се доживува во текот на илинденските 
иселенички празнувања. Во тој период најголе-
мо внимание привлекуваат Илинденските пик-
ници, како најмасовни манифестации на иселе-
ништвото. На тие денови се одржуваат бројни 
црковни осветувања, полагање камен-темелни-
ци на нови духовни храмови и одржување на на-
ционални, културни, црковни, спортски и други 
манифестации. Овие празнувања, особено во 
Австралија, Соединетите Американски Држави, 
Канада и Европската Унија (Европа), се одржува-
ат повеќе од седум децении, што значи дека тие 
се веќе традиционални. 

Илинденските празнувања на сите конти-
ненти имаат свој типично македонски концепт, 
односно функционираат како систем кој го мо-
тивира и стимулира најкреативното кај Маке-
донците на овие простори. На нив доаѓа до израз 
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исконското, цивилизациското кредо на нација-
та, изразено низ вредностите создавани со ве-
кови во областа на музиката, фолклорот, везот, 
резбата и носијата, кои ја збогатуваат културна-
та гама на државите во кои се етаблирале, во по-
четокот на пократок, а подоцна и на подолг рок.

И Крсте П. Мисирков за Илинденското воста-
ние, рекол дека Илинден претставува епоха во 
македонската историја, но жестоко ги критику-
вал револуционерите-раководители за непод-
готвениот и крајно ризичен чин. Тој го осудувал 
отсуството на една општоприфатена национал-
на програма, па предлагал заедно со барањето 
македонска држава да се побара и признавање 
на македонскиот национален идентитет, маке-
донскиот литературен јазик и Македонската 
православна црква, во лицето на обновената Ох-
ридска архиепископија.

На тој голем историски настан Илинден 1903-
2003 авторот Славе Николовски-Катин му ја по-
светува и оваа книга, со која фактички сака да 
даде скромен придонес кон општите напори на 
македонскиот народ од етничка Македонија да 
го одбележи како најсветол датум во својата 
историја, кој заслужува да биде осветлен од сите 
позначајни аспекти од неговата појава до денес.

Покрај тоа што македонскиот народ во 1903 
година се крена на востание да се бори за своја-
та слобода и за создавање независна македон-
ска држава, само десет години подоцна Маке-
донија беше брутално нападната, окупирана и 
поделена од своите соседи Грција, Србија и Буга-
рија; поделба потврдена од страна на големите 
европски сили на 10 август 1913 година, со Буку-
решкиот договор. 

Познато е дека Македонците постоеле во 1912 
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и во 1913 година. Всушност, целиот свет знаел 
дека Македонците постоеле дури и пред тоа, би-
дејќи читале за нив во весниците. Целиот свет 
читал за Илинденското востание од 1903 годи-
на и за тоа како македонскиот народ се обиду-
вал да се ослободи од турското ропство. Денес 
имаме стотици исечоци од весници од тоа вре-
ме, практично од секој голем весник во светот, 
кои, без сомнение, докажуваат дека Македонци-
те постоеле во 1903 година, само една деценија 
пред Македонија да биде брутално нападната, 
окупирана и поделена од соседните земји.

Исто така, треба да се знае дека ние сме Маке-
донци затоа што ние, нашите татковци и мајки, 
нашите дедовци и баби и многу генерации мажи 
и жени пред нив, кои биле родени во етничка 
Македонија, биле Македонци, бидејќи земјата 
на која сме родени, во која сме пораснати и во 
која почиваат илјадници генерации се вика Ма-
кедонија. Нам не ни требаат нашите непријате-
ли да нѐ дефинираат и да ни кажуваат кои сме 
ние, а кои не сме. Ние сме Македонци бидејќи 
тоа е токму она што сме!

Големиот македонски празник Илинден кој во 
свеста на македонскиот народ најмногу асоцира 
на славното Илинденско востание и на Крушев-
ската Република, сепак, во својата основа го има 
свети Илија, лик од христијанската религија кој 
има значајно место и во народните верувања.

Илинден 1903 година го навести вториот 
Илинден во 1944 година и третиот Илинден во 
1991 година, што настана во новата достоин-
ствена епоха. Затоа што Илинден ги посочи па-
тиштата за постигнување на високата цел на 
слободата. Затоа, илинденскиот херојски подвиг 
длабоко и цврсто се врежал во свеста на маке-
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донските народни маси на Македонија и насека-
де каде живеат Македонци, особено во Преспа 
каде живее и се слави Илинден.

Цела Преспа, сите населени места долж Пре-
спанското Езеро се празнично расположени во 
текот на илинденските празнувања. Овој живо-
писен дел на Преспа широко ги отворил своите 
порти за туристите, добронамерниците за пе-
чалбарите од целиот свет, да го посетат крајот 
на најслатките јаболка и на вештите рибари.

Преспа ги мами печалбарите да се вратат во 
своето родно место, на своето старо огниште... 
Голем број од тие „талкачи по светот“ доаѓаат да 
се видат со своите најблиски, да го празнуваат 
Илинден на 2 август секоја година во прадедов-
ската земја, во Преспа.

Илинденското востание во 1903 и Прво-
то заседание на АСНОМ во 1944 година, два 
историски момента за Република Македонија 
кои се имаат случено на Илинден, му даваат 
дополнителна важност на овој празник. Денес, 
илинденската традиција е испреплетена со па-
триотски, фолклорни и религиски симболи, што 
го прави Илинден еден од најважните празници 
во Македонија.

Инаку, Преспа, како и многу други предели од 
Западна Македонија е познат и по печалбарство-
то. Од памтивек од овој крај се одело на печалба. 
Тоа е место оплакано со солзи, место на средби 
и на разделби, место кое оставило длабоки бол-
ки во душите кај раселените ширум светот. Че-
сто се вели дека да бидеш во Преспа значи да се 
навратиш и да тагуваш за минатото, да ја видиш 
денешната слика на разделена Македонија и да 
размислуваш за иднината на овој дел од маке-
донската земја. Затоа, Илинден е запишан како 
најголем празник во Преспа.
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ВО ЉУБОЈНО

М анифестацијата „Љубански илинден-
ски иселенички средби“ се одржуваат 

во центарот на Љубојно, познат како   „Полена“ 
на први и втори август секоја година. Тие започ-
нуваат со народна веселба, за потоа да ги про-
гласи за отворени градоначалникот на Општи-
ната Ресен, кој е во придружба на   министри и 
советници на Општина Ресен.

  Веселбата на отворањето на „Љубанските 
илинденски иселенички средби“ ја збогатува-
ат младите и полетни играорци на различни 
друштва, кои се претставуваат со грст македон-
ски народни ора и песни пропратени со маке-
донски тапани, за што се наградени со аплаузи.

Во изминатите години на успешно организи-
рање продефилирале голем број културно-умет-
нички друштва, музички ѕвезди, литературни 
дејци и други културолози. Така секоја година на 
први и втори август се слави Илинден, најголе-
миот ден на слободарскиот дух од сите денови и 
празници на македонскиот народ и Македонија. 

Во организација на Одборот за прослава 
на средбите, и Месната заедница, секоја годи-
на на Илинден во Љубојно се собираат голем 
број иселеници од прекуокеанските земји, од 
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 европските земји (Европската Унија), Преспанци 
што  живеат низ Македонија, голем број Маке-
донци од егејскиот дел на Македонија што живе-
ат ширум светот, гости и иселеници од другите 
села, туристи од Претор, Сливница и Крани, како 
и голем број повратници од Преспа, Битолско, 
Охридско, Леринско и од Мала Преспа.

Илинден е најголемиот ден на слободарскиот 
дух од сите денови и празници на Македонија. 
Тој е величествен ден на сенародниот македон-
ски копнеж за борба и слобода на Македонија. 
Затоа тој голем ден за сите Македонци од етнич-
ка Македонија го прави Љубојно да е најубаво, 
највесело и најпривлечно.

Во изминатите години на успешно органи-
зирање продефилирале голем број културно-у-
метнички друштва, музички ѕвезди, литератур-
ни дејци и други културолози. Затоа со право се 
вели дека овој и другите претходни jубилеи се 
за почит и ќе останат запишани со златни букви 
во аналите на Илинден, на Љубојно, на Преспа 
и Македонија и на Македонците во дијаспората.

Во почетокот средбите во Љубојно имале ка-
рактер во вид на панаѓурска прослава, но како 
одминувало времето манифестацијата прерас-
нала во значајна илинденска прослава и печал-
барска средба. Така, во последните дваесетина 
години средбите почнуваат на 31 јули вечерта, 
со играорни и пејачки групи од разни краеви на 
Македонија, од поранешна Југославија, Бугарија, 
Мала Преспа, како и уметнички друштва на Ма-
кедонците од Австралија, Канада, Соединетите 
Американски Држави и европските земји. 

За средбите во Љубојно се практикува на праз-
никот Илинден, во 9 часот да се посети  црквата 
„Свети Илија“, каде се одржува богослужба, а по-
тоа да се посети и спомен-плочата подигната на 
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куќата на Калајџиовци, а во чест на паднатите 
борци во Илинденското востание. Исто така, се 
посетува спомен-плочата на борците од НОБ на 
Полена, каде почнува веселбата со музички гру-
пи и пејачи од македонската музичка естрада. 
Се свири и се игра до доцна во ноќта на Илинден.

Љубанските илинденски печалбарски средби 
се доживуваат свечено и празнично во сите куќи 
во Љубојно и кај сите посетители. На Илинден 
Љубојно добива свечен празничен лик. Тогаш се 
чувствува топло гостопримство и срдечност кај 
сите оние што доаѓаат и се среќаваат со своите 
роднини, пријатели, познати...

Во аналите на „Љубанските илинденски исе-
ленички средби“ е запишано дека тие започнале 
на Илинден 1974 година. Иницијатори за овие 
средби биле Мијал и Владо (Аронот) Паспалов-
ски, кои од Соединетите  Американски Држави 
биле дојдени во родниот крај. Тие ја платиле 
музичката група да свири пред црквата „Свети 
Илија“, во која по традиција сите љубанци одат 
на Илинден. Таа прва веселба на Илинден 1974 
година била спонтано прифатена од љубанци со 
аманет секоја година да се веселат на Илинден 
пред црквата „Свети Илија“ и на Полена.

Исто така, од почетокот на организирање-
то на Љубанските средби се вклучиле бројни 
иселеници и мештани на Љубојно. Покрај прет-
ставниците на Месната заедница од Љубојно и 
љубанци, големи заслуги имаат и фестивалот 
„Илинденски денови“ од Битола, Општината Ре-
сен, Агенцијата за иселеништво на Република 
Македонија, бројни оркестри, естрадни уметни-
ци, фолклорни групи, медиумите во Македонија 
и во дијаспората, како и голем број вљубеници 
во Љубојно и нивни пријатели кои со своето уче-
ство дале значаен прилог и придонес средбите 
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да бидат богато организирани, масовни, да има-
ат поширок карактер и да бидат вечни.

Притоа, посебно треба да им се оддаде при-
знание на долгогодишните организатори Владо 
Пашариковски, Бошко Рајчовски-Пелистерски, 
Славе Катин, музичката ѕвезда Ламбе Алаба-
ковски, како и членовите на Месната заедница 
во Љубојно и други ентузијасти.

Од познатите личности од Македонија, пак, 
како гости на „Љубанските илинденски иселе-
нички средби“ или биле присутни на средбите, 
го посетиле или престојувале во Љубојно и дале 
свој придонес, меѓу другите голем број македон-
ски естрадни уметници, познати музички соста-
ви, фолклорни групи и друштва од Македонија и 
од дијаспората. Тие оставиле траен белег и сред-
бите ги направиле да бидат вечни.

Меѓу нив посебно место имаат оние кои на-
стапувале на средбите уште пред повеќе од два-
есет години и оние кои настапуваат повеќе пати 
во овој период, меѓу кои: Јонче Христовски, Гоце 
Николовски, Гоце Арнаудов, Наум Петрески, 
Војо Стојаноски, Блага Петревска, Благица Пав-
ловска, Сузана Спасовска, Благица Калева, Вла-
до Јаневски, Левко Блажевски, Елена Велевска, 
Ирена Спасовска, Ефто Пупиновски, Анета Му-
каетова, Татјана Лазаревска, Анета Мицевска, 
Ламбе Алабаковски и многу други.

Исто така, на „Љубанските илинденски иселе-
нички средби“ со свој репертоар на македонски 
народни песни настапиле и групите „Синтезис“, 
„Љубојна“, „Молика“, „Биоритам“, „Маестрал“ и 
бројни културно-уметнички друштва од Маке-
донија, Балканот и светот.

Илинденската иселеничка традиција во Љу-
бојно живее повеќе од 45 години, а со тоа Илин-
ден е и слава и верски празник. Илинден како ден 
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на востанието на македонскиот народ да стане и 
ден на Љубојно и околните села, Брајчино, Дол-
но Дупени, Наколец, Штрбово, Крани и Арвати, 
како и селата во Долна Преспа во егејскиот дел 
на Преспа и Мала Преспа во Албанија.

Ако долнопреспанци со пушка во рака биле 
учесници во двата Илиндена за слобода на Ма-
кедонија, денес тие со продолжувањето на ма-
кедонските традиции, духовноста, со обичаите 
и со културните настани ги зацврстуваат коре-
ните на Македонија, на македонскиот народ во 
Преспа и насекаде во светот да бидат вечни.

Иселеничките средби се исполнети со инте-
ресни содржини, а по традиција, на 2 август се 
одржува општ собор на многуилјадниот народ. 
Ечат песни и ора, се радуваат луѓето на многуте 
визити, видувања, спомени и завет - дека каде 
и да се, ама на Илинден, во Долна Преспа да се.

Овој голем ден верската и национална симбо-
лика на македонскиот народ ја издигна до ниво 
на магија која го поврзува, независно дали се на-
оѓа во Македонија, Австралија, Европа, Канада, 
Соединетите Американски Држави, Европската 
Унија или на други простори во светот. Овој ма-
кедонски празник е ден над деновите, симбол 
над симболите, магнет над магнетите. 

Иселенички средби се одржуваат во Љубојно, 
во Долно Дупени, Брајчино и Штрбово, во Под-
мочани, Болно и Пустец, во Мала Преспа. И овие 
средби, главно, имаат иселенички карактер. 
Средбите ги организираат и финансираат исе-
лениците од дијаспората и месното население. А 
целта е да се вратат иселениците во  своите  родни 
огништа, да има повторни видувања со роднини-
те и пријателите, да има пријатни мигови во род-
ните огништа и сето тоа да остане незаборавно, 
со желба таквите средби да бидат мотив повеќе 
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за другарување и организирано другарување на 
Македонците од Преспа и пошироко.

Така, овие иселенички средби во цела Преспа, 
покрај другарувањата во родното место, со неви-
дена сила ги привлекува иселените повторно да 
се вратат на дедовските корени. На средбите се 
памети долгата прекрасна атмосфера и момен-
тот кога селото е живо како во поранешните 
времиња. На иселеничките средби сите се дел 
од многубројните случувања кои остануваат за 
паметење во родните села под Пелистер.

Карактеристично за „Љубанските илинден-
ски иселенички средби“ е тоа што со рекон-
струкцијата на „Воденицата“ на нивичаните во 
„Чифлик“, културните манифестации започнале 
да се одржуваат во дворот на Воденицата каде 
средбите добиле нова културна димензија. Кул-
турниот дел од средбите започнува да се орга-
низира во попладневните часови на 31 јули, на 
кои со своето учество редовно манифестација-
та ја збогатуваат фолклорни групи, истакнати 
естрадни пејачи, градоначалникот на Општина 
Ресен и на други институции, како и голем број 
видни личности од општествениот, политички-
от и црковниот живот во Република Македонија.

Меѓу нив посебно место заслужуваат: градона-
чалниците на Ресен Димитар Бузлевски, Михајло 
Волкановски и д-р Ѓоко Стрезовски, д-р Живко 
Гошаровски, надлежниот архијереј на Преспан-
ско-пелагониската епархија на Македонската 
православна црква, митрополитите Петар и Пи-
мен со свештеници од Ресен и Битола, Агенција-
та за иселеништво на Република Македонија, 
министри на Владата, пратеници на Собрание-
то на Република Македонија, општествено-по-
литички функционери, културолози, новинари, 
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 телевизиски екипи, видни иселеници од дијаспо-
рата и други знајни и незнајни личности.

Карактеристики за вториот ден на „Љубан-
ските илинденски иселенички средби“, пак, е 
тоа што тие од „Воденицата“ продолжуваат на 
Полена. Така, од 2007 година средбите добија 
нов правец на културен план, особено кога на 1. 
август во предвечерието на Илинден актерката 
Елена Мосе, член на Народниот театар од Би-
тола ја извела монодрамата „Пјав“. Потоа илин-
денската вечер продолжила со изведба на свои 
програми на културно – уметничките друштва 
„Везилка“ од Охрид и „Моминок“ од Прилеп.

Од втори август 2005 година започнало да 
се изведува дефиле по улиците на Љубојно во 
кое учествуваат голем број граѓани, членови на 
културно–уметнички друштва, познати лично-
сти, предводени од градоначалникот на Ресен и 
организаторот на Средбите. Потоа, се одржува 
богослужба во црквата „Свети Илија“ и се поло-
жува букети свежо цвеќе пред спомениците за 
Илинден и НОБ.

Иселенички средби се одржуваат  во Љубој-
но, во Долно Дупени, Брајчино и Штрбово, во 
Подмочани, Болно и Пустец, во Мала Преспа. И 
овие средби, главно, имаат иселенички карак-
тер. Средбите ги организираат и финансираат 
иселениците од дијаспората и месното населе-
ние. А целта е да се вратат иселениците на сво-
ите родни огништа, да има повторни видувања 
со роднините и пријателите, да има пријатни 
мигови во родните огништа и сето тоа да остане 
незаборавно, со желба таквите средби да бидат 
мотив повеќе за организирано другарување на 
Македонците од Преспа и пошироко.
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ПУБЛИКАЦИИ 
НА ПРЕСПАНЦИ 

ПРОМОВИРАНИ ВО 
ЉУБОЈНО, НА ИЛИНДЕН

Љ убојно е типично македонско, преспан-
ско, печалбарско село од кое, како и од 

голем број села под Пелистер, многумина зами-
нале и се задомиле во многу земји од светот, но 
тие  доаѓаат во родното место, особено за Илин-
ден. Затоа и останала поговорката „Ојш кај ќе 
ојш, во Љубојно за Илинден дома да си дојш“.    

Илинденските средби имаат карактер на 
илинденска прослава, но со време започнале да 
се прошируваат и да се внесуваат и други актив-
ности и содржини на културен план. Така, уште 
во 1992 година во текот на празничните денови 
во библиотеката на Домот во Љубојно, пред по-
веќе од двесте присутни, за прв пат се одржала 
промоција на книга. Тоа било делото „Во Австра-
лија како дома“ од Славе Николовски–Катин, за 
кое зборувале проф. д-р Томе Саздов, како прет-
седател на Матицата на иселениците од Македо-
нија и писателот Раде Силјан како издавач. Исто 
така, на присутните им се обратиле проф.д-р Ва-
сил Тупурковски и писателот Цане Здравковски.

По содржина новинарските текстови во 
публикацијата „Во Австралија како дома“ 
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 обработуваат прашања и проблеми од животот 
и активностите на македонските доселеници, 
особено на Македонците од Беломорска Маке-
донија кои живеат и работат во демократска и 
мултикултурна Австралија.

Таму, за разлика од својата земја, ги уживаат 
сите социјални и човекови права. На тие далеч-
ни простори на петтиот континент, Македонци-
те постигнуваат забележителни резултати на 
национален и духовен план, во бизнисот, потоа 
во областа на културата, образованието и со-
цијалниот живот, воопшто. 

Во рамките на Илинденските иселенички 
средби продолжуваат да се промовираат пого-
лем број литератуни дела на љубанци, со осо-
бена нагласка на творештвото на Славе Нико-
ловски-Катин. Така, на   2 август 2000 година, 
на Полена, а пред голем број љубанци, туристи, 
гости и намерници на средбите, биле претставе-
ни  делата на авторите од Љубојно: Славе Нико-
ловски–Катин, Бошко Рајчовски–Пелистерски и 
Цвета Карапашовска– Толевска.

Биле промовирани книгите: „Печалбарски 
копнеж“, „Македонски иселенички панопти-
кум“ и монографијата за најголемиот донатор 
од иселеништвото „Атанас Близнаков“ чиј   ав-
тор е Славе Николовски-Катин. Пред присутни-
те, на Полена за трите книги и за творештвото на 
Катин зборувал проф. д-р Томе Саздов, д-р Петре 
Лубаровски и Бошко Рајчовски–Пелистерски. За 
стихозбирките „Тој не се врати“ чиј автор е Бош-
ко Рајчовски–Пелистерски, пред тој аудиториум 
за прв пат ја претставил и зборувал Славе Катин, 
додека за стихозбирката „Кандилда“ чиј автор 
е д-р Цвета Карапашовска–Толевска зборувал 
публицистот Мишо Китановски. Промоциите 
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на Поленасо воодушевување биле прифатени 
од присутните, па како да ги отвориле широко 
вратите „Љубанските илинденски иселенички 
средби“ да добијат плус една културна димен-
зија која продолжува да се негува сите овие го-
дини.

Во паметењата секако, ќе  остане Љубанската 
илинденска иселеничка средба во 2004 година. 
Имено, на 31 јули 2004 година, а по повод 60. го-
дини од отворањето на училиштето „Димитар 
Влахов“ како прво училиште на мајчин македон-
ски јазик во Преспа, на оваа значајна и незабо-
равна свеченост биле претставени литературни-
те дела на поранешните ученици на училиштето 
„Димитар Влахов“ од Љубојно, и тоа: „Еден за-
боравен живот“ од Богоја Ничевски и „Ноќен 
патник“ од Наум Манивиловски–Преспански од 
Љубојно; делото „Јадреш“ на Мето Јовановски 
од Брајчино и книгата „И пес и човек“ од Вла-
до Димовски од Долно Дупени. Исто така, биле 
претставени бројни поранешни ученици од ова 
училиште,   литературните дејци од Сливница, 
Крани, Арвати, Штрбово, Наколец, Брајчино и 
Долно Дупени.

Од 2005 година промоциите на книги започна-
ле да се одржуваат пред Воденицата, културно-
то љубанско наследство, како често се нарекува 
тој објект. Така, пред Воденицата, на 31 јули, во 
попладневните часови беше претставено најно-
вото литературно остварување на Јосиф Греж-
ловски–Гандето од Флорида, САД „Виделото на 
Спаса“. За ова дело пред присутните зборувал 
истакнатиот публицист од Долно Дупени, Владо 
Димовски.

На Триесет и четвртите љубански илинден-
ски иселенички средби во 2007 година  продол-
жиле традициите  од предходните години. Тие   
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започнале во Чифлик пред културното љубан-
ско наследство Воденицата. Пред големиот број 
посетители на средбите се одржала промоцијата 
на романот „Волците од Траперс Блаф“ од љу-
банецот Јосиф Грежловски–Гандето кој живее 
во Мајами, Соединетите Американски Држави. 
За овој интересен роман зборувал   писателот 
Владо Димовски.

Потоа се одржала промоција на две моногра-
фии за македонски иселеници од Америка и тоа: 
„Светле–Стив Стамевски“ од Детроит и „Ѓорѓи–
Џорџ Томов“ од Њујорк. За монографијата по-
светена на познатиот иселеник од тетовскиот 
крај, кој е сопартиец и пријател на семејството 
Буш и има заслуги во активностите Соединетите 
Американски Држави да ја признаат Република 
Македонија под уставното име, зборувал проф. 
д-р Димитар (Таки) Керамичиев, претседател на 
Матицата на иселениците од Македонија.

За делото на Катин посветено на амбасадорот 
на македонската култура Џорџ Томов од Њујорк 
зборувала неговата пријателка - проф. д-р Вера 
Стојчевска–Антиќ. Инаку, ансамблот „Томов“ 
чии членови биле исклучително Американци 
кои научиле да играат и пеат македонски ора и 
песни, во текот на турнејата на Балканот во 1985 
година имал значаен и прв настап на друштво од 
дијаспората на Љубанските средби.

Во 2008 година програмата пред Воденицата 
започнала со рецитал на Славица Петреска-Ди-
невска и Бошко Рајчовски-Пелистерски. Потоа, 
како дел од културните случувања во Љубојно 
се промовирала монографијата за Бошко Рај-
човски-Пелистерски, чиј автор е Славе Нико-
ловски-Катин. За оваа книга зборувале проф. 
д-р Васил Граматиковски од Љубојно и д-р Иван 
Апостолов од Флорида.
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Во 2009 година во делот од културата, најпр-
во, била отворена изложба на ликовни творби 
на академската сликарка Сунчица Станковска. 
Потоа, биле промовирани романот „Сараф“ од 
Јосиф Грежловски-Гандето и делото „Охрид-
ско-преспански стопански хоризонти“ од м-р 
Јонче Филиповски од селото Штрбово. Промо-
тори за првата книга биле Владо Димовски и 
Менка Карапашовска, додека за втората книга 
зборувал проф. д-р Јосиф Андреевски. Потоа, 
следело читање на поетски остварувања и илин-
денскиот рецитал.

Во 2010 година илинденските средби   започ-
нале во попладневните часови кај Воденицата 
со обраќање на поголем број иселеници и видни 
гости. Притоа имало промоција на литературни 
дела и тоа: за делата на познатиот и признат пи-
сател Мето (Методиј) Фотев зборувал Славе Ни-
коловски-Катин; за делата на Владо Димовски 
била пуштена аудиокасета,   делото на Љубица 
Димовска го претставила Менка Карапашовска, 
а за делото „Љубојно - љубов моја“ на Стојан 
Лембо зборувал Бошко Рајчовски-Пелистерски. 
Исто така, пред Воденицата имало литературно 
читање, а била изведена и  монодрама.

Во 2012 година, пред големиот аудиториум 
било претставено  монографското дело за „Ми-
трополитот Кирил“, чиј автор е Славе Нико-
ловски-Катин, а промотор бил проф. д-р Вера 
Стојчевска-Антиќ, која меѓу другото рекла: „Ми-
трополитот на Полошко-кумановската епархија, 
господин Кирил, инаку Преспанец, е најстариот 
архијереј по хиротонија во состав на македон-
скиот православен епископат.

Тој бил единствениот најдолго жив потписник 
на историската Одлука на Светиот архијерејски 
синод на Македонската православна црква (од 
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1967 година) за возобновување на целосната ду-
ховна и канонска автокефалност на Охридската 
архиепископија. Митрополитот Кирил е први-
от надлежен архијереј на Американско-канад-
ско-австралиската епархија. Во ова значајно и 
по многу нешта карактеристично дело на Славе 
Катин посебно е претставено севкупното наци-
онално-духовно, црковно и културно- просветно 
опстојување на Македонците во Соединетите 
Американски Држави, Канада и Австралија“. 

Исто така, проф. д-р Вера Антиќ ја промови-
рала стихозбирката „Украдени мисли“ од Ду-
шан Ристовски од Сиднеј, потоа за делото „Гро-
бот на Розмари“ од Јосиф Грежловски-Гандето 
зборувала Билјана Костова, додека за романот 
„Големата лага“ (на англиски) од Петре Наков-
ски зборувал Славе Катин.

На прославата на 40-те години  на „Љубански-
те илинденски иселенички средби“, била промо-
вирана монографијата „Ѓорѓија-Џорџ Атанасо-
ски“ од Славе Николовски-Катин,  а бил изведен 
и илинденски рецитал. Инаку, Ѓорѓија-Џорџ Ата-
насоски е исклучително голема, позната, при-
зната и неодминлива личност во македонската 
дијаспора  и во Македонија. Тој, без сомнение, е 
еден од економски најуспешните Македонци во 
светот. Иако подолго време живее на Флорида, 
во Соединетите Американски Држави, од своето 
заминување до денес, овој нашинец е длабоко и 
силно поврзан со судбината, вистината и наста-
ните во Преспа и во Македонија.

Исто така, на прославата по повод 40 годи-
ни „Љубански илинденски исленички средби“, 
била промовирана монографијата „Илинден во 
Љубојно и Преспа“, во која е претставен дел од 
историјата на овој убав и значаен дел од Маке-
донија.
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С лаве Катини е познат на македонската и на 
меѓународната јавност по неговите бројни 

публикации, новинарски и научни трудови кои 
се посветени, главно, на етничка Македонија, 
на животот на Македонците во светот и на ан-
тичка Македонија. Исто така, неговата работа 
се однесува и на низа други аспекти поврзани 
со македонската дијаспора, како и со културата, 
литературата, јазикот, историјата, журналисти-
ката и религијата. Тој е aвтор на шеесет публи-
кации, на стотина научни трудови презентирани 
на различни симпозиуми и други собири, како и 
на околу 4.000 новинарски текстови објавени во 
Македонија и во светот, кои, главно, се однесува-
ат на Македонците во светот. 

Така, делото „Македонски холокауст“ непо-
средно и аргументирано ги прикажува живот-
ните судбини на Македонците. Во секој презен-
тиран текст читателот го чувствува присуството 
„на последното целивание“ на Македонецот со 
родната грутка, со најблиските во родниот крај 
и со гробовите на починатите. Никој од насил-
но отселените од родниот праг не верувал ниту, 
пак, ќе поверува дека латинската поговорка: „Ibi 
bene ibi patria“ (Таму каде што ти е убаво, таму ти 
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е и татковината) претставува вистина. Затоа и за 
навек вака ќе се одгласуваат како вистина испе-
аните песни: „Бог да бие кој прв спомна Амери-
ка“, „Туѓината пуста да остане“ и други македон-
ски песни.

Втората публикација во која е опишан дел 
од македонското иселеништво е насловена „Во 
 Австралија како дома“. Во неа авторот ги пре-
несува неговите творечки преокупации како 
патописец, портретист, репортер и хроничар 
на дел од настаните во македонските колонии 
во Австралија. По структура тие се репортажи, 
портрети, белешки, разговори, записи. По содр-
жина овие новинарски текстови обработуваат 
прашања и проблеми од областа на животот 
и активностите на македонските доселеници, 
особено на Македонците од Беломорска Маке-
донија кои живеат и работат во демократска и 
мултикултурна Австралија. 

Книгата „Македонскиот иселенички печат“ од 
Славе Николовски-Катин е резултат на неговата 
долгогодишна истражувачка работа во областа 
на печатот и новинарството и достигнувањата 
на македонските иселеници во прекуокеанските 
земји - Австралија, Канада и Соединетите Аме-
рикански Држави, како и во голем број земји 
во Европската Унија и пошироко. Таа го опфаќа 
периодот од 1945 година, односно од конституи-
рањето на НР Македонија од 1992 година, време-
то кога Македонија стана самостојна суверена и 
независна држава. Таа е прв обид за дело од ва-
ков вид во Македонија кое има за цел да пополни 
една празнина во историска анализа на печатот и 
новинарството на македонските иселеници.

Публикацијата „Печалбарски копнеж“ на 
своите страници опфаќа вкупно 44 новинарски 
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и публицистички текстови за македонски иселе-
ници во Канада и во Соединетите Американски 
Држави. Всушност, преку овие написи авторот 
раскажува за своите бројни средби со Македон-
ците во тие две прекуокеански земји. Тие чести 
средби се резултат на неговите патувања и пре-
стои по разни поводи и во подолг временски пе-
риод, но поголемиот број од овие текстови ги од-
разуваат контактите, средбите и разделбите на 
авторот со македонските иселеници. 

Во книгата „Македонски иселенички паноп-
тикум“ низ прилозите кои својата прва промо-
ција ја имаа на бројни симпозиуми, конферен-
ции и трибини во земјата и светот, Славе Катин 
открива еден навидум познат, а, всушност, не-
доволно осознаен феномен на Македонци-
те во дијаспората: способноста за нивно брзо 
адаптирање и интегрирање во новата средина; 
изостреното чувство за прифаќање на новите 
општествени норми и стандарди и успешното 
вклучување во новите економски и социјални 
процеси. 

Македонските доселеници во Соединетите 
Американски Држави и Канада секаде и во се-
која пригода го истакнуваат своето македонско 
битие изразено преку сопствената богата, кул-
турна, национална и црковно-духовна историја. 
Во таа насока е и публикација „Македонското 
иселеништво во САД и Канада“.Таа претставува 
значаен придонес во проширувањето на созна-
нијата за македонското иселеништво во Северна 
Америка. Во неа е дадено духовното, црковното, 
националното, општественото и културно-об-
разовното живеење на Македонците. Посебен 
акцент е ставен на црковното живеење на Маке-
донците од нивното доаѓање до денес во Соеди-
нетите Американски Држави и Канада. 
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Трудот го опфаќа периодот од доаѓањето на 
доселениците во новите средини до денес, што 
претставува макотрпна, но и одговорна само-
иницијативност да се создаде таква публика-
ција. Таа го одбележува најважниот период на 
македонските православни црковни општини и 
активностите на македонските доселеници во 
новите средини, а со тоа ја отсликува македон-
ската вистина на иселениците.

„Иселеничките хоризонти“, пак, е книга 
која се чита во еден здив, зашто раскажувачката 
парадигма на Славе Катин пленува со стилот и 
начинот на трансформацијата на настаните што 
се нижат како на лента од возбудлив филм кој 
не води од континент на континент. Светот што 
ни го открива не е имагинарен, туку реален и не-
посредно доживеан, во кој авторот е соучесник 
и сведок, а не само посматрач. Неговите оцени 
и констатации извираат од живиот контакт и 
фактографијата со која го соочуваат неговите 
соговорници и затоа треба да се прифатат како 
релевантни факти и една продлабочена анализа 
за македонското иселеништво.

Во делото „Илинден 1903-2003 и македон-
ското иселенишво“ се вели дека   Македон-
ците како библиски народ, своето постоење и 
опстанокот низ историјата, најверојатно, му го 
должат, меѓу другото, и на празникот Илинден, 
издигнувајќи ја неговата верска и национална 
симболика до ниво на маѓија која ги поврзува, 
независно дали се наоѓаат во Австралија, Сое-
динетите Американски Држави, Канада, Европа 
или на други простори. Овој македонски праз-
ник е ден над деновите, симбол над симболите. 

Илинден во дијаспората најсилно се дожи-
вува во текот на илинденските иселенички 
 празнувања. Во тој период најголемо внимание 
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привлекуваат Илинденските пикници, како нај-
масовни манифестации на иселеништвото. На тие 
денови се одржуваат бројни црковни осветувања, 
полагање камен-темелници на нови духовни 
храмови и одржување на национални, културни, 
црковни, спортски и други манифестации. Овие 
празнувања, особено во Австралија, Соединети-
те Американски Држави, Канада и Европската 
Унија, се одржуваат повеќе од шест децении, што 
значи дека тие се веќе традиционални.

Заедничкото дело „Поетски иселенички ме-
ридијани“ на Славе Катин и Фиданка Танаскова, 
пак,  е збир на поетските остварувања на Ма-
кедонците во Австралија, Америка, Канада и 
Европа. Презентираните стихови длабоко ја из-
разуваат својата духовност – тагата и љубовта, 
надежите и верувањата, желбите и сеќавањата, 
испреплетени со новото во животните крсто-
пати и со она што ја следи нивната судбина во 
далечните простори. Книгата е прв труд од ва-
ков вид, во кој на едно место се собрани стихо-
ви на сто и педесетина Македонци – творци од 
Австралија, Соединетите Американски Држави, 
Канада и Европа, од кои авторите успеале да 
дојдат во нивното повеќегодишно трагање.

Исто така и монографијата за македонски-
от клуб „Илинден 1903“ во Хамбург е заедничко 
дело на Славе Катин и на новинарката Фиданка 
Танаскова. Таа е монографија објавено кога клу-
бот ја одбележуваше дваесетгодишнината од ос-
новањето во 1998 година. Во 1978 година беа удре-
ни темелите на институцијата што ја продолжи 
традицијата и континуитетот на одржувањето 
на македонскиот национален субјективитет и 
интегритет. Овој пат во една друга национална 
средина, во срцето на Европа, во пазувите на 
еден пријателски народ со долга историја и кул-
тура, во Германија.
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Во рамките на патувањата ширум светот, 
Катин има објавено многубројни текстови и 
публикации за македонските иселеници. При-
тоа, покрај разговорите за нивната животна 
голгота, не беа заобиколени ни типичните ин-
тимни прашања и проблеми. Карактеристична 
е нивната генетска поврзаност со семејството. 
Потврда за тоа е книга под наслов „Иселеничка 
вртелешка“, која содржи 20 исповеди на наши 
луѓе од разни возрасти, со различен социјален 
статус, без оглед во кој дел од светот живеат, а 
кај кои не згаснува нивната љубов кон родната 
земја Македонија. Тоа значи дека македонскиот 
човек се судрува со фактот дека во дијаспората 
главен проблем не е само голиот опстанок туку 
и изборот на животниот сопатник, односно фор-
мирањето семејство, што за секој Македонец 
е света работа, за што се поднесуваат и големи 
жртви. Интимните приказни содржани во оваа 
книга на Славе Катин најдобро го потврдуваат 
овој факт. Тие се објавени и на англиски јазик во 
делото „Love stories“ (Љубовни приказни).

На турски јазик, пак, е објавено делото на Ка-
тин под наслов „По трагите на Евлија Челебија“, 
во кое се дадени неговите патувања и трагања 
ширум Турција. Притоа, посебно место во книга-
та имаат средбите и разговорите на авторот осо-
бено со Македонците муслимани и Турците кои 
водат корени и се тесно поврзани со Румелија, 
односно Македонија.

Да се пишува за минатото и сегашноста за 
Љубојно, Преспа, за Македонците од поделена 
Македонија е одговорна задача, но истовреме-
но причинува големо задоволство. Во ова време 
на светска глобализација прекрасно е чувство-
то кога ќе се најде на едно место најголемиот и 
најзначајниот дел од една историска вистина за 
настаните, личностите, за минатото, сегашноста 
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и иднината на еден убав македонски крај од не-
заборавот, кој е претставен во делото „Илинден 
во Љубојно и Преспа“.

Иселеничките средби, кои се одржуваат 40 
пати досега, се исполнети со интересни содржи-
ни како што се промоции, литературни читања, 
беседувања, разговори и друго. По традиција, на 
2 август сретсело на Полена се одржува општ со-
бор на многуилјадниот народ. 

Репортерските записи насловени како „Моите 
патувања по светот“, всушност се описи на кра-
ишта, предели, градови, држави, во кои новина-
рот патувал и го опишува она што на тој пат го 
привлекува неговото внимание. Во новинарското 
обликување на репортажите кај авторот доаѓа до 
израз неговата автентичност, документарност и 
конкретно прикажување на она што е најбитно.

Слична е темата и во дело „Светот на дланка“ 
посветено на македонските иселеници, а претста-
вува јубилејно 50. дело на авторот Славе Катин.  

Во книгата се објавени 40 репортажи од до-
живувањата и посетите на 40 земји во светот, и 
тоа: со 50 двонасочни, или 100 еднонасочни па-
тувања преку Атлантскиот Океан, почнувајќи од 
првиот лет во Соединетите Американски Држа-
ви во 1964 година и во Канада во 1966 година па 
сѐ до денес, потоа трите патувања до Австралија, 
посетите на: Индија, Емиратите, Средна и Јужна 
Америка, Европската Унија и голем број земји на 
Блискиот Исток и Африка.

Обемното дело „Македонски иселенички 
меридијани“ е плод на повеќегодишни истра-
жувања, патувања и континуирано  следење на 
оваа доста суптилна, многузначна   и актуелна 
повеќедецениска и интерконтинентална тема. 
Делото е еден вид алманах посветен на дел од 
Македонците, чии корени се од сите делови на 
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македонската земја, а кои го обележале своето 
време во христијанството како религија на Ма-
кедонците во Австралија, Канада, Соединетите 
Американски Држави, Европа, етничка Македо-
нија и во печалбарска Преспа.

По повеќегодишна работа излезе од печат 
оваа книга, која е дел од судбините и вистините 
на Македонци во светот. Таа е еден вид именик, 
или   биографски колаж со карактеристични 
податоци поместени со низа бројки и факти од 
животот и делата на околу 150 личности од ма-
кедонско потекло, кои свиле нови гнезда на раз-
лични страни на светот.

Делото „Израел и Македонија“ е напишано 
по патувањето во Израел кое било дел од посе-
тите на педесетина различни земји во светот. Но, 
тоа било  највозбудливото патување, исполнето 
со многу искушенија, сознанија и предизвици да 
ја запознае „Светата земја“, нејзините библиски 
места, градови, култури, религии, обичаи и мно-
гу карактеристики на нејзиниот современ свет. 

Израел бил и останал факелот на светоста 
каде, раѓањето, чудотворието и моќта на Спаси-
телот Исус Христос, е божествено сочинение и 
овоземна припадност следена од   многуте сто-
тици милиони следбеници кои ги има во сите 
земји од целиот свет.

Публикацијата „Macedonians in the World“ 
(Македонците во светот) од Славе Катин е 
плод на неговите патувања по светот. Имено, 
како член на државни и црковни делегации тој 
бил на посети и разговори кај поглаварите на 
Романската, Украинската, Руската и    Српска-
та православна црква, потоа во Цариградската 
патријаршија во Истанбул  и 5 пати зел учество 
во делегации при посетата на Ватикан во Рим. 
Исто така, бил и во делегацијата на Владата на 
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Република Македонија за погребот на Мајка Те-
реза во Калкута, Индија, а многу пати патувал со 
делегации на Македонската православна црква 
- Охридска архиепископија за Канада, Соедине-
тите Американски Држави, Австралија, во Ев-
ропската Унија, Турција, Израел, Русија, Украи-
на, Бразил и други земји.

Во ова дело е даден развојниот пат на маке-
донското иселеништво, кое во основа се совпаѓа 
со развојот на настаните на Балканот и уште 
повеќе во зависност од тоа како се движеле на-
станите околу Македонија. Како резултат на 
тоа преселничките печалбарски движења на 
Македонците и нивниот интензитет биле усло-
вени, пред сѐ, од тешките економски услови за 
живеење и работа, а во многу помалку случаи и 
од причини што имаат национално-политички 
карактер.

И дваесеттото дело на Славе Катин „Преспан-
сака разгледница“ е негово 60. дело, почнувајќи 
од неговото прво издание „Англиско-македон-
ски лимнолошки речник“, што го издаде Хидро-
биолошкиот завод од Охрид во 1986 година, па 
до денес. Во книгата се објавени педесетина ре-
портажи од доживувањата, активностите, исто-
риските податоци, посетите, бројните културно 
историски настани и други текстови кои се од-
несуваат на неговата родна Преспа.

Сето ова наведува на заклучокот дека Славе 
Катин е репортер со енциклопедиски познавања 
и информации за градовите и за земјите што ги 
посетил и преку оваа збирка репортажи несе-
бично се прикажуваат на читателската публика 
во Македонија земјите кои авторот ги посетил, 
притоа барајќи ги Македонците на тие просто-
ри, со цел да го збогати историскиот преглед на 
македонските иселеници ширум светот.
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И НЕГОВИТЕ 

МОНОГРАФИИ ЗА 
ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ 

ВО СВЕТОТ 

Ч есто се вели дека Славе Николовски-Катин 
е голем вљубеник во својата родна Преспа, 

во етничка Македонија и македонскиот народ, 
како и во македонската дијаспора. Тој, меѓу дру-
гото, е познат на македонската и на меѓународна-
та јавност по неговите дваесетина монографии 
за познати и признати македонски личности во 
Македонија и во македонската дијаспора. 

Така, прва негова монографија е „Атанас 
Близнаков“, за иселеникот Близнаков од Гери, 
Индијана, Соединетите Американски Држави, 
кој по потекло е од селото Д‘мбени, во Егејска 
Македонија.  Во ова дело кое е на македонски ја-
зик, меѓу другото, се вели дека иако најголемиот 
дел од своето постоење го минал во емиграција, 
Близнаков до крајот на својот живот останал со 
проблемите на татковината. Тој не се покажал 
како обичен печалбар, туку како личност што 
настојуваше да навлезе во суштината на маке-
донската слобода, убава и правдољубива идеја, 
гледајќи ги работите со многу сериозен пристап, 
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со што се издигна над времето во кое живееше.
Во целиот свој животен пат делбата на Ма-

кедонија ја сфаќаше како трагедија и погуба за 
македонското дело. Затоа со формирањето на 
Фондацијата „Атанас Близнакоф“, тој беше убе-
ден дека ќе даде скапоцен придонес за Универ-
зитетот „Свети Кирил и Методиј“, за македон-
скиот народ и за Македонија, а во исто време тоа 
ќе претставува поттик и инспирација за идните 
генерации во иселеништвото и пошироко. Во 
монографијата која е отпечатена во 2000 годи-
на на 336 страници и само на македонски јазик, 
се прави обид да се фрли светлина врз неговиот 
животен пат, со посебна нагласка на неговата 
донаторска дејност.

Во неговото ново дело „Атанас Близнаков“ 
кое е на македонски и на англиски јазик, кое из-
лезе во текот на 2000 година, авторот Славе Ка-
тин се потрудил да ги зафати позначајните мо-
менти од животот на овој доблесен иселеник, за 
кого постојано ќе навираат спомени, а најмногу 
ќе се потсетуваат студентите – стипендисти на 
Фондацијата „Атанас Близнакоф“, за неговото 
хумано и патриотско дело зашто тој останува 
да живее во историјата на Универзитетот „Све-
ти Кирил и Методиј“, на македонското иселе-
ништво, на македонскиот народ и на Република 
Македонија.  

Монографијата „Петар Стаматоф“ од Славе 
Николовски-Катин и внукот на Стаматов проф. 
Методија Трајковски е само еден аспект од исто-
рискиот развој, постигнувањата и животниот 
пулс на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ 
од Скопје, Република Македонија. Монографија-
та е печатена на македонски и на англиски јазик 
во чест на животот и делото на еден од хумани-
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стите од македонско потекло кој живеел во Со-
единетите Американски Држави, Петар Стама-
тов и неговата фондација „Петар Стаматоф“.

Петар Стаматов, доблесниот донатор, ја на-
пуштил својата родна земја – Македонија од еко-
номски причини, а спомените, мислата,  љубо-
вта, тагата и патриотскиот дух кон татковината 
и својот народ не го напуштиле. Проникнување-
то на овие хоризонтали во животот на Петар 
Стаматов и другите донатори, како и сите Маке-
донци ширум дијаспората, ја открива сликата за 
библиската природа на земјата на нивното по-
текло сместена на балканските простори.                              

Монографијата „Андреа Бранов“ е дело за 
животот на Македонецот од Австралија, а по по-
текло од селото Буф, Леринско, Андреа Бранов, 
кој е своевидна сага за жилавоста, макотрпение-
то, упорноста, истрајноста и непокорот. Во моно-
графија која е на македонски и англиски јазик, 
Славе Катин ќе напише дека сѐ она што може да 
биде одлика на луѓе, кои колку и да трпеле уда-
ри во животот, сепак, не се предале. Таков е слу-
чајот со Андреа Бранов кој уште како дете про-
гонет од својата татковина Егејска Македонија 
претрпел и глад и страв и неспокој. 

Монографијата „Јановски“, пак, е прво дело 
на Славе Катин за Македонците од Канада и 
Соединетите Американски Држави. Таа му ги 
отвори вратите на понатамошната негова писа-
телска дејност. Инаку, и ова дело е на македон-
ски и на англиски јазик и претставува документ 
за потеклото, животот и судбината на семејство-
то Јановци, во Македонија и во Канада. Делото 
ги опфаќа генерациите родени во Велушина, 
Битолско и нивните потомци, кои се родени во 
Канада. Монографијата, главно, е наменета за 
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идните нивни генерации, кои се раѓаат, растат 
и се формираат во Канада, со цел да не ги забо-
рават дедовските корени во Македонија. Во исто 
време таа е огледало за дејноста на Фабриката 
за кујнски мебел „Јановски“ во Маркам, Онтарио.

Монографијата „Гога Печенковски“ е дело 
за животната историја  на Преспанецот од Перо-
во кој живееше во Ресен. Во исто време таа е и 
историја на Преспа, а преку неа и на Македонија. 
Зашто она што се случувало од исконските вре-
миња на Александар Македонски, преку незабо-
равните битки на цар Самуил, до оние на Гоце 
Делчев, Стив Наумов и Мите Богоевски, во Пре-
спанскиот Регион, ги отсликува сите историски 
голготи низ кои минувала Македонија, сè до неј-
зиното прогласување за самостојна и независна 
држава. Со оваа книга за неговиот животен пат, 
во најкуси црти и најсублимирано, се проектира 
дел од најновата фаза на македонската историја.    

Монографијата „Томов“, пак, претставува 
огледало за познатиот и признат фолклорист, 
етнолог, кореограф, скулптор, или како често го 
нарекуваа амбасадор на македонската култура, 
традициите и вистината за Македонија и маке-
донскиот народ – Ѓорѓи (Џорџ) Томов. Оваа зна-
чајна и по многу нешта интересна двојазична 
монографија од овој вид претставува осврт за 
ликот и делото на Џорџ и за вистината за негови-
от американски ансамбл „Томов“ од Њујорк. Мо-
нографијата е сублимат за дваесетгодишниот 
труд на околу 250 Американци, претежно Евреи 
кои го афирмираа македонскиот и балканскиот 
фолклор, македонската култура, традициите и 
вистината за Македонија.

Во исто време монографијата „Томов“ прет-
ставува овековечување на Фолклорното 
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друштво „Гоце Делчев“ што е во состав на Ма-
кедонската православна црква „Свети Кирил 
и Методиј“ од Сидер Гроув, Њу Џерси, потоа на 
другите македонски асоцијации, на огромен 
број личности од македонските колонии, како и 
на значајни настани и активности на полето на 
фолклорот, културата и постигнувањата на на-
ционален план на Македонците во Соединетите 
Американски Држави.

Монографијата „Бошко Рајчовски-Пели-
стерски“, се однесува на Бошко и семејството 
Рајчовци, кое од втората декада на минатиот 
век живее и работи во Детроит, Соединетите 
Американски Држави.  Животната приказна на 
љубанецот во Детроит и Флорида се потпира на 
фактографијата која извира од животниот опус 
на иселениците со кои се гордее неговата стара 
татковина – Република Македонија.

Инаку, Бошко Рајчовски-Пелистерски е ро-
дољуб, роднокраен вљубеник, докажан активист, 
истакнато поетско и новинарско име. Книгата 
како траен документ, како вистинско сведоштво 
го овековечува богатиот личен и семеен летопис 
на ова познато и признато семејство чии корени 
се од Љубојно во Преспа, а кое се раширило во 
Соединетите Американски Држави.

Монографијата „Петар Стаматоф“ од Славе 
Николовски-Катин и внукот на Стаматов проф. 
Методија Трајковски, пак,  е само еден аспект од 
историскиот развој, постигнувањата и животни-
от пулс на Универзитетот „Свети Кирил и Мето-
диј“ од Скопје. Таа е печатена на македонски и 
на англиски јазик во чест на животот и делото 
на еден од хуманистите од македонско потекло 
кој живееше во Соединетите Американски Др-
жави, Петар Стаматов и неговата  Фондација. 
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 Доблесниот донатор Петар Стаматов, ја на-
пуштил својата родна земја – Македонија од еко-
номски причини, а спомените, љубовта, тагата и 
патриотскиот дух кон татковината и својот на-
род не го напуштиле. 

Една од најзначајните монографии, ако не 
и најзначајна, на Славе Катин е, секако, делото 
„Митрополитот Кирил“ (Кирил Поповски). Како 
најстар архијереј по хиротонија и архипастир со 
околу 45-годишно искуство и со значаен истори-
ски изминат пат во поновата историја на Хри-
стовата црква, тој достојно бил респектиран од 
македонскиот народ, особено во иселеништвото  
како голем борец и поборник за запазување на 
честа, достоинството и автокефалниот статус на 
нашата света Македонска православна црква. 
Тоа особено се потврдува на просторите од По-
лошко-кумановската епархија, која митрополи-
тот господин Кирил ја водеше како нејзин над-
лежен архијереј.

Митрополитот Кирил бил избран за прв над-
лежен архијереј на Американско–канадско-ав-
стралиско македонската православна епар-
хија, со која раководел повеќе од две децении. 
Тој  уште од млади години покажал   верност и 
преданост на македонската кауза, која, пред 
сé, се состоела во зачувување на националната 
свест на Македонецот, особено во дијаспора-
та. Затоа со право се вели дека митрополитот 
Кирил целиот свој живот го посветил на духов-
но-црковното и националното обединување на 
македонскиот народ.

Покрај монографијата за митрополитот Ки-
рил, една од значајните монографии на Славе 
Катин е делото „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“, пу-
бликација за човекот кој е исклучително голема, 
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позната, призната и неодминлива личност во 
македонската дијаспора   и во Македонија... Тој 
постојано ги изложува своите погледи за мож-
ностите за македонски стопански, економски, 
културен и верски  препород, како и за натамо-
шен демократски развој на Македонија како су-
верена самостојна и независна држава.

Второто издание на монографијата „Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски“ е посветена на бизнисменот 
кој е исклучително голема, позната, призната и 
неодминлива личност во македонската дијаспо-
ра и во Македонија. Тој е, без сомнение, еден од 
економски најуспешните Македонци во светот. 
Иако подолго време живее на Флорида, во Сое-
динетите Американски Држави, од своето еми-
грирање до денес тој е длабоко и силно поврзан 
со судбината, вистината и настаните во Македо-
нија. Џорџ Атанасоски е Македонец по нацио-
налност и православен христијанин по вера. Тој 
е еден од најголемите иницијатори и организа-
тори на одбраната на македонското име, особе-
но на македонското знаме од Кутлеш (Палатица). 
Тој е бранителот и афирматорот на историјата 
на етничка Македонија и честа на македонскиот 
народ во светот, посебно во Северна Америка.

Монографијата „Есма“ е посветена на едно од 
најпознатите естрадни имиња на македонската 
музичка сцена и многу пошироко, Есма Реџепо-
ва-Теодосиевска и на нејзиниот животен  сопат-
ник и музички соработник  Стево Теодосиевски. 

Ова монографско дело е посветено на маке-
донската музичка легенда и едно од најпознатите 
естрадни имиња кај нас  и во низа  земји на повеќе 
континенти - Есма Реџепова- Теодосиевска. Тоа е 
сага за вистината на блескавата кариера, субли-
мат на животекот, биографско- публицистички 



• 276 •

Славе Катин  •  Преспанска разгледница

времеплов за 55-те години на сцената на оваа до-
блесна дама, истакнат уметник, потврден хума-
нист, донатор, и човекољубец. 

Монографијата е хронопис и веродостоен 
приказ за угледната музичка ѕвезда и патриот, 
возљубеник во својата татковина Република Ма-
кедонија и нејзиниот животен сопатник, истак-
натиот музички уметник Стево Теодосиевски. 
Со илјадниците гостувања и концерти, со успеш-
ните настапи и мисии, Есма и ансамблот „Теодо-
сиевски“, го пренесоа името на Македонија низ 
десетици и десетици земји низ сите меридијани 
на светот, афирмирајќи ја убавата македонска и 
ромска песна на нивен специфичен начин.

Наречена е дамата со божествен глас и голем 
музички талент, таа  е откриена како надарено 
младо девојче во 60-тите години на минатиот 
век, кога за првпат запеала пред микрофонот 
на Радио Скопје. Натаму низ годините, направи 
голема кариера, стекна интернационално име и 
помина илјадници и илјадници километри со 
Стево и неговиот оркестар,  крстосувајќи ја пла-
нетата од Америка до Австралија, од Канада до 
Индија, од Африка до Јапонија, од Русија до Нов 
Зеланд, од Европа до Азија.  

Славе Катин, заедно со Ѓорѓи Лумбуровски 
е автор на монографијата „Силјан Мицевски“ 
на македонски јазик, за бизнисменот од Битола 
Силјан Мицевски. За човекот кој беше градона-
чалник на Битола, кој е спортски работник, соп-
ственик на аптеките „Еурофарм“, почесен конзул 
на Република Србија во Република Македонија и 
кој секоја година организира симпозиум за кул-
турата и науката во градот на конзулите - Битола. 

Во монографијата, меѓу другото, се вели дека 
Битола има магнетизам што го немаат  другите 
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градови кај нас, магнетизам од посебен вид. 
Скопје го има магнетизмот на успешноста, на-
предокот во професијата, но Битола го има уште 
поважниот за човека магнетизам на мирот и 
спокојството, на враќање кон човековата сушти-
на. На крајот од краиштата, што е животот, дали 
е тоа само трка по успешност, заработка, напре-
дување во кариерата, или е нешто друго и по-
веќе од тоа? Доволно е да се прошета по Широк 
сокак, по Старата чаршија, кон Тумбе-кафе, и од-
говорот да стигне самиот од себе.

Исто така, Славе Катин е автор и на двојазич-
ните монографии „Благој Механџиски-Зегин“ 
на македонски и англиски јазик за бизнисменот 
Благој Механџиски-Зегин од Скопје.

 Оваа монографија е посветена на доблесниот 
бизнисмен, истакнат хуманист и докажан дона-
тор Благој Механџиски. Име, кое е познато, при-
знато, уважено и респектирано на низа полиња 
и децениски потврдено во бизнис-заедницата во 
Република Македонија. Во исто време делото е 
посветено на 25-годишниот јубилеј на веледро-
геријата „ЗЕГИН“ и е скромен пример за афир-
мација на минатото, сегашноста и иднината на 
компанијата. 

Монографијата е посветена на Благој Ме-
ханџиски, кој постојано се залага за афирмација 
на аптекарството во Република Македонија, на 
Балканот и пошироко. Таквата угледна бизнис- 
ѕвезда, легенда во аптекарската фела, вљубеник 
во народот, во својата татковина, секогаш го во-
дела светата мисла да го претстави бизнисот и 
да остави вечни траги за идните генерации.

Монографијата „Стив Пљакас“, е дело за исе-
леникот Стив Пљакас или Стево Пљаков, како 
што тој милува да се претстави, кој е канадски 
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Македонец, или македонски Канаѓанец по по-
текло од убавото македонско село Зелениче, 
Леринско, од егејскиот дел на Македонија. Тој е 
исклучително позната, призната и неодминлива 
личност меѓу Македонците во Канада и Соеди-
нетите Американси Држави. Бизнисменот Стив 
Пљакас е еден од најистакнатите Македонци 
кои се иницијатори, организатори и големи бор-
ци за афирмација и за одбрана на македонското 
многувековно име, на Македонците ширум све-
тот, Македонската православна црква и на ду-
ховниот живот чии корени се уште од мисијата 
на апостол Павле во македонската земја, уште 
пред две илјади години. 

Тој е човекот кој со многу чувства и родољубие 
гледа на сè она што е поврзано со неговата де-
довска земја, етничка Македонија. Во исто вре-
ме, тој е бранителот и афирматорот на историја-
та и честа на македонскиот народ и Македонија 
во светот, посебно во Канада, а во последните 
години и во Соединетите Американски Држави 
(на Флорида), каде престојува во зимските месе-
ци од годината.

 Стив Пљакас е човекот кој го откри и го по-
сети племето Хунзи во Пакистан кои се чувству-
ваат како потомци на Александар Македонски. 

Со печатењето на овие монографии се добија 
значајни авторски и литературни остварувања за 
вистината на македонскиот народ и Македонија.

Монографијата „Видиновски“ е посветена на 
животната приказна на семејството Видинов-
ски која е многу интересна страница од мозаи-
кот на македонскиот иселенички летопис во То-
ронто - Канада, но и во пошироките простори на 
северноамериканскиот континент. Рада и Борче 
Видиновски, како горди Македонци, се познати, 
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доблесни имиња на активисти и поети, кои со 
својот ангажман, активност во творечкиот опус, 
поетскиот збор и порака, оставаат културни до-
стоинства за идните времињаи за следните ге-
нерации.

Рада и Борче Видиновски пленат со својата 
родољубивост и силна посветеност за афир-
мација на македонското име, јазик, идентитет, 
култура и традиции во мултиетничката мапа на 
Канада. Животната приказна на семејството Ви-
диновски, истовремено, е и скромен дел од исто-
ријата на неговото родно Крстоар, Битолско, на 
Македонците во иселеништвото, а преку него и 
на нивната татковина – Македонија. 

Монографското дело насловено „Гојко – еден 
живот, една вистина“ е посветено на доблесни-
от Македонец, бизнисмен, истакнат хуманист 
и докажан донатор, духовен-посветеник и горд 
припадник на својот библиски род и македон-
ската земја, Гојко Јаковлески, алиас Гојко Дел-
чев Рафкин–Гоце Македонски. Тој е познат по-
литички емигрант кој долги години живееше во 
Германија, во градот Берлин. Име, кое е познато, 
признато, уважено и респектирано на низа по-
лиња и децениски потврдено во македонската 
заедница во Берлин, Германија и пошироко. 

Гојко е борец за самостојна, независна и обе-
динета етничка Македонија и за обединување 
на македонскиот народ. Монографијата „Гојко – 
еден живот, една вистина“ е посветена на херојот 
Гоце Македонски, кој се залага за афирмација 
на етничка Македонија и етничко обединување. 
Таквата угледна бизнис личност, вљубеник во 
македонскиот народот насекаде по светот и 
во својата татковина Македонија, секогаш го 
 водела светата мисла да остави вечни траги за 
идните македонски генерации. 
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БОШКО РАЈЧОВСКИ-

ПЕЛИСТЕРСКИ

В о издание на реномираната издавачка 
куќа „Македонска искра“ од Скопје, а како 

дел од печатарската активност на „Киро Данда-
ро“ од Битола, излезе од печат на македонски и 
на англиски јазик монографијата „Бошко Рај-
човски – Пелистерски“. Ова дело е презентер на 
голем број аспекти поврзани со дијаспората, со 
културата, литературата, јазикот, журналисти-
ката, историјата, науката и религијата, како и со 
животот на Бошко Рајчовски-Пелистерски, но и 
на низа други аспекти.

Автор на ова дело е Славе Николовски-Катин, 
кој е познат на македонската и меѓународната 
културна и научна јавност со своите бројни публи-
цистички, новинарски, автобиографски и научни 
трудови. Поради пријателството со Бошко, Катин 
вложил голем труд и средства од издавачката 
куќа, сé со цел да напише дело за еден негов сосе-
ланец, дело кое ќе значи огледало на активности-
те на Преспа, како и огледало на биографските 
дијагонали, опсервации  и придонес, на  главниот 
лик и воопшто на семејството Рајчовски.

За ова многу темелно   и луксузно биограф-
ско   издание кое е отпечатено во боја, и содр-
жи  повеќе од 250 страници, рецензенти се: 
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 амбасадорот на УНЕСКО м-р Јордан Плевнеш од 
Скопје,  примариурс д-р Иван Апостолов од Фло-
рида и професор Синиша Ристевски, свештеник 
од Детроит.

Ова значајно автобиографско дело, за првпат 
печатено двојазично - на македонски и на англи-
ски јазик, за кое новинарката Фиданка Танаско-
ва ќе напише дека, всушност, е огледало на ви-
стината за иселеникот, поетот, општественикот, 
новинарот и патриотот Бошко Рајчовски-Пели-
стерски.

Тоа е значајно постигнување на Славе Катин 
во неговата истражувачка работа за македон-
ското иселеништво. Животната приказна за љу-
банецот од Детроит и Флорида, заедно со семеј-
ството Рајчовски,  е своевиден биографски блик, 
се потпира на фактографија која извира од  мно-
гудеценискиот животек, од вруточниот животен 
опус на Македонците во дијаспората, со кои се 
гордее нивната стара татковина – Република 
Македонија.

Монографијата за Бошко Рајчовски е летопис 
за мошне големото семејство Рајчовски. Најго-
лемиот број од фамилиите од сојот Рајчовски од 
втората декада на минатиот век претежно жи-
веат и работат во Соединетите Американски Др-
жави, особено во најголемиот град на државата 
Мичиген – Детроит. А Бошко кој во зима живее 
во Флорида, другиот период во Детроит, во лето 
доаѓа во Македонија, во Преспа, во Љубојно. Тој е 
извонреден родољуб, роднокраен вљубеник, до-
кажан активист, истакнато поетско и новинар-
ско перо и македонски родољуб. Затоа, со право 
може да се рече дека ова дело на Славе Катин, 
е траен документ и вистинско сведоштво кое го 
овековечува богатиот личен и семеен летопис 
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на познатото семејство чии корени се од Љубој-
но - Преспа, а кои се рашириле и во Соединетите 
Американски Држави.

Монографијата е посветена на 50-годишното 
литературно творештво на Бошко Рајчовски-Пе-
листерски. Ова дело од Славе Катин е поделено 
на 5 глави (чаптери) во кои се опфаќа родната 
земја Македонија, потоа втората татковина – 
Соединетите Американски Држави, активно-
стите на Бошко на поетски и новинарски план, 
како и  лозата на семејството Рајчовски. Посебен 
простор во книгата е посветен на  нивните коре-
ни на неговото родно село Љубојно – Преспа, на 
Соединетите Американски Држави, на македон-
скиот радиочас „Оро македонско“ од Детроит, на 
неговото литературно творештво и трите сти-
хозбирки. 

Монографијата „Бошко Рајчовски-Пелистер-
ски“ е поткрепена со огромен број факти, цитати 
и докази, кои фрлаат светлина врз  низа аспекти 
не само на поетскиот и немирен дух на Бошко, 
туку и на  македонскиот народ од Преспа, од Де-
троит. Делото претставува интересно четиво и 
сончева светлина за оние кои сакаат изворно да 
се запознаат со животната приказна на иселени-
кот Бошко Пелистерски, на Љубојно, Преспа, Ма-
кедонија, Соединетите Американски Држави.

Монографијата за Бошко Рајчовски-Пели-
стерски од авторот Славе Катин беше промови-
рана на јубилејните 35. по ред „Љубански илин-
денски иселенички средби“ што се одржаа на 1 и 
2 август 2008 година, во Љубојно. Промовирање-
то на ова значајно и по многу нешта единствено 
дело,  беше дел од културното иселеничко збид-
нување во текот на илинденските празнувања 
во Преспа и Македонија, забележала новинар-
ката Фиданка Танаскова.   
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Инаку, во неговата монографија, меѓу другото 
е забележано, дека во детството Бошко Рајчов-
ски-Пелистерски многу пати се искачувал   на-
кај   густата гора над Љубојно, во „коријата“ кон   
„Свети Атанас“ и „Свети Петар и Павле“. Мали му 
биле тие ридови, тесни му биле тие атари, меч-
таел да види што ли има отаде таа висока плани-
на, што има отаде таа граница. Тој не мрднувал 
од собата кога се зборувало за  Македонците од 
другата страна на вишната гора во Герман, Раби 
и понатаму кон Костур, а оттаму и во Америка.

Тој и како ученик во Основното училиште 
„Димитар Влахов“ во Љубојно, бил забележите-
лен меѓу учениците, меѓу младинците. А во тие 
повоени години во Љубојно, а особено во учи-
лиштето вриело како во кошница, ги имало со 
стотици од Љубојно, Брајчино, Долно Дупени, 
Наколец, Штрбово, Крани и дури од Сливница. 
Во тие младешки години, Бошко умеел да се 
повлече некаде сам низ куќата или дворот и со 
книгата в раце, напросто да ги голта оние бајки 
и сказни, но и книги од историјата, кои ја разви-
вале богатата детска фантазија. 

Исто така, во монографијата е забележано 
дека Бошко заминал во Америка кога имал 19 
години, значи во цутот на младоста. Уште тогаш 
многу фамилии од селото Љубојно биле зами-
нати во Детроит, така што тој имал роднини и 
пријатели кои му се нашле во моментите кога 
требало да ја преброди носталгијата. По некоја 
година во Детроит дошле и неговите најбли-
ски, родителите и сестра му и тоа уште повеќе 
му го олеснило животот во туѓина. Целиот ра-
ботен век го поминал во автомобилската инду-
стрија „Крајслер“, работел на машини, а бидејќи 
 компанијата имала многу поволни бенефиции 
за вработените, по 30 години работа ги исполнил 
условите за пензија и така, од неговата 51 година 
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до денес е пензионер. Тоа му овозможило во из-
минатиот период редовно, секое лето, да доаѓа 
во Македонија.

Тој е уредник и водител на програмата „Оро 
македонско“ која ја прослави својата 50-годиш-
нина, што тој лично  со голем сентимент, го до-
живеа како многу важен овој радио јубилеј. Про-
грамата уште оттогаш имала стандардна шема 
- се емитувала секоја сабота, а од 2017 година во 
недела, по два часа, во период кога повеќето луѓе 
се во своите домови и можат преку слушањето 
радио да се пренесат со мислите во родниот крај. 
Програмата опфаќала информации за најакту-
елните случувања во Македонија, разговори со 
личности од општествениот и политичкиот жи-
вот во Македонија, со личности од дијаспората, 
има и многу музика, а дописник од Македонија е 
долгогодишниот новинар на весникот „Нова Ма-
кедонија“ Фиданка Танаскова.

На Рајчовски, исто така, поезијата му била не-
гова љубов уште од младоста. Тој земал учество 
на „Струшките вечери на поезијата“. Има напи-
шано три поетски збирки – „Дамари“, која е обја-
вена во Америка, како и „Блиски сводови“ и „Тој 
не се врати“, кои се објавени во Скопје. За трета-
та книга „Тој не се врати“ во 2000 година ја добил 
наградата „Иселеничка грамота“ и по тој повод 
настапил на манифестацијата „Мостови“ на фе-
стивалот „Струшки вечери на поезијата“. Инаку, 
на „Мостови“ има настапувано 4 пати.

Бошко Рајчовски е член на организацијата 
„Обединети македонски Американци од Детро-
ит“ (ОМАД), која е формирана во март 2010 година, 
а чиј претседател е адвокатот Том Бајов. Во поче-
токот, целта на групата иселеници од сите делови 
на Македонија била, да се обединат македонски-
те цркви во областа на Детроит за снимањето на 
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документарниот филм „Име си е име“. Денес, пак, 
со својата многузначајна мисија и оригиналните, 
патриотски и благородни иницијативи, работејќи 
во интерес на македонскиот народ, оваа органи-
зација стекнува респектирано име и углед во др-
жавата Мичиген и пошироко.

Исто така, Бошко е еден од основачите на 
друштвото „Љубојно“ во Детроит, кое еднаш го-
дишно на празникот Свети Атанас (летен), обич-
но на 15 мај, (најблиската сабота или недела) 
организира пикник, како сеќавање на селската 
слава, која вековно се одржувала во манастирот 
„Свети Атанас“. На тој ден се организира и игран-
ка, на која се покануваат сите Македонци досе-
леници во Детроит, а, исто така, и љубанци од 
другите делови на Америка.

Во монографијата е запишано и тоа дека 
Бошко Рајчовски бил организатор на голем број 
културни настани, средби, концерти и дружења 
на нашите луѓе во овој дел на американската др-
жава. Во новото катче доаѓањето на гости од Ма-
кедонија стана традиција, и нема да се забора-
ват концертите, на пример, на Кочо Петровски, 
Александар Сариевски, Виолета Томовска, Ва-
ска Илиева, и многу, многу други звучни имиња 
на македонската естрада.

Исто така, од Клубот што го формира Бошко 
еден од угледните поканети гости беше и ака-
демикот Димитар Митрев, заедно со многу дру-
ги познати личности од академскиот живот  и 
творечкиот опфат, потоа истакнатиот поет Љу-
бен Ташковски, и уште редица многу познати 
 културни дејци.

Во тоа време, исто така, за првпат се форми-
ра и фолклорна група, која била собиралиште за 
младите генерации и расадник за идните фолк-
лористи. Со успешните фолклорни  настапи 
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 Македонците се афирмираа пред другите етнич-
ки групи и ги собираа симпатиите. Со тоа посте-
пено печалбарскиот живот добивал поинтерес-
ни димензии и поинтересно  секојдневие.

Меѓутоа, најзначајно место во монографијата 
е посветено на Љубојно и Бошко,  на тој инспи-
ративен тематски извор, бидејќи тие живеат за 
Илинден, така често пати велат многумина љу-
банц. Неговото име е тесно поврзано со илин-
денските манифестации. 

Повеќе години е еден од главните организа-
тори на „Љубанските иселенички средби“ на 
кои има големо  присуство и гостување на фолк-
лорни групи, ансамбли, истакнати личности од 
уметничкиот свет и луѓе вљубеници во пишани-
от збор. Една од иницијативите е неговата ис-
крена желба да организира „Фолк-фест – Пре-
спа“ во Љубојно. 

Инаку, празникот Илинден во Љубојно се 
прославува како верски празник и како совре-
мена манифестација од циклусот на „иселенич-
ки средби“. Прославата започнува на 1 август со 
културни манифестации од типот на промоции 
на книги и монографии за селото и литературни 
читања. Наутро, на 2 август, жителите на селото 
одат во црквата „Свети Илија“ каде палат свеќи, 
а подоцна во текот на денот сите куќи во селото 
се отворени за гости кои доаѓаат на „визита“. 

Селото е едно од опожарените места во Пре-
спа за време на Илинденското востание, настан 
кој се одбележува со полагање на свежо цвеќе на 
спомен-плочите на загинатите во Илинденското 
востание и во Втората светска војна. Вечерта на 
2 август на селската Полена (сретсело) се органи-
зира голема народна веселба, на која гостуваат 
културно-уметнички друштва и врвни македон-
ски фолк и поп-ѕвезди. 
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НА ЦРКОВНОТО 

И ДУХОВНО-
НАЦИОНАЛНОТО 

ЖИВЕЕЊЕ

С лаве Катин не припаѓа на политичка пар-
тија, бидејќи тој припаѓа на Преспа, на 

Македонците во дијаспората, на етничка Маке-
донија и на Македонската православна црква 
- Охридска архиепископија (МПЦ-ОА),   бидејќи 
Црквата како институција игра значајна улога 
во опфаќањето и сплотеноста на Македонците 
надвор од Македонија, особено во прекуокеан-
ските земји и насекаде во светот.

Тоа беше повод авторот Славе Николовски-Ка-
тин да ја подготви публикација-та „Македонски-
те православни црковни општини во Австра-
лија, Канада и САД“, во издание на НИО „Нова 
Македонија“, Скопје, 1991 година, а која содржи 
192 страници. Таа е прв и скромен историски обид 
за периодизација на македонските православни 
цркви и манастири во прекуокеанските земји. 
Во овој труд се настојуваше да се осветли исто-
рискиот и развојниот пат на црковните општи-
ни и на македонските доселеници. Делото оп-
фаќа подолг временски период што претставува 



• 288 •

Славе Катин  •  Преспанска разгледница

 макотрпна, но и одговорна самоиницијативност 
да се создаде дело кое би го одбележало најваж-
ниот период на македонските православни цр-
ковни општини и активностите на македонските 
иселеници во нивните нови средини.

Инаку, македонските православни цркви во 
прекуокеанските земји се национално-духовни 
јадра кои го одразуваат единството и непосред-
но придонесуваат за афирмација на прататкови-
ната. Преку културно-просветните, верските и 
националните форми на собирање во македон-
ските православни цркви, всушност Македонци-
те излегоа од тесните рамки на дејствување и се 
афирмираа како важна етничка група во новите 
средини каде имаат развиен општествен живот.

Денес, Македонците во новите средини со 
гордост ја истакнуваат својата припадност. 
Уште повеќе, благодарение на улогата на маке-
донските православни цркви и позитивно-ори-
ентираното македонско свештенство, нашите 
иселени браќа со голем ентузијазам и полет ги 
одржуваат црковните и народните традиции и 
со гордост го истакнуваат богатиот фолклор, ја-
зик и творештво, афирмирајќи го македонското 
минато и сегашноста.  

Публикацијата  „Македонски вознес“,  која е 
монографија за првата македонска православ-
на црква во Канада  „Свети Климент Охридски“ 
во Торонто, е дело на Славе Николовски-Катин 
и Фиданка Танаскова. Тоа е издание на црквата 
отпечатено во 1994 година на   232 страници на 
македонски и на англиски јазик, а по повод 30.- 
годишнината од постоењето на овој значаен ма-
кедонски храм.

Монографијата како вознес на постигну-
вањата на црковно и национално поле на Ма-
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кедонците од сите делови на Македонија во То-
ронто, разработува одредени прашања во врска 
со важноста на активностите на македонската 
православна црква „Свети Климент Охридски“ и 
овековечување на своето постоење и мисија.

По повод излегувањето на оваа моногра-
фија архиепископот охридски и македонски 
господин господин Михаил ке го напише след-
ното:  „Плодот што го роди дрвото посадено од 
свети Климент Охридски во Македонија, дове-
де до создавање на Охридската архиепископија, 
која денес постои во лицето на Македонската 
православна црква. Корените, пак, на тоа Све-
тиклиментово дрво се раширија насекаде низ 
Македонија и светот и стасаа до северноамери-
канскиот континент, каде изникна еден од нај-
големите и најзначајните духовно-национални и 
културно-просветни храмови што македонски-
те иселеници го имаат – црквата „Свети Кли-
мент Охридски“ во Торонто“.

И  „Библискиот речник“  (1997), на проф. д-р 
Петко Златески и Славе Катин е првенец од ва-
ков вид на македонски јазик, а е издание на „Би-
блиското здружение на Република Македонија“ 
и на книгоиздателството „Македонска искра“ од 
Скопје. Тој е подготвен да служи како патоказ за 
истражувањето на Библијата, како помагало за 
секој љубител и читател на Светото писмо. Тој 
содржи, главно, историски и археолошки пода-
тоци за личностите од Библијата, поединости 
за настаните, податоци за библиските книги со 
информации наменети за денешниот културен 
и религиозен свет.

Исто така, дадени се и повремени кратки 
објаснувања на одделни теолошки термини, 
проследени со бројни библиски цитати. На тој 
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начин, доаѓа до израз изворниот мотив за соста-
вување на овој Речник, тој да биде не само со на-
учни, туку и со информативни карактеристики.

Речникот е богат со разновидни илустрации 
кои на читателот му го доближуваат чудесниот 
свет на Библијата, го освежуваат и оживуваат 
и на моменти наликува на еден вид мала ен-
циклопедија. Затоа, со право може да се рече 
дека со својот скромен придонес од областа 
на библиското проучување, Словото Божјо ќе 
биде „како дождот и снегот што паѓаат од небо-
то, ја напојуваат земјата и ја прават способна 
да раѓа и да зеленее, како оган и чекан што крши 
карпа“.

Историјата на Македонската православна 
црква  се  карактеризира  со  три  основни  фази и 
тоа: Охридската архиепископија  ( XI век до 1967 
година); Јурисдикцијата на туѓите цркви во Ма-
кедонија (од 1757 до 1944 година); и  Македонска-
та православна црква олицетворение на Охрид-
ската архиепископија (од 1944 до денес). Затоа, 
во 1994 годна се навршија 50 години самостоен 
слободен просветен и културен живот и растеж 
во Република Македонија. Во таа 1994 година, 
а по повод 25-годишнината на поклоненијата 
на светиот гроб на свети Кирил во Рим, излезе 
од печат делото  „Во чест на светите Кирил и 
Методиј“ (1994) од д-р Вера Стојчевска–Антиќ и 
Славе Николовски-Катин. Тоа е издание на „Ма-
тица македонска“ и содржи 212 страници.

Во ова издание се одразени и повеќеродни 
дејности, манифестации, собири, институции, 
личности, изданија и други активности кои се 
носители на името, дејноста, работата, на свети-
те Кирил и Методиј и нивните ученици. Разбир-
ливо е дека во него ги проследуваме и јубилеите 
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кои во одредени години ги потенцираат актив-
ностите и дејностите во врска со претставување-
то, изучувањето или откривањето на нивното 
сестрано дело. Исто така, своевиден простор е 
посветен на културната манифестација „Во чест 
на свети Кирил“ и поклоненијата на светиот 
гроб на свети Кирил во Рим, во период од 25 го-
дини (1969-1994).

На делото  „40 поклоненија пред гробот на 
свети Кирил Филозоф“, пак, автори се д-р Вера 
Стојчевска-Антиќ, Славе Николовски-Катин и 
викарниот епископ хераклејски Климент. Тоа 
е издание на книгоиздателството „Македонска 
искра“ (2008) на 228 страници. Во ова издание се 
одразени повеќеродни дејности, манифестации, 
собири, институции, личности, изданија и други 
активности кои се носители на името, дејноста, 
работата, на светите Кирил и Методиј и нивните 
ученици. Разбирливо е дека во него се проследе-
ни и јубилеите кои во одредени години ги потен-
цираат активностите и дејностите во врска со 
претставувањето, изучувањето или откривање-
то на нивното сестрано дело. Исто така, своеви-
ден простор е посветен на манифестација „Во 
чест на свети Кирил“ и поклоненијата на гробот 
на свети Кирил Солунски во Рим, во период од 
40 години (1969-2014).

Д-р Вера Стојчевска-Антиќ и Славе Николов-
ски-Катин се автори и на Монографијата „Орео-
лот на Дева Марија и манастирот Света Богоро-
дица во селото Сливница во Преспа“, издание 
на книгоиздателството „Македонска искра“ од 
Скопје, 2007 година, на 164 страници.    Книгата 
претставува обид да се осветли култот, славата 
и честа на мајката на Исус Христос во светот и 
во Македонија, особено во манастирот „Света 
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Богородица Слимничка“ во селото Сливница во 
Преспа. Таа го претставува нејзиниот лик кој е 
интензивно насликан на бројни икони и фрески 
во македонските цркви и манастири, како и пи-
шани текстови поврзани со неа во бројни старо-
црковни книги.

Во книгата е даден хронолошкиот развој на 
култот на Божјата Мајка почнувајќи од нејзино-
то раѓање па сѐ до денес. Овој дел го прикажува 
животниот пат на пресветата Дева Марија преку 
евангелија и текстови од Новиот завет, преку де-
лата на уметници и анонимни автори, преку ле-
генди и митови, преку апокрифи. Посебен дел е 
посветен на македонските народни песни во кои 
светата Дева Марија се величи, а прикажан е и 
список на цркви во Република Македонија кои 
го носат името на пресветата Божја Мајка.

Нејзиниот култ е присутен во Македонија, но 
тој бара и многу опсежни студии во областите 
на црковно-канонското наследство, книжевно, 
историско - уметничко, археолошко, социјално, 
историско, теолошко, фолклорно, итн. Бројните 
уметнички дела во црквите и манастирите, ра-
кописите во старите и новите книгохранилишта, 
иако празнети низ вековите поради скапоцено-
стите што ги содржеле, бараат нови заокружени 
видувања и анализи.

Во случајов ги претставуваме најпопуларни-
те текстови посветени на Пресвета Богородица. 
Од канонските состави неминовно е претставе-
но раѓањето на Дева Марија, воведувањето на 
Пресветата во храмот, благовеста, значајниот 
настан, раѓањето на Исус Христoс, успението на 
Света Богородица. Од апокрифните текстови 
значајно место добива насловот „Одењето на Бо-
городица по маките“, новозаветен  македонски 
текст. Од средновековната црковна поезија ис-
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такнато место зазема „Акaтистот на Пресвета 
Богородица“, а од молитвените текстови –  „Мо-
литва кон Пресвета Богородица“.  Во колкава 
мера народот ги прифатил овие текстови, најо-
чигледно зборува богатството на македонското 
народно творештво со религиозен карактер.

Делото, насловено  „Македонците во САД и 
во Канaда“  (2002), е едно од позначајните дела 
на Славе Катин, кое, меѓу другото, ја содржи и ја 
презентира улогата на Македонската православ-
на црква во македонските процеси и ефектите 
од нејзините ангажмани во средината на доселе-
ниците, одржувањето и негувањето на верските 
и културните традиции, како и улогата на Маке-
донската православна црква -Охридска архиепи-
скопија во односите со соседните земји денес.

Епархијата, како и црквите, се легално реги-
стрирани македонски институции, признати од 
властите на Соединетите Американски Држа-
ви и Канада, а познати и широко прифатени од 
Македонците во овие земји. Од 1975 година до 
денес, епархијата секоја година одржува црков-
но-народни собири, на кои доаѓа до израз заед-
ништвото на македонските доселеници, на број-
ните фолклорни групи и спортските екипи. 

Делото, пак, насловено  „Илинден во Љубој-
но и Преспа“ (2013) од Славе Катин и коавторот 
Бошко Рајчовски-Пелистерски од Соединетите 
Американски Држави е посветено на Илинден, 
на илинденските иселенички средби во Љубојно 
и Преспа. Илинден, 2 август е запишан со позла-
тени букви во историјата на македонскиот на-
род, а особено во историјата на Преспа. 

На тој ден во 1903 година избувна Илинден-
ското востание, а на истиот тој ден, односно на 2 
август во 1944 година, Македонија беше консти-
туирана во држава. Во ова дело акцент е ставен 
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на сто и педесетината македонски православни 
цркви во цела етничка Преспа и на бројни цркви 
во дијаспората, како дел од црковно-национално-
то живеење на Македонците во иселеништвото.

Монографијата „Израел и Македонија“ (2017) 
е дел од патувањето на авторот Славе Катин во 
Израел, исполнето со многу искушенија, созна-
нија и предизвици за да се запознае „Светата 
земја“, нејзините библиски места, градови, кул-
тури, религии, обичаи и многу карактеристики 
на нејзиниот современ свет.

Така, во ова дело е запишано дека Ерусалим 
е град на вечните убавини и на светите места. 
Низ милениуми,  населението на Ерусалим, но 
и тие што доаѓале и доаѓаат да му се поклонат, 
го воспевале и го воспеваат како град на веч-
носта, како центар на светот, како главен град, 
како град со голема политичка моќ.Тој е градот 
на Христовите маки, смрт и воскреснување, во 
текот на последните два милениума не е врзан 
поимот мир. Ниту на едно свето место во светот 
не потекле толку потоци крв како овде. Никаде 
толку жестоко не се бореле, никаде толку дла-
боко не се мразеле и не напаѓале како во овој 
свет град што е сместен на ладните и сиви карпи 
на планината Јуда. Трите светски религии – ев-
рејската, христијанската и муслиманската, од 
градот направиле центар на раздорот. Истовре-
мено, никаде не се кажале толку многу молитви 
како во Ерусалим.

Во делот за Македонија како библиска земја 
во книгата „Израел и Македонија“, пак, се дадени 
многу материјали од античко време до денес. По-
себно место е посветено на етничка Македонија, 
на Македонската православна црква - Охридска 
архиепископија, на Евреите во Македонија и 
нивната голгота и на Македонско-израелските 
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мостови на поврзување, соработка и заемното 
почитување кои траат од многу одамна.

Во монографијата посебно место е посветено 
на црквата на Светиот гроб во Ерусалим, каде 
што Исус Христос бил погребан и воскреснал. 
Таа е најсветото место за христијаните од сите 
меридијани, па не случајно се вели и дека е ме-
сто на верата, надежта и љубовта на луѓето  кои 
доаѓаат секој со својата вистина и исчекувања, 
поклонение и молитва,  радост и тага.

Публикацијата  „Македонски иселенички 
меридијани“  (2017) е дел од судбините и висти-
ните на Македонците во светот. Тоа  е еден вид 
именик, или биографски колаж со карактери-
стични податоци поместени со низа бројки и 
факти од животот и делата на 150 личности од 
македонско потекло. Во книгата на 600 страни-
ци се објавени имиња на познати и признати 
личности, со различни образованија и зани-
мања, општественици и духовници вградени во 
изградбата на македонските православни цркви 
од нивното конституирање од дамнина до денес. 
Овој импозантен број имиња е значаен за маке-
донската национална, духовна, културна, сто-
панска и научна дејност, со што се прикажува 
вистината за македонското иселеништво во ми-
натото и сегашноста.

Бројноста на имињата на луѓето објавени на 
страниците на ова дело покажува дека тие се-
беси се вградиле во темелите на историјата на 
македонското иселеништво и на нивните цр-
ковно-духовни и национални центри, како што 
се црковните општини, манастири, фолклорни, 
литературни, научни и друг вид друштва и асо-
цијации.  Сите тие го посветиле својот труд, та-
лент и љубов на дедовската земја и дале значаен 
прилог и придонес за афирмација на вистината 
за Македонија.
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ЗНАЧАЈНИ 
ЛЕКСИКОГРАФСКИ И 
ПРЕВЕДЕНИ ДЕЛА ОД 

СЛАВЕ КАТИН

П реведување е толкување на значењето на 
текстот на следниот резултат на еквива-

лентниот текст и ја пренесува истата порака на 
друг јазик. Текстот кој се преведува се нарекува 
„изворен текст“ и јазикот на кој се преведува се 
нарекува „јазик нa целта“; крајниот резултат по-
некогаш се нарекува „целен текст“.

Во преведувањето мора да се земат предвид 
нелогичностите вклучени во содржината, гра-
матичките  правила на двата јазика, нивните 
обичаи на пишување, и нивните идиоми. Вооби-
чаено, недоразбирање е дека постои едноставно 
поклопување од збор до збор помеѓу двата јази-
ка и дека тоа преведување е едноставен меха-
нички процес, таков буквален превод, сепак, не 
може да ги земе предвид содржината, грамати-
ката, нелогичностите и идиомите.

Преведувањето е проследено со можноста за 
„проширување“ на идиомите и употребите на 
еден во друг јазик откога двата јазика коегзисти-
раат во умот на преведувачот. Таквото проширу-
вање лесно создава лингвистички комбинации. 

Од друга страна, меѓујазичните слевања, исто 
така, служат за корисна намена на префрлање 
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на преведуванки и  заемки  од „изворен“ во „це-
лен јазик“, на што претходно му недостасувал 
концепт или нелогично искажување. Преведу-
вачите, толкувачите, професионалците како и 
аматерите, на тој начин имаат важна улога во 
развојот на јазиците и културите.

Уметноста на преведувањето е старa колку и 
пишаната литература. Делови од сумерскиот еп 
за Гилгамеш, еден од најстарите познати лите-
ратурни дела, бил преведен на неколку азиски 
јазици во II милениум пр.н.е. Епот веројатно бил 
читан и од раните автори на Библијата и Илија-
дата, на нивен мајчин јазик.

Со појавата на сметачите биле направени оби-
ди да се автоматизира преведувањето на тексто-
вите на природен јазик (машинско преведување) 
или да се користат сметачите како помагало при 
преведувањето.

 Еден од многуте и први преведувачи во Ма-
кедонија е, секако Славе Николовски–Катин. 
Тој својата преведувачка дејност ја започнал во 
1984 година во времето кога се занимавал со но-
винарска дејност. Негов прв превод бил истори-
скиот роман „Александар Велики“. 

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 на-
речат „Alexander Magnus“. Така и германскиот 
научник Урлих Вилкен (Ulrich Wilcken) во исто-
рискиот роман ќе го нарече ALEXANDER THE 
GREAT, кој е преведен и приспособен од англи-
ски на македонски јазик од авторот на овие ре-
дови, Славе Катин како „Александар Македон-
ски“, во издание на Издавачката куќа „Мисла“ 
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од Скопје, во 1988 година, на 390 страници. Овој 
превод бил прво дело за Античка Македонија на 
македонски јазик.

Потоа Славе Катин ја превел од македонски 
на англиски јазик докторската дисертација на 
д-р Милчо Точко „Развој и исхрана на младите 
циприниди во Охридското Езеро“, Дел I и Дел 
II, (од македонски на англиски) дело на Хидро-
биолошкиот завод, Охрид, 1988 година. Во 1986 
година извршил превод (од македонски на ан-
глиски јазик) на литературното дело „Моногра-
фија за селото Неволјани, Леринско“, приватно 
издание на Ристо Кирjазoв од Торонто, како и 
„Македонски стопански речник“, публикација 
на, Македонската стопанска комора, Скопје, 
1990, pp. 1 – 340 ( од македонски на англиски).

Исто така, Катин   интензивно работел на 
повеќе преводи од научен и стручен карактер, 
од македонски на англиски јазик и обратно, за 
потребите на Заводот, но и на низа преводи на 
англиски јазик на научни трудови објавувани 
во земјата и странство, особено во Соединетите 
Американски Држави. 

Потоа тој направил поголем број преводи, 
особено станал познат со неговите лексикограф-
ски изданија. Негово прво дело е „Англиско-ма-
кедонскиот лимнолошки лексикон“ (1986) во 
издание на Хидробиолошкиот завод од Охрид. 
Тој е резултат на неговата долгогодишна преве-
дувачка дејност во областа на лимнологијата и 
хидробиологијата, остварена, пред сѐ, во Хидро-
биолошкиот завод во Охрид. Ова дело е подгот-
вено да пополни една празнина во овие науки и 
да им послужи како помагало на учениците, сту-
дентите и научните работници кои се служат со 
англиска литература од повеќе области и науки. 
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Речникот се состои од приближно 4.000 збо-
рови, изрази и поими поврзани со биотехнички-
те науки. Англискиот јазик опфаќа многу голе-
ма област и е јазик на кој се пишуваат повеќето 
стручни и научни книги. Бројни списанија и 
разни научни и стручни списанија и прегледи 
на различни науки се напишани на англиски ја-
зик. Тој е еден од најважните јазици во светот. 
Англискиот е јазик на науката, технологијата, 
кореспонденцијата, уметноста и бизнисот... 

Англиско-македонскиот лимнолошки речник 
од Славе Николовски-Катин, е голем придонес во 
научната работа на Хидробиолошкиот институт. 
За време на подготовката, авторот ги користел 
најновите речници, енциклопедии, лексикони, 
научни публикации и друга литература и помош 
на англиски, руски, француски, германски, бу-
гарски, српскохрватски и македонски јазик.

Исто така, Катин е автор и на  „Англиско-ма-
кедонскиот биотехнички речник“ (1994), кoj е 
резултат на долгогодишната работа на Славе 
Николовски-Катин, реализирана, пред сè, во 
Хидробиолошкиот институт во Охрид. Подгот-
вен e со цел да пополни празнина во областа на 
биотехничка терминологија и да бидe oд помош 
за студентите, како и научните работници кои 
користат англиски јазик во оваа област и други 
природни и биотехнички науки. Покрај тоа, реч-
никот може да биде корисен во многу македон-
ски и други домови како потсетник, прирачник и 
јазична помош.

Во „Англиско-македонскиот ветеринарен 
речник“ кој е прва публикација од ваков вид 
во Македонија, се собрани околу 15.000 зборови 
кои се употребуваат во ветеринарската струч-
на литература. Во него се поместени термини 



• 300 •

Славе Катин  •  Преспанска разгледница

од  ветерината, сточарството, земјоделството и 
другите сродни науки, со акцент на анатомијата, 
физиологијата на домашните животни, зашти-
тата, одгледувањето, производството, преработ-
ката на сточните производи, репродукцијата и 
исхраната на добитокот, преработката на млеко-
то, месото и други производи, како и термини од 
механизацијата во ветерината, земјоделството и 
сточарството. Исто така, во речникот се собрани 
и термини од паразитологијата, ентомологијата, 
фитопатологијата, пчеларството, ловот и рибо-
ловот.

Значајното лексикографско дело „Библиски 
речник“ (1997), од проф. д-р Петко Златески, по-
знат педагог од Теолошкиот факултет во Скопје 
и претседател на Библиското здружение на Ма-
кедонија и Славе Николовски-Катин е првенец 
од ваков вид на македонски јазик, што  излезе 
само после неколку години од појавувањето на 
комплетното македонско издание на Свето-
то писмо на Стариот и Новиот завет. Составен 
е да служи како патоказ за истражувањето на 
Библијата, како помагало за секој љубител и 
читател на Светото писмо. Подготвен е да биде 
толкувач и водич низ библиските текстови и 
да помогне за подобро и полесно да се разбере 
Божјото слово.

Овој библиски толковен речник, главно, содр-
жи историски и археолошки податоци за лично-
стите од Библијата, поединости за библиските 
настани и институциите, податоци за библиски-
те книги со најразновидни информации наме-
нети за денешниот културен и религиозен свет. 
Исто така, дадени се и повремени кратки објас-
нувања на одделни теолошки термини, просле-
дени со бројни библиски цитати. 
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Се чини меѓу лексикографското твореш-
тво на Славе Катин, изданија за деца „Ајде да 
учиме македонски и англиски“ (1997), „Ајде 
да учиме македонски и француски“,„Ајде да 
учиме македонски и германски“, потоа „Ајде да 
учиме македонски, англиски и турски“, со Исние 
Шабан; „Ајде да учиме македонски, англиски 
и албански“,  со Лирија Реџепи; „Ајде да учиме 
македонски, англиски и влашки“, со Захарица 
Порчу и „Ајде да учиме македонски, англиски 
и ромски“, со Љатив Демир, имаат посебен про-
стор во неговата дејност.

Познато е дека англискиот, францускиот, ру-
скиот и германскиот јазик спаѓаат во групата 
јазици најчесто нарекувани како „јазици на ид-
нината“, зашто се најупотребувани во науката, 
техниката, културата, дипломатијата и бизни-
сот. Поради тоа, тие се најизучувани, не само во 
регионите во кои се најдоминантни, туку и во 
секоја цивилизирана држава во светот. Не слу-
чајно, најголемиот дел од научната и стручната 
литература, но и од светското книжевно твореш-
тво, се објавени токму на овие јазици.

 Речникот во слики - ајде да учиме англиски, 
германски и француски - е подготвен да попол-
ни една празнина во нашата средина и со нив-
ниот  скромен, но значаен фонд на зборови на 
овие јазици, да биде достапен за повеќе слоеви 
на популацијата. Почнувајќи од оние во преду-
чилишното, основното, средното и високото об-
разование, па сѐ до категориите граѓани, врабо-
тени или пензионирани, на кои ќе им помогнат 
да ја збогатат својата претстава за светот, преку 
перманентната комуникација со вредностите 
што до нас допираат преку електронските меди-
уми, од разни подрачја на нашата планета Земја.
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ПУБЛИКАЦИЈАТА 
„ИЛИНДЕН ВО ЉУБОЈНО 

И ПРЕСПА“

О бемното дело „Илинден во Љубојно и Пре-
спа“, кое е на македонски и на англиски 

јазик,  чиj автор е публицистот Славе Николов-
ски-Катин од Македонија, a кoавтор е  радио 
новинарот Бошко Рајчовски-Пелистерски од 
Детроит, САД е издание на Книгоиздателството 
„Македонска искра“ од Скопје и Македонското 
друштво „Љубојно“ од Детроит, 2013, 1-320. Тоа е 
плод на повеќегодишни истражувања, патувања 
и континуирано следење на оваа доста суптил-
на, многузначајна и актуелна повеќедецениска 
и интерконтинентална тема. Делото е еден вид 
алманах посветен на Љубојно, на Преспа, на 
Илинден, на иселеничките средби и воопшто на 
судбината на овој дел на поделена Македонија.

По повеќегодишна работа излезе од печат 
оваа книга, која е дел од судбините и вистините 
на Македонците од Преспа. Таа е еден вид име-
ник, или биографски колаж со карактеристични 
податоци поместени со низа бројки и факти од 
животот и делата на Македонците од Љубојно и 
Преспа, кои свиле нови гнезда на различни стра-
ни на светот. 

Со прелистување на страниците на ова дело 
читателот ќе се запознае со придонесот што го 
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имаат љубанци во македонското иселеништво, а 
особено нивниот придонес што го имаат за Ма-
кедонската православна црква- Охридската- ар-
хиепископија, како и на други аспекти врзани со 
македонскиот народ и на етничка Македонија. 

Република Македонија и македонскиот народ 
за својот државен и територијален интегритет и 
за својата државна и национална самобитност, 
имаат потреба од оставнините, од вредностите, 
од тој трезор на незаборавот на времето, да се 
извлечат и да се афирмираат, или да се потсети-
ме на голем број патини на времето и од опас-
носта на заборавот да се извлечат голем број 
знајни и незнајни личности од дијаспората, кои 
со својот живот, работа и дело, оставиле белег во 
нејзината историја, во историјата на трудољу-
бивиот и надарен македонски народ и етничка 
Македонија.

Да се пишува за минатото и сегашноста за 
Љубојно, за Долна Преспа, за Македонците од 
поделена Македонија е одговорна задача, но 
истовремено причинува големо задоволство. Во 
ова време на светска глобализација прекрасно е 
чувството кога ќе се најде на едно место најго-
лемиот и најзначајниот дел од една историска 
вистина и судбина за настаните, личностите, за 
минатото, сегашноста и иднината на еден убав и 
незаборавен македонски крај. 

Ова монографско дело е посебно посвете-
но на Илинден и на илинденските иселенички 
средби во Љубојно, како и на други теми и ди-
леми поврзани со етничка Преспа. А, Илинден, 2 
Август е запишан со крупни позлатени букви во 
историјата на македонскиот народ, а особено во 
историјата на Долна Преспа. На тој ден во 1903 
година избувна Илинденското востание, а на 
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истиот тој ден, односно на 2 август 1944 година 
Македонија се конституира во држава. 

Кога се зборува за борбената Преспа, за ме-
стото каде што владеел првиот македонски цар, 
Самуил, важно е да се спомене дека во Љубојно 
на 8 и 9 септември 1943 година била формирана 
првата слободна територија во Преспа, за подоц-
на во текот на 1944 година целосно да биде засе-
когаш ослободена од бројните непријатели. 

А, Илинден, тој величествен ден на сенарод-
ниот македонски копнеж за борба и слобода, на 
најголемиот празник од сите празници во Маке-
донија го прави Љубојно да е најубаво, највесело 
и најпривлечно место. На Илинден во Љубојно 
се игра и се пее, се јаде и се пие, се чувствува топ-
ло гостопримство и срдечност кај сите оние што 
доаѓаат да се сретнат со своите роднини, прија-
тели, познати. 

Иселеничките средби се исполнети со инте-
ресни содржини како што се промоции, лите-ра-
турни читања, беседувања, разговори и друго. 
По традиција, на 2 август сретсело на Полена се 
одржува општ собор на многуилјадниот народ. 

Ечат песни и ора, се радуваат луѓето на мно-
гуте визити, видувања, спомени и завет – „Каде 
и да се, ама на Илинден, во Љубојно да се“. На 
Илинден во Љубојно се собираат голем број 
иселеници од прекуокеанските и од европските 
земји, Преспанци што живеат низ Македонија, 
голем број Македонци од егејскиот дел на Маке-
донија, што живеат ширум светот, гости и иселе-
ници од другите села, туристи и бројни поврат-
ници од Преспа, Битолско и од други места. 

За одржувањето на Љубанските средби, меѓу 
другите заслужни се љубанци, Месната заед-
ница Љубојно, „Илинденски денови“ - Битола, 
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Општината Ресен, Агенцијата за иселеништво 
на Република Македонија, бројни оркестри, 
естрадни уметници, фолклорни групи, медиу-
мите во Македонија и во иселеништвото, како и 
голем број вљубеници во Љубојно и нивни прија-
тели, кои дале значаен прилог и придонес сред-
бите да бидат добро организирани, масовни, да 
имаат поширок карактер и да бидат вечни. 

Желбата на сите е средбите во Љубојно да би-
дат вечни. Зошто и Македонија е вечна. Таа по-
стои уште од античко време, кога и била форми-
рана големата и славна Македонска Империја 
на Филип и Александар Македонски. А, денес, 
Македонија е само продолжувач и негувач на 
тие корени и на славното македонско име. Маке-
донија е библиска земја, а македонскиот народ 
е библиски и христијански, кој своето постоење 
и опстанокот низ историјата, најверојатно, му го 
должи, меѓу другото, и на празникот Илинден. 

Овој голем ден верската и национална симбо-
лика на македонскиот народ ја издигна до ниво 
на магија која го поврзува, независно дали се на-
оѓа во Македонија, Австралија, Европа, Канада, 
САД, Европската Унија или на други простори 
во светот. Овој македонски празник е ден над 
деновите, симбол над симболите, магнет над 
магнетите, со кој националното ткиво има своја 
резонанса по која светот ги распознава Маке-
донците. 

Населението од Долна Преспа, а особено од 
Љубојно, Брајчино, Долно Дупени и Наколец се 
верници и страсни приврзаници на христијан-
ската - православна вера. Затоа, уште од дамни-
на започнале да градат цркви и манастири, кои 
служеле и служат како најмасовни собиралишта 
на национално и верско обединување. 
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Таквата љубов кон верата, кон нацијата, кон 
сопствената црква и кон Македонија, љубанци 
заедно со другите Македонци од етничка Ма-
кедонија ја продолжиле не само во Македонија, 
туку и на новите простори низ светот. Така, со 
доселувањето во новите средини Македонците 
станале едни од најактивните луѓе кои почнале 
да градат цркви низ целиот свет, односно онаму 
каде што се доселиле. 

За Љубојно, а и за другите села во Преспа ка-
рактеристични се едукативните процеси. Тоа е 
село, кое отсекогаш било расадник на високо-
образовни кадри кои, најнапред, основното об-
разование го стекнале во Централното осумго-
дишно училиште „Димитар Влахов“ во Љубојно.

Училиштето било изградено во втората по-
ловина на ХIХ век, а во 1907 година е изградено 
денешното старо училиште, кое му пркоси на 
времето. Првата настава на свој мајчин народен 
јазик започнала во 1908 година, за во 2008 годи-
на да се прослават стоте години од неговото по-
стоење. Во ова училиште своето образование го 
добиле неколку стотици лекари, правници, ад-
вокати, професори, инженери, писатели, поети, 
новинари, доктори на науки и многу други инте-
лек-туалци од Сливница, Крани, Арвати, Штрбо-
во, Наколец, Брајчино, Долно Дупени и Љубојно.

За голем број интелектуалци и вљубеници во 
пишаниот збор од Преспа во Република Македо-
нија, во егејскиот дел на Македонија и од Мала 
Преспа е посветен посебен простор во моногра-
фијата. Монографијата „На Илинден во Љубојно 
и Преспа“, всушност е само откинат дел од ви-
стината за овој предел на етничка Македонија. 

Делото, всушност, е збир на факти, искажу-
вања и придонес на авторот и на голем број Ма-
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кедонци со позитивна енергија ширум светот. 
Затоа и пораката на делото е тоа нека биде пот-
тик на идните генерации, без разлика каде се 
наоѓаат, да не ги забораваат корените на праде-
довската земја, да бидат продолжувачи на маке-
донската државност, јазик, црква, култура, оби-
чаи, верувања, и чувари на македонската земја и 
вистината за тој напатен дел од Македонија во 
Долна Преспа. 

Ова илустрирано дело излезе благодарение 
на големиот број содружници, пријатели, инте-
лектуалци, обични, едноставни вљубеници во 
овој дел на Македонија и насекаде во светот, 
кои со своите сеќавања, податоци, финансиска 
помош и позитивен однос кон својата таткови-
на Македонија помогнаа монографијата да види 
виделина од македонското сонце.

Делото „Илинден во Љубојно и Преспа“ е по-
делено на седум дела. Во првиот дел под наслов 
„Македонска вистина“ се поместени текстови-
те: Љубанска разгледница, Дел од историјата за 
Преспа и Општина Ресен.

 Во вториот дел под наслов „Долна Преспа низ 
вековите“, во кој се поместени текстовите Слика 
за Долна Преспа, потоа се поместени текстови 
за селата Сливница, Крани, Арвати, Штрбово, 
Наколец, Брајчино и Долно Дупени, потоа е по-
местен и текстот за Преспанското Езеро.

Третиот дел е насловен „Љубански активно-
сти“. Тој е посветен на голем број интелектуалци 
кои потекнуваат од Љубојно, а кои имаат значајни 
општествени места во македонското општество. 
Исто така, посебен простор е посветен на едука-
тивните и културните процеси во Љубојно, како и 
на литературните остварувања на сите познати и 
признати љубанци кои живеат ширум светот.



• 308 •

Славе Катин  •  Преспанска разгледница

Четвртиот дел носи наслов „Љубојно – љубов 
наша“, во кој се поместени текстови за иселе-
ништвото од Љубојно, за црквите и манастири-
те кои се духовни и национални светилишта на 
христијаните од овој крај, како и текстови во кои 
е дадено Љубојно низ страниците на печатот.

Петтиот дел е посветен на поделена Македо-
нија. Така, во овој значаен дел на монографија-
та „Илинден во Љубојно и Преспа“ се поместени 
текстовите по повод 100 годишнината од трагич-
ната поделба на Македонија, потоа се поместе-
ни текстови за Долна Преспа во Егејска Македо-
нија, во кои се дадени делови од вистината за тој 
дел од Долна Преспа.

Шестиот дел е насловен „Македонците во 
Мала Преспа“. Во него се поместени текстови за 
110 годишнината од Илинденското востание и за 
македонската вистина. Посебен простор е поме-
стен за карактеристиките кај Македонците во 
Мала Преспа, како и текстови за вистината на 
македонското население во Албанија 

Последниот, седмиот дел е насловен „4о. лета 
Љубански илинденски иселенички средби“, во 
кој се дадени текстови за Илинден во Љубојно, 
за „Фолк – фест Преспа“, како и за илинденските 
средби во Преспа.

 Овој дел е посветен на прославите на кои се-
која година на Илинден во Љубојно се собираат 
помеѓу две и три илјади посетители. Затоа, со 
право се вели дека за љубанци, Илинден е „нај-
големиот ден“ во годината и сите масовно се 
трудат да бидат присутни во селото, без разлика 
каде живеат во светот.



VII ДЕЛ:

ВО ДОЛНА 
ПРЕСПА ВО 

ЕГЕЈСКА 
МАКЕДОНИЈА



Цркваса Свети Ахил на островот Ахил



Птици во Преспанското Езеро

Пештерка црка во Нивици



 է ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ ОД ДОЛНА ПРЕСПА ВО 
ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА
 է СЛИКА ЗА ДВЕТЕ ПРЕСПАНСКИ ЕЗЕРА
 է ЕГЗОДУСОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГЕЈСКА МА-
КЕДОНИЈА
 է ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА НА ДОЛНА ПРЕСПА ВО 
ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА 
 է ЕДНО ПАТУВАЊЕ НИЗ ДОЛНА ПРЕСПА
 է ПЕЧАЛБАРСКА ДОЛНА ПРЕСПА 
 է ЦРКВАТА „СВЕТИ АХИЛ ЛАРИСКИ“ НА ОСТРО-
ВОТ АХИЛ ВО ДОЛНА ПРЕСПА
 է НИВИЦИ – НАЈПОПУЛАРНОТO ПРЕСПАНСКО  
СЕЛО 
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ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ 
ОД ДОЛНА ПРЕСПА ВО 
ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

Е дна од главните карактеристики за Долна 
Преспа во егејскиот дел на Македонија прет-

ставува водното богатство од Големото и Малото 
Преспанско Езеро. Водата во овој регион, главно, 
се користи за енергетски и мелиоративни цели. 
Меѓутоа, основно својство на водното богатство 
е тоа што го зголемува економскиот потенцијал 
и го преобразува природниот простор на чие 
подрачје се чувствува влијание на средоземната 
и континенталната клима. 

Меѓутоа, големиот проблем на македонското 
население е егзодусот што ја претставува оската 
околу која гравитира фалсификуваната елин-
ска историја. Егзодусот може да се проучува од 
историски, политички, психолошки, етички и 
друг аспект и како тема на најочигледен начин го 
изразува колективното и индивидуалното стра-
дање на македонскиот народ од Долна Преспа.

Повеќедеценискиот процес на етничко чи-
стење, елинизација, бришење на македонската 
историја и нејзиното толкување според елин-
ските големодржавни потреби, е процес на бри-
шење на македонскиот национален идентитет 
и постоење. Особено егзодусот на  Македонците 
од Долна Преспа како последица од војните и 
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од елинските (грчките) репресивни режими, кој 
спаѓа во редот на најтрагичните етнички чи-
стења направени врз еден народ во најновата 
европска историја.

За жал, во Долна Преспа, а и во цела Беломор-
ска Македонија денес владее национално и по-
литичко ропство. Таму елинските (грчките) на-
ционалисти и шовинисти прават големи усилби 
да го обезличат македонскиот национален дух и 
да го уништат и длабоко да го закопаат богатото 
историско и културно минато на македонскиот 
народ, за што пишувале голем број интелектуал-
ци и паталци.

За оваа проблематика посебно место има-
ат голем број Македонци од Долна Преспа во 
егејскиот дел на Македонија кои, за жал, се про-
терани од родните места и кои свиле нови гнез-
да насекаде по светот. Таму, околу Големото и 
Малото Преспанско Езеро има 14 села во тој дел 
на разделена Македонија, во кои се населени 
православни Турци (Грци - Маџири).

Во книгата „Македонски иселенички мери-
дијани“ се поместени посебни текстови за Богоја 
Фотев, од селото Герман, Јанче Андоновски од 
селото П’пли и Томе Миовски од селото Орово. 

Инаку, Богоја Фотев беше револуционер и 
претседател на Президиумот на АСНОМ. Тој е 
роден на 14 август 1900 година во Герман. Томе 
Миовски е роден 1933 година во селото Орово, 
Долна Преспа, а живее во Перт, Австралија. Тој 
е еден од хроничарите за македонското иселе-
ништво во Австралија и е автор на повеќе дела. 
Јанче Андоновски е роден 1968 година во Скопје. 
Потекнува од егејскиот дел на Македонија, по 
татко Ристо од селото П΄пли и мајка Елена од се-
лото Косинец, Костурско. Автор е на повеќе дела 
за Македонците од егејскиот дел на Македонија. 
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Посебно место им припаѓа на истакнатите 
борци од Долна Преспа кои ги дале своите живо-
ти за народот од Егејска Македонија, меѓу кои е 
и учителот Лазо Ангеловски. 

Тој е роден на 10 август 1925 година, а бил погу-
бен во Лерин, на 19 август 1948 година. Лазо Ан-
геловски бил истакнат учесник во македонско-
то национално ослободително и комунистичко 
движење од Егејска Македонија. Тој е еден од ос-
новоположниците на македонската просвета во 
Егејска Македонија во периодот на Граѓанската 
војна во Грција.

Лазо Ангеловски завршил основно училиште 
и гимназија на грчки јазик. Во 1944 година пре-
минал во Битола. Во ноември истата година го 
посетувал курсот за учители на македонски ја-
зик во Битола, а потоа бил назначен за учител во 
село Смилево. 

Во 1948 година доброволно се вратил во 
Егејска Македонија, каде била во тек Граѓанска-
та војна. Таму, најпрво, бил назначен за управ-
ник на курсот по македонски јазик во селото 
Желево, а потоа и за просветен инспектор на 
слободната територија. Ја вршел и функција-
та секретар на Окружниот одбор на народната 
власт во Леринско.

Во почетокот на август бил заробен во близи-
на на селото Буф. По повеќедневно мачење на 19 
август 1948 година, врзан за воен џип, бил вле-
чен по улиците на Лерин сè додека не згаснал 
неговиот живот.

Денес, Основното училиште во населбата Ново 
Лисиче, Општина Аеродром, во Скопје, кое е едно 
од училиштата во Македонија, со најголем број 
на ученици, и кое во 2007 година е прогласено за 
најспортско основно училиште во Македонија, го 
носи името на овој истакнат деец и борец.

Исто така, посебно место им припаѓа на ис-
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такнатите борци од Долна Преспа Сотир Миов-
ски од Орово, Германија Пајкова и Никола Чете-
левски од Герман, како и многу други знајни и 
незнајни херои.

Во 1979 година излезе од печат значајното 
дело „Монографија со спомен-албум за селото 
Герман – Преспанско“, чии автори се Митре Ј. 
Кајчевски, проф. Александар Г. Карловски, Ри-
сто Н. Малјановски и Пандо К. Кајчевски. Ова 
монографско дело е еден вид потсетник за ми-
натото и израз на длабока почит на многуброј-
ните жртви.

Митре Кајчевски-Мичо е роден во 1926 годи-
на во селото Герман. Покрај тоа што е коавтор на 
делото „Монографија со спомен-албум за селото 
Герман – Преспанско“, тој е и автор на трудот „Не-
уништливи корени - Преспа во минатото и сегаш-
носта“ (1989). Цветко Сарагилов е роден во 1921 го-
дина во селото Герман, а е познат поет во Канада 
и САД. Тој е автор на стихозбирките „Мајко Маке-
донијо“ (1982) и „Паднала магла“ (1989). 

Коста Мундушев е од Раби, а е автор на кни-
гата „Преспа во пламен и чад“ издадена во 1988 
година, која се однесува на поделбата на Преспа 
во Втората светска војна. 

Стојан (Стан) Малијан потекнува од селото 
Герман, Долна Преспа. По Втората светска вој-
на заминал за Канада, а потоа за Соединетите 
Американски Држави, каде го стекнал своето 
образование. Автор е на книгата „Историја и 
религија на Македонија - портата за Европа“, на 
аглиски јазик (History and Religion of Macedonia - 
Gateway to Europe) издадена во 2009 година. 

Герман Алабашовски живее во Торонто и е 
член на Друштвото „Браќа Миладиновци“ во Ма-
кедонската православна црква „Свети Климент 
Охридски“ во Торонто. Објавил повеќе текстови 
во различни гласила и песни во изданијата на 
Друштвото.
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ПРЕСПАНСКИ ЕЗЕРА 

Кога се пишува за Преспанското Езеро, тре-
ба да се нагласи дека тоа е дел на природ-

ните случувања во Преспанската Котлина. Тоа се 
наоѓа во западниот дел на етничка Македонија, а 
после делбите во 1912/13 година остана на крајни-
от југозападен дел на Република Македонија.

Инаку, нема податоци кога населението ја 
има „поделено“ котлината на Горна Преспа, Дол-
на Преспа и Мала Преспа. Во трите делови по-
стои незначителна разлика во говорот, носијата 
и обичаите на месното население. Меѓутоа, се 
знае дека во X век во Преспа била востановена 
првата митрополија која за Македонците прет-
ставувала силно светилиште на просветата и 
културата. По нејзиното формирање во сите на-
селби околу Преспанското Езеро биле подигна-
ти голем број цркви и манастири, преку кои се 
ширела просветата и духовното живеење.

Делбите на Македонија почнале на карта 
1912 година, а практично на терен завршиле во 
1924 година. Така, сега од вкупната површина 
на хидролошкиот слив на Преспанска Котлина, 
56,42 % припаѓа на  Република Македонија, 23,82 
% на  Република Грција и 19,76 % припаѓа на Репу-
блика Албанија.

Инаку, Големото и Малото Преспанско Езеро 
поврзуваат две историски значајни точки. Во 
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Преспа на островот Ахил во Малото Преспан-
ско Езеро, 976 година по втор пат се создало Са-
муиловото Царство, кое во 1014 година имало 
неславен крај кај селото Клуч на подножјето на 
планината Беласица. Самуиловата војска била 
поразена од војската на Василие Втори (Македо-
нецот н.з.). Притоа настрадале 14 илјади војници 
кои биле ослепени и од кои голем број биле вра-
тени во Долна Преспа.

Малото Преспанско Езеро, пак,  се наоѓа на 3 
метри повисоко до Големото Преспанско Езеро 
при што неговите води преку природен прокоп 
кај јужниот дел на превлаката Гладно Поле и 
некогашното старо село Долно Перово истеку-
ваат во Големото Преспанско Езеро.Тоа е дел од 
етничка Македонија кое се наоѓа во Долна Пре-
спа која е во границите на Република Грција. И 
Малото Преспанско Езеро е поделено меѓу јуж-
ниот сосед (поголемиот дел) и Албанија. Во него 
постојат два острова: Ахил и Видринец, двата на 
територијата што му припаѓа на јужниот сосед.

Често се вели дека еден од бисерите на оваа 
убава езерска земја на Балканот - Македонија 
е, секако, Преспанското Езеро. Тоа е познато по 
својот жив свет, крајбрежјето, изворите, природ-
ните убавини, геолошките, геоморфолошките, 
хидролошките, лимнолошките и други научни 
вредности. Затоа, езерото придонесува Преспа, 
особено Долна Преспа да биде позната со своите 
културни, туристички, рекреативни и други сто-
пански значења и вредности за македонската 
општествена заедница.

Како еден од светските феномени што прет-
ставува реткост за Долна Преспа и за Балканот 
е, секако, тоа што трите државни граници се се-
чат на тромеѓето на самите езерски води на не-
колку стотини метри од островот Голем Град.



• 317 •

ВО ДОЛНА ПРЕСПА ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

Преспанското Езеро е карактеристично и 
единствено по тоа што во него има два острова, 
Голем и Мал Град. Островот Голем Град е един-
ствен во Република Македонија. При посетата 
на овој остров се забележува дека тој е огромна 
карпа, која, веројатно, се откинала од соседните 
планини од големи земјотреси. Таквите тектон-
ски промени во минатото направиле големи из-
мени во Преспа и пошироко.

Како природна реткост островот Голем Град 
кој зафаќа површина од околу 2 километра ква-
дратни, е заштитен со закон и спаѓа во рамките 
на Националниот парк „Галичица“. Островот е 
познат како омилено излетничко место за посе-
тителите на Преспа, како и археолошки локали-
тет со остатоци од живеалишта, цркви и некро-
поли. Поради некогашната населеност го добил 
името Град, а името Голем го добил поради раз-
ликата во однос на помалиот остров Мал Град, 
кој е недалеку од Пустец, во Албанија.

Островот Голем Град бил привлечен уште од 
римската епоха преку средниот век па до денес, 
што се потврдува со два откриени слоја гробови 
кај постојната црква „Свети Петар“, од XIV век 
и кај темелите на црквата „Свети Димитрија“. 
Се раскажува дека на островот некогаш имало 
повеќе цркви и тоа: „Свети Петар“, „Свети Дими-
трија“, „Свети Атанас“, „Света Богородица“, „Свети 
Ѓорѓи“ и „Свети Илија“, што укажува на фактот 
дека бил густо населен и играл значајна улога во 
севкупниот живот на населението во Преспа.

Островот Голем Град е бисерот на Преспа, 
тука сѐ уште владеат животните и природата. За 
голема среќа човекот тука ја нема својата доми-
нација. Затоа, максимално со сите сили треба да 
се вложат напори тој да остане недопрен од чо-
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вечка рака. Овој остров треба туристички да се 
промовира, но, сепак, и понатаму треба да оста-
не главниот господар во Езерото.

И островот Мал Град има иста или слична 
судбина и историски развој како и Голем Град. И 
тој, исто така, бил населуван и има археолошки 
остатоци, а денес постои само пештерската црк-
ва „Свети Петар“.

Денес Преспанското Езеро има пониско ниво 
на водата за околу 7 метри, а е забележано во 
последните триесетина години. Како феномен, 
езерото има постојан истек на водите преку по-
нори под планината Галичица во Охридското 
Езеро, кое лежи на помала надморска височина 
за близу 160 метри. Докажано е дека водата од 
изворите кај манастирот „Свети Наум“ во Охрид 
и кај селото Тушемиште (албанска територија) 
дотекува од понорот „Завир“ во Преспа.

Најголемата длабочина на Езерото е 76 метри, 
измерена кај месноста „Казан“ во близина на се-
верниот одрон на Пречна Планина, недалеку од 
селото Нивици со провидност на сино-зеленика-
вата вода од околу 10 метри.

Историските извори покажуваат дека Пре-
спа, заедно со Охрид, претставувала крстопат 
на цивилизациите. Трајни сведоштва за тоа се 
бројните споменици од материјалната култура 
на Македонците, но и остатоците од три важни 
магистрални патишта Виа Игнација, Епирскиот 
и Стариот битолски пат, како најстар караван-
ски пат од византиско време и средниот век.

Исто така, Преспанскиот Регион е вистинска 
база, резерват на илјадници видови птици, риби, 
животни и голем број растенија. Богатата флора 
и фауна овој крај го прават уште попривлечен. 
Во Преспа живеат околу 380 видови птици, од 
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кои дваесетина вида се вистинска реткост. По-
себно во Мала и Долна Преспа се забележуваат 
многу пеликани, корморани, орли и јастреби. 
Статистичките податоци покажуваат дека само 
во 1969 година биле забележани 100 двојки пели-
кани, од вкупно 400 колку што живеат во Европа. 
Преспа е единственото место во светот каде што 
живеат толку многу пеликани на еден простор.

Инаку, фауната и флората на Преспанското 
Езеро е помалку истражена во однос на Охрид-
ското Езеро. Меѓутоа, утврдено е дека е типич-
но олиготрофна со доста голем број реликтни и 
ендемични организми. Посиромашно е со риби 
од Охридското Езеро. Најзастапена е  белвица-
та-нивичка, бела слатка риба најдолга до 10-15 
сантиметри. Најмногу ја има во длабоките и чи-
сти води во атарот на село Нивици, по кое го до-
била името нивичка.

Исто така, во Преспанското Езеро живеат и 
специфични видови риби: јагули, крапови, скобу-
сти, пастрмки, плашици, мрени и други. Во густи-
те шуми околу езерото живеат прекрасни ретки 
животни, како елени и срни, а мечките, волците, 
зајаците, лисиците и другите диви животни се 
постојани жители на шумите во овој регион.

Неколку културно-историски споменици 
од XI до XVII век, се сочувани благодарение на 
нивната местоположба (оддалеченоста од кому-
никациите или локацијата во планинските ре-
гиони). Такви се „Света Петка“ од XIV век во Брај-
чино, „Свети Атанас“ и „Свети Архангел“ од XIV 
век во Долно Дупени, „Свети Петар“ од XIV век 
во Голем Град, и Сливничкиот манастир „Света 
Богородица“ од почетокот на XVII век.

Значајни споменици од минатото на Долна 
Преспа се и Кулата Сливница, Кулата Крани- 
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Арвати, Кулата Штрбово и Кулата Љубојно. Вак-
ви културно-историски знаменитости постојат и 
во деловите на Преспанската Котлина кои денес 
се наоѓаат во делови на етничка Македонија, во 
Република Грција и Република Албанија. 

Често се вели дека деновите во Преспа си 
личат еден на друг: си минуваат неосетно, така 
што тешко можат да се разликуваат годишните 
времиња. Единствен знак на распознавање е до-
аѓањето и заминувањето на птиците, како и про-
мените на боите на почвата, цветовите и плодо-
вите на овошките.

Спектарот на боите што се пренесува преку 
питомите води на Преспанското Езеро е раско-
шен во секој временски период, што е резултат 
на мошне благата клима, со минимална влаж-
ност. Затоа, со право се вели дека Долна Преспа 
е еден вид „рај на земјата“.

Преспанското Езеро – еден од бисерите на 
Македонија, е едно од најчистите езера во све-
тот. Големото Преспанско Езеро лежи на над-
морска височина на   околу осумстотини метри 
и зафаќа површина од околу 270 км2. Неговата 
брегова линија е разгранета во различни форми 
и со максимална должина од 28, а широчина од 
17 км, како и со најголема длабочина од околу 
педесетина метри кај селото Нивици.

Овој убав природен резерват им припаѓа на 
Република Македонија ( 65 %) на Република Алба-
нија  (18 %) и на Република Грција (17 %). Во Езерото 
постојат два острова Голем Град на територијата 
на Република Македонија и Мал Град на албан-
ска територија. Малото Преспанско Езеро има по-
вршина од околу 40 км2 и со најголема длабочина 
од 14 метри. Во него постојат два острова Ахил и 
Видринец и двата во грчка територија. Дотекува 
од потокот Завир во Мала Преспа.
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В о егејскиот дел на Македонија, а особено 
во Долна Преспа, грчкиот режим ја пока-

жа својата вистинска суровост кон македонски-
от народ кога испрати многу Македонци во за-
твор, во затворските логори на грчките острови, 
едноставно, затоа што зборуваат на својот мај-
чин јазик; единствениот јазик што го познаваат.

Сите тие држави - Грција, Србија, Бугарија и 
Албанија - се мешаа во македонските работи во 
Преспа и во текот на Втората светска војна и во 
текот на Грчката граѓанска војна. Но, конечна-
та навреда врз македонскиот народ е зададена 
кога Грција, во 80-тите години на минатиот век, 
го воведе Законот за репатријација, кој дозволу-
ва само „Грци по раѓање“ да се вратат во своите 
места на потекло, односно во местата каде биле 
родени.

Меѓутоа, во Долна Преспа постои вековно 
мислење дека Преспанци се Македонци затоа 
што тие, нивните татковци и мајки, нивните де-
довци и баби и многу генерации мажи и жени 
пред нив, кои биле родени во Преспа, биле Ма-
кедонци, бидејќи земјата на која се родени, 
во која тие се пораснати и во која почиваат се 
вика Македонија. На нив не им требаат нивните 
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 непријатели да ги дефинираат и да им кажуваат 
кои се тие, а кои не се. Тие се Македонци бидејќи 
се Македонци од Долна Преспа, од поделена Ма-
кедонија, оградена со граници.

Треба да се истакне дека Грција ја користи по-
зицијата дека е мезимче на Англија  и Соединети-
те Американски Држави и продолжува да блоки-
ра, бидејќи  е членка на Европската Унија. Сепак, 
не треба да се заборави дека таа не е национално 
хомогена, туку, всушност, е мултинационална 
држава, имајќи ги сите потенцијални политички 
последици. Обврска е на Грција, а и на Бугарија, 
да ја прифатат европската регулатива во врска со 
третманот на малцинствата и заштитата на нив-
ните човекови и културни права.

Грција, за жал, е земјата од каде што, потекну-
ва зборот „демократија“. Заедно со Македонија е 
земја од минатото, со надеж дека ќе биде земја 
на иднината, и, конечно, таа е сосед на Републи-
ка Македонија, кој треба да биде своевиден гене-
ратор, а не кочничар без преседан кон подоброто 
утре на еден Господов народ.

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

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

Грција е потписник на Конвенцијата на Со-
ветот на Европа за заштита на националните 
малцинства во септември 1997 година, со која 
покажа добри знаци на постепени позитивни 
промени во односот кон малцинствата во таа 
земја. Оваа Конвенција белким ќе доведе до ис-
чезнување на причините за грчкото негирање на 
името на Република Македонија и на правата на 
македонското  и другите малцинства во Грција.

Општо познато е дека македонскиот народ, 
според своите карактеристики и обичаи, јазич-
но и етнички и е туѓ на Грција. Од тие причини 
грчката буржоазија од првиот момент од 1913 го-
дина ја проширила својата власт над Егејска Ма-
кедонија, изградила политика на физичко ис-
требување на македонскиот народ и менување 
на етничкиот состав во своја корист. 

Тоа го направи со доселувањето на право-
славното турско население (Просвиги) во цела 
Егејска Македонија.  Грчката буржоазија, со на-
мера да го избрише секој белег што потсетува 
на македонскиот карактер на Беломорска Ма-
кедонија, во ноември 1926 година донела Закон 
за замена на македонските топоними со грчки 
имиња на селата и градовите, називите на пла-
нините, полињата, реките итн.

Повеќедеценискиот процес на етничко чи-
стење, елинизација, бришење на македонската 
историја и нејзиното толкување според елин-
ските големодржавни потреби е процес на бри-
шење на македонскиот национален идентитет 
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и постоење. Особено егзодусот на Македонците 
од Егејска Македонија, а со тоа и од Долна Пре-
спа како последица од војните и од елинските 
(грчките) репресивни режими, спаѓа во редот на 
најтрагичните етнички чистења направени врз 
еден народ во најновата европска историја.

Поради остварување на елинските мегало-
мански идеи, Македонците од Долна Преспа, а и 
од цела Беломорска Македонија, од 1913 година 
се   изложени на физичка и духовна репресија, 
која низ различни форми, но со непроменети 
цели, трае до ден-денес. Се обезличува и дено-
минира македонскиот народ и неговиот нацио-
нален идентитет низ перманентна елинизација. 
Не се дозволи враќање на илјадниците протера-
ни македонски чеда, со цел да се прикаже маке-
донската историја како елинска.

За жал, во Долна Преспа, а и во цела Беломор-
ска Македонија денес владее национално и по-
литичко ропство. Таму елинските (грчките) на-
ционалисти и шовинисти прават големи напори 
да го обезличат македонскиот национален дух и 
да го уништат и длабоко да го закопаат богатото 
историско и културно минато на македонскиот 
народ, за што пишувале голем број интелектуал-
ци и паталци.

Проблемот на македонскиот егзодус ја прет-
ставува оската околу која гравитира  фалсифи-
куваната елинска историја. Егзодусот може да 
се проучува од историски, политички, психо-
лошки, етички и друг аспект и како тема на најо-
чигледен начин го изразува колективното и ин-
дивидуалното страдање на македонскиот народ 
од Долна Преспа.



• 325 •

ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА 
НА ДОЛНА ПРЕСПА ВО 
ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

Д а се пишува за минатото и сегашноста за 
Долна Преспа, во Егејска Македонија, за 

поделена Македонија е одговорна задача, но 
истовремено причинува големо задоволство. 
Тоа е од причини што често се вели дека Маке-
донија е најубавата земја на Балканот, а Долна 
Преспа е срцевината на таа македонска убавина. 
И не случајно, зашто на овие простори некогаш 
било седиштето на Самуиловата држава, а и на 
свети Климента. Првиот бил владетел на светот, 
а вториот бил великан на православието.

Ете зошто нивните потомци блеснуваат на 
хоризонтите на македонската иселеничка га-
лаксија, со харизма каква што можат да имаат 
само ѕвездите на македонското небо.

Мајката природа на Долна Преспа ѝ подарила 
богатство на убавини и атрактивности. Во исто 
време, историјата ѝ оставила непроценливи тра-
ги од значајни настани. Затоа долнопреспанци 
каде и да се во родниот крај или надвор од него, 
се радуваат со сето тоа што го има во сите дело-
ви на поделена Долна Преспа, се гордеат и го чу-
ваат ваквото богатство за идните генерации.

Во историјата е забележано дека македон-
скиот народ од Преспа, заедно со   сите негови 
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браќа од етничка Македонија, во 1903 година се 
крена на востание  да се бори за својата слобода 
и за создавање независна македонска држава. 
Само десет години подоцна Македонија била 
брутално нападната, окупирана и поделена од 
своите соседи Грција, Србија и Бугарија, а подо-
цна и од Албанија; поделба потврдена од страна 
на европските големи сили, на 10 август 1913 го-
дина, со Букурешкиот договор.

Познато е дека Македонците постоеле во 1912 
и во 1913 година. Всушност, целиот свет знаел 
дека Македонците постоеле дури и пред тоа, 
бидејќи читале за нив во историските и другите 
книги и информативни гласила. Целиот свет чи-
тал за Илинденското востание од 1903 година и 
за тоа како македонскиот народ се обидувал да 
се ослободи од турското ропство.

Денес имаме стотици исечоци од весници од 
тоа време, практично од секој голем весник во 
светот, кои, без сомнение, докажуваат дека Ма-
кедонците постоеле во 1903 година, само една де-
ценија пред Македонија да биде брутално напад-
ната, окупирана и поделена од соседните земји.

Во 2013 година Македонија ја одбележа 
100-годишнината од поделбата. Ако Балкански-
те војни во 1912 и 1913 година беа предвесник на 
ослободувањето на Македонија, тогаш Догово-
рот од Букурешт, од 10 август 1913 година, ја од-
бележа нејзината трагична поделба меѓу Грција, 
Србија (поранешна Југославија)   и Бугарија.

Кога Договорот од Букурешт од 1913 година 
беше потпишан, Македонија зафаќаше површи-
на од 66.474 километри квадратни од кои 25.713 
километри квадратни (денешна Република Маке-
донија) со околу 1,6 милиони македонски народ, 
беа доделени на Србија. Грција го доби јужниот 
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дел на Македонија од 33.953 километри квадрат-
ни, нешто повеќе од половината од Македонија, 
со население од околу 500.000 жители. Северо-
источниот дел на Македонија, кој опфаќа 6.808 
километри квадратни, со околу 300.000 македон-
ско население, му беше доделен на Бугарија.

Ако Балканските војни ѝ донесоа слобода на 
Македонија од Отоманското Царство, тогаш До-
говорот од Букурешт од 1913 година донесе по-
делба, денационализација, невидена асимила-
ција и прогонување на илјадници Македонци од 
домовите и огништата на нивните предци.

Затоа, Македонците веруваа дека 2013 треба-
ше да биде година на поништување на невалид-
ниот Договор од Букурешт од 1913 година и го-
дина 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, 
јазично, црковно, национално, духовно и друго 
поле, без измени на границите, туку обедину-
вање какво големите сили го прават за другите 
нации во Европа и на други места. За такво обе-
динување на Македонија треба секој Македонец 
да се стреми, да се бори и со голема љубов да ја 
пренесува таа идеја на младите македонски ге-
нерации, на начин како што тоа го прават некои 
соседни земји.

Во 1913 година и убавата македонска Преспа 
беше поделена на три дела, исто како Македо-
нија на три држави. Големите сили се согласиле 
дека не сакаат Отоманската Империја да биде 
заменета со една единствена голема држава. 
Таква една голема држава би била потенцијал-
на опасност за нив во иднина. Затоа, сите тие се 
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согласиле дека Отоманската Империја мора да 
се распадне на помали компоненти.

Исто така, големите сили се согласиле дека 
овие компоненти ќе треба да се поларизираат, 
така што ќе се мразат едни со други и никогаш 
ќе нема никаква шанса за нивно обединување. 
Освен тоа, тие требало да бидат со приближно 
еднаква големина, така што ниту една компо-
нента 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 ком-
понента на европскиот дел на Отоманската Им-
перија, прашањето на секој човек било што ќе 
се случи со Македонија и македонскиот народ 
откако Отоманската Империја целосно ќе се рас-
падне? 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 жи-
веат во Македонија. Како би можело да ги има, 
кога грчкиот, српскиот и бугарскиот идентитет 
не се формирал преку нивниот природен тек. 

Грција, Србија и Бугарија, а подоцна и Албанија, 
прво се обиделе со помош на пропаганда да ги убе-
дат Македонците дека се Грци, Срби, Бугари и Ал-
банци. Кога тоа не им успеало, се обиделе тоа да 
го направат со сила и со отворање цркви и класи-
фицирање на луѓето според верската припадност.

Во тие денови, под турска власт, црквата била 
највисока власт што владеела со државата, слич-
на 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.        
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По поделбата на Македонија, Грците, Срби-
те и Бугаритего, а во Преспа, Грците, Србите и 
Албанците го нападнале македонскиот јазик, 
единственото живо нешто што останало како 
доказ за македонското постоење.

Најтешките мерки против македонскиот ја-
зик во Грција биле преземени во текот на годи-
ните на диктаторот Метаксас, откако дошол на 
власт на 4 август 1936 година. Во текот на тој 
период, грчкиот режим остро се спротивставил 
на употребата на македонскиот јазик и остро ги 
казнувал и затворал оние кои зборувале на мај-
чин македонски јазик било во јавност или дома.

Инаку, Егејска Македонија  уште се нареку-
ва Беломорска или Приморска Македонија. Таа 
е дел од регионот  Македонија, денес во состав 
на  Република Грција. Претставува најголем ре-
гион во денешна Република Грција според повр-
шина и втор регион според бројот на население. 

Грците овој дел го нарекуваат едноставно Ма-
кедонија, порано Северна Грција, бидејќи смета-
ат дека тоа е единствениот ентитет кој има пра-
во да го носи името  Македонија. Ова е една од 
причините за  грчко-македонскиот спор околу 
името на Република Македонија.

Егејска Македонија зафаќа околу 34.356 км² 
или околу 51 % од територијата на регионот Ма-
кедонија. На запад се граничи со Албанија преку 
планините Грамошта (Грамос) и Корбец (Трикла-
рио), на југ и југозапад оградена од планини-
те  Пинд  и  Олимп  се граничи со грчката об-
ласт Тесалија, на југоисток излегува на Егејското 
Море, на исток преку реката Места се граничи со 
областа Тракија, а на север се граничи со Репу-
блика Македонија (Вардарска Македонија) и Бу-
гарија (Пиринска Македонија).
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Е дно попладне тргнавме од Лерин кон Дол-
на Преспа, во Егејска Македонија.   во. Пред 

да стасаме до планинскиот превој, застанавме 
на една ширинка од каде што се гледаше дел од 
Лерин и Пелагонија и неколку села што се нани-
жани на патот што води од Лерин кон Воден и 
продолжува кон Солун. Патот што води кон Дол-
на Преспа е незабележлив и речиси е невидли-
ва малата ознака. Меѓутоа, нашата желба и цел 
беше да ја видиме од кај Превал и да ја посетиме 
таа убавица која е дел од Македонија.

Посебна епизода во приказната за убавините 
на Егејска Македонија, секако, е Мала Преспа, 
природен резерват на убавина и на бројни исто-
риски и културни знаменитости. Тука е островот 
Свети Ахил каде сѐ уште живеат малку жители 
што останале на родните места и со столетија ги 
чуваат спомените за големиот македонски цар 
Самуил. Имено, на овој остров негде околу 970 
година живеел Самуил и тука го изградил огром-
ниот манастир и црква посветена на светецот 
Ахил, чии коски ги донел од Лариса. Делови од 
таа црква сѐ уште постојат, заедно со една пома-
ла црква на задниот дел на островот. Меѓутоа, за 
жал, од другите петнаесетина цркви, што биле 
изградени за време на владеењето на Самуил, 
не е зачувано ништо. Само престарите  фрески 
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насликани на камен и црквите изградени по 
дупките во карпите крај Преспанското Езеро му 
пркосат на времето и навистина се нешто што 
кај секој патник предизвикува восхит. 

Особено црквата „Света Богородица“ која, 
како гнездо, виси на врвот од една карпа во не-
посредна близина на јазолот каде што се допи-
раат границите на Република Македонија, Алба-
нија и Грција. Црквата некогаш била блиску до 
водата но, по повлекувањето на Езерото, сега е 
високо горе и до неа се стигнува по подолго ка-
чување по скалите засечени во карпата.

Многу легенди и преданија постојат за Пре-
спа. Една од нив е легендата поврзана со наста-
нокот на селото Герман, кое до пред Граѓанската 
војна во Грција (1946-1949) броело повеќе од 2.500 
жители. Легендата вели: двајца говедари ба-
рајќи едно изгубено теле, ги стемнило во полето 
кога од далеку забележале пламен од запален 
оган. Се приближиле и виделе еден стар човек 
кој се греел на огнот. Имал долга брада и обле-
ка поинаква од нивната. Од разговорот дознале 
дека старецот бил некогашниот цариградски па-
тријарх Герман кој во времето на иконоборство-
то во Византија паднал во немилост и тука бил 
протеран.

Добродушните селани од околината на ме-
стото кај што го закопале починатиот старец 
Герман, подигнале и мала црквичка на која и 
го дале името „Свети Герман“. Тука било изгра-
дено и селото што го добило името Герман. На 
ова место на црквичето „Свети Герман“ во 1893 
година е пронајдена и мермерна плоча со натпис 
на кирилица, посвета од цар Самуил на неговите 
родители, таткото Никола, мајка му Рипсимија и 
на помалиот брат Давид.
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Денес тој редок паметник се наоѓа во Наци-
оналниот музеј на Бугарија, во Софија. Инаку, 
паметникот датира од 993 година. Треба да се 
спомене дека, како што во Охрид голем број од 
граѓаните го носат името на патронот на градот 
свети Климент, така и во селото Герман секој 
трет или четврти селанец го носи името Герман, 
а жените Германија.

Co проширувањето на Македонското Царство 
на цар Самуил, кој поголемиот дел од животот го 
поминал во долги походи и крвави борби со ви-
зантискиот император Василиј Втори и со Буга-
рите, столицата на Самуиловата држава се пре-
местила од едно во друго место. Така од Сердика 
се преместува за кусо време во Меглен, потоа во 
Воден, подолго време на островот Ахил на Мала 
Преспа и на крајот во Охрид.

Островот го добил името од ларискиот влади-
ка, светецот Ахил, чии мошти ги пренел Самуил 
во својата престолнина на островот и во чест на 
светецот подигнал грандиозна црква посветена 
на свети Ахил. Близу источниот ѕид на црквата 
„Свети Ахил“ е откриен гробот на цар Самуил. 
Тоа е констатирано од следните наоди: на покој-
никот во откриениот гроб левиот лакт му бил 
скршен и, пак, по природен пат зараснат.

Било пронајдено парче од свечена одора на кое 
бил извезен двоглав орел со златна срма, градник 
направен од метални плочки. На надгробната мер-
мерна плоча, на средината, бил изделкан крст, а од 
страните камили чии вратови ги колвале јастреби. 
Околу плочата имало гравури со источнички ор-
наменти. Така, сите наоди водат кон заклучокот 
дека тоа, навистина, бил гробот на цар Самуил.

Сите наоди од гробот биле однесени во Ари-
стотеловиот универзитет во Солун за натамош-
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на обработка. Меѓутоа, за „натамошно зацврсту-
вање на грчко-бугарското пријателство“ целиот 
наод од гробот им бил подарен на Бугарите и тој 
сега се наоѓа во Софија.

Јужна Преспа ја зафатил и пламенот на 
Илинденското востание. Оттука се прославени-
те војводи Петар Германчето и Вангел Бесфин-
ски. Борби се воделе во селата Бостанџиовци и 
Шаовци (кои денес не постојат), а кога турската 
војска почнала операции за задушување на вос-
танието, комитите и мирното селско население 
спас побарале во трските и шамаците на Мало-
то Езеро. Се прикажува дека од селото Оровник 
некоја мајка си го удавила детето во Езерото за 
неговиот плач да не открие каде се криеле коми-
тите и пребегнатите селани.

И по фаталните Балкански војни (1912-1913), 
тој дел на Преспа останал чист македонски крај 
зашто само во две села биле колонизирани ма-
лоазиски грчки бегалци (Просвиги). Преспа оста-
нала македонска и кога грчките власти во 1926 
година административно ги промениле имиња-
та на селата.

Преку дваесет жители на селото Герман биле 
стрелани од воен суд за учество во борбата. А 
учителот Лазо Ангеловски, кого во заседа го 
заробиле кај селото Буф, во леринскиот затвор 
бил ѕверски мачен, врзан за џип, влечен по ули-
ците на градот и на крајот егзекутиран. Денес, 
во негов спомен, едно скопско училиште го носи 
името на овој борец – маченик. Во августовските 
операции во 1949 година на монархофашистич-
ката војска, речиси 90 насто од Македонците 
(околу 12. 000 лица) ја напуштиле родната убава 
Преспа и се растуриле на четирите страни на 
светот. Нивното место по селата го зазедоа ко-
лонисти од Епир.
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М ногумина велат дека Македонија е 
најубавата земја на Балканот, затоа и 

се пишува дека Преспа, особено Долна Преспа 
е срцевината на таа македонска убавина. И не 
случајно, зашто на овие простори некогаш било 
седиштето на Самуиловата држава, а и на свети 
Климента. Првиот бил владетел на Македонија 
и на дел од светот, а вториот бил великан на пра-
вославието, незаборавен и вечен духовник и цр-
ковен просветител. Ете зошто нивните потомци 
блеснуваат на хоризонтите на Македонците во 
татковината и на македонската иселеничка га-
лаксија, со харизма каква што можат да имаат 
само ѕвездите на македонското небо и на маке-
донското Сонце.

Желбата на сите Преспанци, без разлика каде 
живеат е Преспа да биде вечна за Македонците 
и добронамерниците, зашто Македонија е вечна. 
Таа постои уште од античко време, кога и била 
формирана големата и славна Македонска Им-
перија на Филип и Александар Македонски. И, 
само во тоа древно  време и денес во ова невре-
ме, народот самостојно го носи името Македонец, 
македонски, од Македонија,  македонски народ...

Денес, Македонија е само продолжувач и не-
гувач на тие корени и на славното  македонско 
име. Македонија е библиска земја, а македон-
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скиот народ е библиски и христијански, кој 
своето постоење и опстанокот низ историјата, 
најверојатно, му го должи, меѓу другото, и на 
празникот Илинден. Овој голем ден верската и 
национална симболика на македонскиот народ 
ја издигна до ниво на магија која го поврзува, 
независно дали се наоѓа во Македонија, Австра-
лија, Европа, Канада, Соединетите Американски 
Држави, Европската Унија или на други просто-
ри во светот.

Овој македонски празник е ден над деновите, 
симбол над симболите, магнет над магнетите. 
Илинден, тој величествен ден на сенародниот 
македонски копнеж за борба и слобода, е нај-
големиот празник од сите празници во Маке-
донија. Илинден, 2 август е запишан со крупни 
позлатени букви во историјата на македонскиот 
народ, а особено во историјата на Преспа. На тој 
ден во 1903 година избувна Илинденското воста-
ние, а на истиот тој ден, односно на 2 август во 
1944 година, Македонија се конституира во др-
жава, за денес да имаме на дел од македонската 
земја, самостојна, демократска и независна др-
жава -Република Македонија.           

Значаен дел од македонската земја е, сека-
ко, Долна Преспа. Таа е еден  прекрасен крај на 
Македонија кој широко ги отвора портите и ги 
мами печалбарите да се вратат во своето родно 
место, на своето старо огниште. Голем број од 
тие „талкачи по светот“ доаѓаат да се видат со 
своите најблиски, на 2 август секоја година да го 
празнуваат Илинден во прадедовската земја, во 
Долна Преспа.

Инаку, во легендите, меѓу другото, стои дека 
по смртта на свети Климент Охридски, долгата 
и остра зима во 927 година, од Преспа направила 
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бела снежна котлина, од која, според белите на-
носи - преслапи, произлегло и името Преспа. Со 
нивното топење подоцна се формирале езера-
та, првин Големото Преспанско Езеро, а потоа и 
другото – Малото Преспанско Езеро. Така започ-
нале трансформациите на Долна Преспа во при-
роден резерват, еден од позначајните на Балка-
нот. Раскошните планински визури на Пелистер 
и Галичица, богатиот и редок растителен и жи-
вотински свет и благородната клима од Долна 
Преспа направиле вистинско чудо на природата.                          

Мајката природа на Долна Преспа ѝ подарила 
богатство на убавини и атрактивности. Во исто 
време, историјата ѝ оставила непроценливи тра-
ги од значајни настани. Затоа долнопреспанци 
каде и да се во родниот крај или надвор од него, 
се радуваат со сето тоа што го има во Долна Пре-
спа, се гордеат и го чуваат ваквото богатство за 
идните генерации.

Она што на Долна Преспа и на нејзината исто-
рија ѝ дава посебен белег е нејзиното богатство 
со културно-историски споменици, уште од вре-
мето кога била староримска крстосница и прва 
престолнина на цар Самуил. Македонските пра-
вославни цркви и манастири градени во времето 
на свети Климент и свети Наум Охридски (IX и X 
век) и во времето на Самуиловото Царство во X и 
XI век, биле и се разурнувани од разни антима-
кедонски завојувачи, непријатели, затоа многу 
од нив биле обновувани, но, пак, уништувани за 
време на владеењето на Отоманската Империја 
и по поделбата на Македонија во 1912 година.

Кога се пишува за Долна Преспа секогаш се 
нагласува улогата на цар Самуил. Затоа, и овој 
пат ќе нагласиме дека македонските  историчари 
го именуваат Самуил како македонски цар, ис-
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такнувајќи дека тој учествувал во бунтот на ко-
митопулите 969 година (младите кнезови, си-
новите на кнезот Никола), кога била отфрлена 
бугарската врховна власт во Западна и Југозапад-
на Македонија и биле поставени темелите на ма-
кедонската средновековна држава, која по него е 
именувана како Самуилово Царство, најголема 
ранофеудална државна творба на Балканот. Во 
негово време македонската средновековна држа-
ва го достигнала врвот во својот развиток.

Според историските документи Самуил уче-
ствувал во востанието на комитопулите против 
византиската власт во 976 година. Во почетокот 
владеел заедно со своите браќа Давид, Мојсеј 
и Арон, а по загинувањето на Давид и Мојсеј 
владеел заедно со брат му Арон, но по ликвиди-
рањето на Арон, станал единствен владетел во 
државата во 986 година.

Водел долга и исцрпувачка војна со византи-
скиот император Василиј.   Учествувал во сите 
позначајни битки и походи против Василиј     и 
далеку ги проширил границите на државата. Ги 
обединил под своја власт речиси сите македон-
ски територии (освен Солун), освоил голем дел од 
Балканскиот Полуостров, Епир, Албанија, Дал-
мација, Босна и Србија и поголем дел од Бугарија.  

Ги прифатил државно-правните традиции на 
првото Бугарско Царство  и според некои извори 
се прогласил за цар, со круна што му ја испратил 
римскиот папа. Како формалноправен наслед-
ник на бугарските цареви, во изворите најчесто 
се именува како бугарски цар, а неговата држа-
ва како Бугарско Царство.

Починал во Преспа   од срцев удар, потресен 
од морничавата глетка кога ги видел своите 
 ослепени војници што му ги испратил Василиј. 
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Бил оженет со византиската благородничка Ага-
та од Драч, со која имал четири ќерки и синот Гав-
рил Ратомир.  Зачуван е неговиот натпис (992/3), 
во спомен на родителите и на братот Давид.

На 28 јуни 2011 година на централниот пло-
штад во Скопје   е поставен монументален мер-
мерен споменик на Самуил.

Кога се пишува за Долна Преспа треба да се 
нагласи дека неколку културно-историски спо-
меници од XI до XVII век, се сочувани благода-
рение на нивната местоположба (оддалеченоста 
од комуникациите или локацијата во планин-
ските региони). Такви се: „Света Петка“ од XIV 
век во Брајчино, „Свети Атанас“ и „Свети Архан-
гел“ од XIV век во Долно Дупени, „Свети Петар“ 
од XIV век на островот Голем Град, и Сливнич-
киот манастир „Света Богородица“ од почетокот 
на XVII век.

Значајни споменици од минатото на Долна 
Преспа се и Кулата Сливница, Кулата Крани-Ар-
вати, Кулата Штрбово и Кулата Љубојно. Вакви 
културно-историски знаменитости постојат и во 
деловите на Преспанската Котлина кои денес се 
наоѓаат во делови на етничка Македонија, во Ре-
публика Грција и Република Албанија.

Во оваа прилика треба да се нагласи дека не се 
памети кога населението ја има именувано кот-
лината на Горна Преспа, Долна Преспа и Мала 
Преспа. Меѓутоа, запишано е дека Горна Преспа 
го зазема северниот дел, Долна Преспа јужниот, 
а Мала Преспа југозападниот дел на Преспа. Гор-
на и Долна Преспа ги одделува ридот Веќе кај 
Претор, а Мала Преспа и Горна Преспа копнено 
се одделени со Пречна Планина. Делот на Дол-
на Преспа, пак, со Малото Преспанско Езеро од 
Мала Преспа ги одделува планината Сува Гора.
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Според историските документи, по завршу-
вањето на Балканските војни Преспанската Кот-
лина им припаѓала на Србија (Стара Југославија) 
и Грција (Елада). По една деценија Грција (Елада) 
ѝ ја отстапила Мала Преспа на Албанија, со што 
тромеѓето на овие три држави останало во води-
те на Големото Преспанско Езеро, во непосредна 
близина на островот Голем Град.

Поделба на Преспа е направена и во текот 
на Втората светска војна. Градот Ресен и не-
колку села на Горна Преспа, биле под бугарска 
власт, додека целата Долна Преспа и Мала Пре-
спа останале под италијанска власт. Тогашната 
граница меѓу фашистичките држави Бугарија и 
Италија се наоѓала на потегот од крстосницата 
Макази кон запад, меѓу селата Горно Дупени и 
Евла, сѐ до капитулацијата на Италија (1943 го-
дина) кога бугарската власт се проширила кон 
Долна Преспа и Мала Преспа.

Во Преспанската Котлина постојат 74 населе-
ни места од кои 36 се протегаат во Горна Преспа 
во Општина Ресен. Меѓутоа, во Долна Преспа, во 
делот на Република Македонија има 8 села и тоа: 
Љубојно, како центар за Сливница, Арвати, Кра-
ни, Штрбово, Брајчино, Наколец и Долно Дупени.

Во Долна Преспа во Грција (Елада) со центар 
во селото Герман има 18 села и тоа: Герман, Раби 
(Р‘би), Медово, Штрково, Опаа, Рудари, Папли 
(П‘пли), Оровник, Буковик, Лк (Л‘к), Дреново, Тр-
ново, Граждено, Орово, Дробитишта, Винени, 
Нивици и Аил (Ахил), како и 3 села во делот на 
Албанија: Заградец, Ракитско и Суец.. 

Во Мала Преспа (во Албанија), пак, има 9 насе-
лени места и тоа: Пустец како општински центар, 
потоа, Туминец, Горна Горица, Долна Горица, Гло-
бочени, Шулин, Пустец, Леска, Зрновско и Церје.
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АХИЛ ЛАРИСКИ“ НА 
ОСТРОВОТ АХИЛ ВО 

ДОЛНА ПРЕСПА

Н ационалниот состав на населението во 
Егејска Македонија има претрпено голе-

ми етнички промени, особено по Балканските 
војни и поделбата на Македонија.

Таква била и судбината на Македонците од 
поделена Долна Преспа во Беломорска Македо-
нија каде постојат селата: Раби (Р‘би), Медово, 
Штрково, Опаа, Рудари, Папли (П‘пли), Оровник, 
Буковик, Лок (Л‘к), Дреново, Трново, Граждено, 
Орово, Дробитишта, Винени, Нивици и Ахил 
(Аил), како и 3 села во делот на Албанија: Загра-
дец, Ракитско и Суец.

Сите овие македонски села во Долна Преспа 
имаат заедничка историја, судбина и се без ид-
нина, како и многу предели на етничка Македо-
нија. Едно од тие села кое има значајно истори-
ско минато е, секако, селото Ахил (Аил), кое било 
на островот Ахил во  Малото Преспанско Езеро, 
каде се наоѓаат остатоци од катедралната црква 
„Свети Ахил Лариски“.

Инаку, според пишаните документи, свети 
Ахил Лариски е христијански светец и епископ 
на Лариса. Тој бил роден во Кападокија од чесни 
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родители кои уште од неговото детство го воспи-
тувале во христијански дух. Ја изучувал филозо-
фијата, а длабоко проникнал и во внатрешната 
духовна филозофија.

Поради неговите човечки вредности бил по-
ставен за епископ Лариски и во тоа својство 
учествувал на  Првиот вселенски собор  во  Ни-
кеја во 325 година, на кој со своето знаење, но и со 
својата принципиелност ги засрамил еретиците 
и придонел за победа на вистинските христијан-
ски принципи.

Според христијанското верување, Ахил зел 
еден камен и им викнал на ариевците:

„Ако Христос е создание Божјо, како што ве-
лите вие, речете од овој камен да потече елеј“?

На ова прашање, тој не добил никаков одго-
вор. По ова, тој повторно рекол:

„А ако Синот Божји е рамен на Отецот, како 
што веруваме ние, нека потече елеј од овој  камен“!

По овие зборови, навистина потекло елеј.
Не се знае кога е роден свети Ахил, но се знае 

дека починал во  330  година во  Лариса, во Теса-
лија. Царот Самуил сакал во својата црква да има 
мошти на истакнат светител од првите векови на 
христијанството чиј култ бил раширен на поши-
рок простор. Кога Самуил ја освоил Тесалија, тој 
наредил моштите на свети Ахил да бидат прене-
сени на истоимениот остров во Преспа.

Празникот Свети Ахил, пак, се празнува на 15 
мај, стар стил, и овој ден имал важна улога во 
животот на  Охридската архиепископија. Иако 
седиштето на црквата се наоѓало во Охрид, неј-
зиниот синод често заседавал во црквата „Све-
ти Ахил“ на истоимениот остров и тоа во мај (во 
пролет), водејќи сметка синодските седници да 
завршат до 15 мај - празникот Свети Ахил.
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Пред да бидат пренесени моштите на свети 
Ахил на островот, островот се викал Преспа, a по-
доцна го добил името на светителот, а на остро-
вот имало и село што го носело името Ахил (Аил). 
По победата на византиската војска над Самоу-
иловата и по распаѓањето на  Самуиловото Цар-
ство,  Василиј Втори  на островот му го дал име-
то Костанција, но тоа не можело да се зацврсти 
пред силниот култ на свети Ахил, така што остро-
вот, пак, си го задржал името на светителот.

Дека култот на свети Ахил бил силен во овој 
дел на Македонија зборува и присуството на 
неговиот лик во повеќе цркви. Така, на пример, 
тој има значајно место во  преспанската црква 
„Свети Ѓорѓи“ во село Курбиново, во костурската 
црква „Свети Врачи“ во црквата „Свети Никола“ 
- манастир во Мариово, во црквата „Свети Нико-
ла“ во село Псача, Кривопаланечко, во  црквата 
во Старо Нагоричане, во „Свети Никола Болнич-
ки“, во црквата на манастирот на „Свети Наум“ и 
други цркви во  Охрид,  како и на други места 
во етничка Македонија,

Исто така, култот на свети Ахил бил силен и 
во Србија, Грција и пошироко, што зборува за не-
говиот широко распространет култ. Дека култот 
кон свети Ахил Лариски е нашироко почитуван 
во Македонија, говори и податокот дека црквата 
во реканското село Требиште е посветена токму 
на овој светец, кој кај тамошното месно населе-
ние се слави како Аурилија.

Црквата „Свети Ахил“ е една од древните црк-
ви во Преспа. Таа има најголем број посетители 
кои доаѓаат во Долна Преспа, во егејскиот дел 
на Македонија. Таа е најфотографираниот спо-
меник на Преспа и е еден од најпознатите пеј-
зажи на Егејска Македонија, денес на Грција и 
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на  Балканот, кој се наоѓа на источниот брег на 
островот Свети Ахил.

Според историските податоци на византи-
скиот хроничар Џон Скилитис, импозантната 
црква била изградена помеѓу 983 и 986 година 
од страна на македонскиот (бугарскиот, според 
грчки податоци) цар Самуил, во близина на па-
латата на градот Преспа.

Цар Самуил тогаш ја освоил територијата 
Лариса, а неговите војници ги донеле моштите 
на свети Ахил и на светителите свети Диодор 
од Трики и свети Ригинос од островот Скопелос 
кои биле откриени на островот во 1963 година, 
за време на ископувањата во режија на профе-
сорот Н. Муцопулос.

Според грчки научни тврдења, за време на 
овие ископувања, бил откриен уште еден гроб во 
друг храм, покриен со пурпурна маса и пресече-
ни ткаенини и туники врзани со орли. Овој гроб 
се смета дека  му припаѓал на цар Самуил.

Според грчките истражувања за гробовите на 
островот е откриено дека назалната коска пока-
жува јасна лоза од Ерменија. Тоа потврдува дека 
мајка му на Самуил била Ерменка. Исто така, ко-
ските на рацете од трупот покажале јасно дека 
тука бил погребан цар Самуил и дека таму била 
најдена неговата скршена рака. Сите факти све-
дочат дека таму бил закопан цар Самуил, некога-
шен владетел на многу области на Балканот кој 
бил и голем непријател на византиските цареви.

Истите ископувања откриле дека базиликата 
била изградена со материјал од античкиот ма-
кедонски град наречен Лица, кој, веројатно, бил 
изграден на западната страна на островот Свети 
Ахил. Затоа со право се вели дека посетата на ба-
зиликата „Свети Ахил“ е многу повеќе од културна 
прошетка: тоа е аџилак на вистинската убавина.
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Импресивната црква (со димензии 20 х 47 м) - 
беше крстообразна базилика, и денес меѓу урна-
тините може да се види познатото светилиште 
со три пробиени прозорци, столбови направени 
од тули и камења, и гроб на јужната страна. Не-
колкуте слики од XI и XII век што биле пронајде-
ни сега се изложени во музејот на Лерин (Фло-
рина). Црквата била во употреба до средината на 
XV век и со текот на времето била напуштена и 
разрушена.

Според грчките податоци многу е веројатно 
дека самиот град, центарот на таа агломерација 
на населби, бил сместен на островот Свети Ахил, 
кој е долг 1.700 а широк 500 метри. На островот 
биле откриени урнатини на неколку цркви, 
вклучувајќи ја и големата базилика, која според 
некои истражувачи била една од седумте голе-
ми цркви. Според некои научници црквата била 
изградена од бугарскиот принц Борис I по хри-
стијанизацијата на Бугарија, како и на овој дел 
на Македонија, додека други научници сметаат 
дека црквата била изградена од царот Самуил. 
Но, за нас е значајно што црквата „Свети Ахил“ е 
изградена во Преспа, во Македонија.

Инаку, архитектонскиот план на црквата е 
сличен на оној на Големата базилика во стариот 
град Плиска. Постојат траги на раното средно-
вековно сликарство и скулптура во руините. На 
внатрешната страна на апсидата се напишани 
имињата на епископите кои биле потчинети на 
бугарскиот патријарх кон крајот на X век. Цен-
тралниот дел на островот, заедно со височини-
те Кале и Кулата се спојуваат. Веројатно, имало 
цркви и станбени објекти во пониските делови 
и по должината на брегот. Таа област претставу-
вала надворешен град. Северниот крај, пак, бил 
наречен Порта што може да сугерира дека и над-
ворешниот град имал одбранбени ѕидови.
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Постојат теории дека Преспа била резиден-
ција на најстариот од браќата на цар Самуил, 
Давид, пред да биде убиен во 976 година. Подоц-
на станала резиденција на Самуил кој де факто 
владеел со Царството по убиството на неговиот 
брат Арон во 976 или 986 година, особено откако 
легитимниот император Роман бил заробен од 
страна на Византијците во 991 година. Поради 
тоа, некои автори сметаат дека Преспа станала 
официјален главен град на Царството.

По освојувањето на Лариса во Тесалија во 983 
или 985 година, цар Самуил ги донел моштите на 
свети Ахил во Преспа. Тогаш островот на Малото 
Преспанско Езеро бил именуван по светецот. За 
време на владеењето на цар Самуил имало па-
лати на островот кои биле поврзани со кула на 
спротивниот брег со помош на вештачки песо-
чен мост.

На источниот брег на Големото Преспанско 
Езеро, во близина на селото Герман (денес, Агиос 
Германос), кое се наоѓа на два-три километри од 
денешната вештачка граница кај Маркова Нога, 
цар Самуил оставил плоча со натпис посветен 
на неговите родители, таткото - Македонецот 
Никола и мајката - Ерменката Рипсимија, како и 
со посвета на неговиот најстар брат Давид. Кога 
Самуил бил прогласен за цар во 997 година, се-
диштето на Патријаршијата било во Преспа, но 
потоа било пренесено во Охрид.

Веднаш по катастрофалниот пораз од војски-
те на Византијците во битката кај Беласица, вој-
ниците на цар Самуил биле ослепени од неприја-
телските војски на византискиот цар Василиј II. 
Тогаш императорот Самуил побарал засолниште 
за ослепените војници во селата Асамати, Долно 
Дупени и на други места во Преспа, каде што по-
чинал и цар Самуил.



• 346 •

НИВИЦИ – 
НАЈПОПУЛАРНОТО 
ПРЕСПАНСКО СЕЛО 

За Долна Преспа во Егејска Македонија се на-
пишани голем број историски и други дела. 

Но, овој пат ние ќе се задржиме на селото Нивици. 
Тоа се наоѓа на најјужниот брег на Големото Пре-
спанско Езеро. Нивици е мало, чисто македонско 
село опколено, речиси, од сите страни со вода.

Со Букурешкиот договор во 1913 година Ниви-
ци е припоено кон грчката држава, кога имало 
674 жители. Во неговиот патописен попис од 1917-
18 година се тврди дека во селото имало 93 маке-
донски куќи. Во 1927 година грчките власти селото 
Нивици го преименувале во Псарадес. Во 1928 го-
дина во државниот попис се заведени 585 жители. 

Во истражувањето спроведено во 1993 година 
е утврдено дека селото е чисто „славофонско“ и 
дека  македонскиот јазик  во него е зачуван на 
средно ниво. 

Тоа отсекогаш било македонска населба, кое 
до денес не претрпело никакви измени. Во него 
има стотина куќи изградени претежно од камен, 
во кои според пописот во 1940 година имало 770 
македонски жители, а во 1961 година имало 430 
жители.

Како причина на миграциските движења 
 денес во селото живеат неколку стотини  жители, 
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кои егзистираат од риболов и селски туризам. 
Селото Нивици е едно од најпознатите рибар-
ски села во Преспа, каде се ловат голем број раз-
лични риби, од кои се сушат познатите нивички 
белвици.

Од селото има голем број иселеници во пре-
куокеанските земји, Австралија, Канада и Сое-
динетите Американски Држави, како и во други 
земји ширум светот. Во текот на Граѓанската вој-
на селото настрадало и тогаш дел од население-
то побарало засолниште во тогашна Југославија 
и други источноевропски земји.

Треба да се нагласи дека е жалосно што ре-
шавањето на имотното право на Македонците 
од Преспа поради влијанието на Грција е речиси 
невозможно, а уште потешко кога тоа право тре-
ба да се побара во држава, во која сѐ уште се на 
сила низа дискриминациски закони со коишто 
им е одземен имотот на Македонците  со  потек-
ло  од  егејскиот дел на Македонија.

Но, конечната навреда врз македонскиот на-
род е зададена кога Грција, во 80-тите години на 
минатиот век, го вовела Законот за репатрија-
ција, кој дозволува само „Грци по раѓање“ да се 
вратат во своите места на потекло, односно во 
местата каде биле родени. Затоа, Македонците 
не можат да ги остварат тие права. Бидејќи, на-
дежта последна умира, протераното македонско 
население од цела Грција не се откажува од сво-
ите барања за враќање на имотите, од добивање-
то државјанство, признавањето на македонско-
то малцинство и македонската црква. 

На крајот ќе го споменеме Преспанското 
Езеро – еден од бисерите на Македонија, кое 
е едно од најчистите езера во светот. Големото 
Преспанско Езеро лежи на надморска височина 
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на околу осумстотини метри и зафаќа површи-
на од околу 270 квадратни километри. Неговата 
брегова линија е разгранета во различни форми 
и со максимална должина од 28, а широчина од 
17 километри, како и со најголема длабочина од 
околу педесетина метри кај селото Нивици.

Птицата пеликан како една од најкрупните 
птици кои егзистираат на вода, главно, во пото-
плите краишта, во Преспа го има единствено на 
двете преспански езера ( Големото и Малото Пре-
спанско Езеро). Тој секоја година има шест-месе-
чен престој ( од 15 април до 15 октомври ) во јата 
од стотина птици. Другиот годишен период го 
минува во јужните предели на Земјината топка.

Пролетното долетување на овие бели птици 
со големи клунови не е многу забележлива, но 
за време на есенската преселба тие се собираат 
во јата и по еднодневно кружење над Преспан-
ската Котлина се упатуваат кон своите зиму-
валишта. Овие птици ја збогатуваат сликата за 
убавата Преспа.

Исто така, Нивици е познато по тоа што во него 
на 17 јули 2018 година, кога преспанските пелика-
ни долетаа претставници на владите на Скопје и 
Атина  се договорија во врска со збиднувањата на 
Спогодбата за решавање на разликите опишани 
во Резолуцијата 817 (1993) и 845 (1993) на Советот 
за безбедност на Обединетите нации за преста-
нување на важноста на привремената Спогодба 
од 1995 година и за воспоставување на стратешко 
партнерство меѓу  страните околу спорот со име-
то, кога ја кутнаа Република Македонија.  

Во селото Нивици, во Преспа, двете влади во 
присуство на бројни претставници од други земји 
ја   потпишаа Спогодбата околу спорот со името, 
со која, меѓу другото, нашата мила Република Ма-
кедонија стана Република Северна Македонија.
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С поред историските документи, по завршу-
вањето на Балканските војни (1912-13) Пре-

спанската Котлина им припаднала на Србија 
(Стара Југославија) и Грција (Елада). Делот од 
Македонија познат како Мала Преспа бил даден 
на Албанија по потпишувањето на Версајскиот 
мировен договор во 1919 година. Селото Нивици 
(Псарадес), пак, се наоѓа на најјужниот брег на 
Големото Преспанско Езеро. Тоа е мало, чисто 
македонско село речиси од сите страни опколе-
но со вода.

 Ако Македонија е најубавата земја на Балка-
нот, тогаш Преспа, особено Долна Преспа е срце-
вината на таа македонска убавина. И не случај-
но, зошто на овие македонски простори некогаш 
било седиштето на Самуиловата држава, а и на 
свети Климента. Првиот бил владетел на светот, 
а вториот бил великан на православието.

Не се памети од кога населението котлината 
ја има „поделено“ на Горна Преспа, Долна Пре-
спа и Мала Преспа. Меѓутоа, запишано е дека 
Горна Преспа го зазема северниот дел, Долна 
Преспа јужниот, а Мала Преспа југозападни-
от дел на Преспа. Горна и Долна Преспа ги од-
делува ридот Веќе кај Претор, а Мала Преспа и 
Горна Преспа копнено се одделени со Пречна 
Планина. Делот на Долна Преспа, пак, со Малото 
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 Преспанско Езеро од Мала Преспа ги одделува 
планината Сува Гора.

Според историските документи, по завршу-
вањето на Балканските војни Преспанската Кот-
лина им припаднала на Србија (Стара Југосла-
вија) и Грција (Елада). По една деценија Грција 
ѝ ја отстапила Мала Преспа на Албанија, со што 
тромеѓето на овие три држави останало во води-
те на Големото Преспанско Езеро, во непосредна 
близина на островот Голем Град.

Во Преспанската Котлина постојат 74 населе-
ни места од кои 36 се протегаат во Горна Преспа 
во Општина Ресен. Во Долна Преспа, во делот на 
Република Македонија има 8 села и тоа: Сливни-
ца, Арвати, Крани, Штрбово, Љубојно, Брајчино, 
Наколец и Долно Дупени. Во Долна Преспа во 
Грција (Елада) има 18 села и тоа: Герман, Раби 
(Р‘би), Медово, Штрково, Опаа, Рудари, Папли 
(П‘пли), Оровник, Буковик, Лк (Л‘к), Дреново, Тр-
ново, Граждено, Орово, Дробитишта, Винени, 
Нивици и Аил (Ахил), како и 3 села во делот на 
Албанија: Заградец, Ракитско и Суец. Во Мала 
Преспа (во Албанија), пак, има 9 населени места 
и тоа: Пустец како општински центар, потоа, Ту-
минец, Горна Горица, Долна Горица, Глобочани, 
Шулин, Пустец, Леска, Зрновско и Церје.

Преспа, како и многу други предели од Запад-
на Македонија најмногу е позната по печалбар-
ството. Уште од памтивек од овој крај се одело на 
печалба. Печалбарството, војните и поделбите 
на Долна Преспа оставиле многу траги кои збо-
руваат за тагата на разделбата, за неостварени-
те желби, за неизносените невестински руби и 
за детството без топла родителска љубов. Тоа е 
место оплакано со солзи, место на средби и на 
разделби, место кое оставило длабоки болки во 
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душите кај раселените ширум светот. Често се 
вели дека да бидеш во Долна Преспа значи да се 
навратиш и да тагуваш за минатото, да ја видиш 
денешната слика на разделена Македонија и да 
размислуваш за иднината на овој дел од маке-
донската земја.

Меѓутоа, цела Долна Преспа, сите населени 
места долж Преспанското Езеро се празнично 
расположени во текот на летните месеци. Овој 
живописен дел на Преспа широко ги отвора сво-
ите порти за туристите, добронамерниците за 
печалбарите од целиот свет, да го посетат крајот 
на најслатките јаболка и на вештите рибари. 
Овој прекрасен крај ги мами печалбарите да се 
вратат во своето родно место, на своето старо 
огниште... Затоа, голем број од тие „талкачи по 
светот“ доаѓаат да се видат со своите најблиски, 
особено да го празнуваат Илинден на 2 август, 
секоја година.

Долна Преспа во Грција (Елада-Беломорска 
Македонија), има своја иосторија, минато, се-
гашност и иднина. Општо е познато дека ма-
кедонскиот народ во тој дел од македонската 
земја, според своите карактеристики и обичаи, 
јазично и етнички и е туѓ на Грција. 

Од тие причини грчката буржоазија од први-
от момент од 1913 година ја проширила својата 
власт над Егејска Македонија, изградила поли-
тика на физичко истребување на многубројниот 
македонскиот народ и менување на етничкиот 
состав во своја корист. 

Грчката буржоазија, со намера да го избри-
ше секој белег што потсетува на македонскиот 
карактер на Беломорска Македонија, во ноем-
ври 1926 година донела Закон за замена на ма-
кедонските топоними со грчки имиња на селата 
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и градовите, називите на планините, полињата, 
реките итн.

Повеќедеценискиот процес на етничко чи-
стење, елинизација, бришење на македонската 
историја и нејзиното толкување според елин-
ските големодржавни потреби е процес на бри-
шење на македонскиот национален идентитет 
и постоење. Особено егзодусот на Македонците 
од Долна Преспа како последица од Граѓанската  
војна и од елинските (грчките) репресивни ре-
жими, спаѓа во редот на најтрагичните етнички 
чистења направени врз еден народ во најновата 
европска историја.

Поради остварување на елинските мегало-
мански идеи, Македонците од Долна Преспа, а и 
од цела Беломорска Македонија, од 1913 година 
се изложени на физичка и духовна репресија, 
која низ различни форми, но со непроменети 
цели, трае до ден-денес. Се обезличува и дено-
минира македонскиот народ и неговиот нацио-
нален идентитет низ перманентна елинизација. 
Затоа, не се дозволи враќање на илјадниците 
протерани македонски иселеници, со цел да се 
прикаже македонската историја како елинска.

За жал, во Долна Преспа, а и во цела Беломор-
ска Македонија денес владее национално и по-
литичко ропство. Таму елинските (грчките) на-
ционалисти и шовинисти прават големи усилби 
да го обезличат македонскиот национален дух и 
да го уништат и длабоко да го закопаат богатото 
историско и културно минато на македонскиот 
народ, за што пишувале голем број интелектуал-
ци и паталци.

Посебно место им припаѓа на истакнатите 
борци од Долна Преспа кои ги дадоа своите жи-
воти за народот од Егејска Македонија. Меѓу нив 
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се светлите ликови на учителот Лазо Ангелов-
ски од Граждeно, Сотир Миовски од Орово, Гер-
манија Пајкова и Никола Четелевски од Герман 
и многу други знајни и незнајни херои. Меѓутоа, 
посебно место му припаѓа на Богоја Фотев од 
Герман, кој беше револуционер, страдалник и 
претседател на Президиумот на АСНОМ.

Исто така, има и личности кои имаат придо-
нес во историскиот, националниот, духовниот и 
културниот развој на Долна Преспа, во Егејска 
Македонија. Се знае дека најголем број од насе-
лението е распрскано по светот, но тоа, со некои 
исклучоци, си остана со силни национални чув-
ства и голема почит и љубов кон прадедовската 
поделена земја - Македонија.

Меѓу другите значајни личности од Долна 
Преспа во Егејска Македонија треба да се спо-
менат: Томе Миовски од селото Орово, кој живее 
во Перт, Австралија. Тој е еден од хроничарите 
за македонското иселеништво во Австралија и 
е автор на повеќе дела; Митре Кајчевски–Мичо 
од Герман, исто така, е автор на повеќе дела за 
Долна Преспа; Цветко Сарагилов кој е роден во 
Герман, а е познат поет во Канада и Соединети-
те Американски Држави, е автор на неколку сти-
хозбирки; Коста Мундушев е од Раби, а е автор 
на книга која се однесува на поделбата на Пре-
спа во Втората светска војна; Стојан (Стан) Ма-
лијан, пак,потекнува од Герман. 

По Втората светска војна Стојан заминал за 
Канада, а потоа за Соединетите Американски 
Држави, каде го стекнал своето високо образова-
ние. Автор е на неколку дела на англиски јазик; 

Јанче Андоновски е роден во Скопје. Потек-
нува од егејскиот дел на Македонија, по тат-
ко од селото   П‘пли и мајка од селото Косинец, 
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 Костурско. Автор е на повеќе дела за Македонци-
те од егејскиот дел на Македонија. Овој плоден ав-
тор има напишано и неколку сценарија за играни 
серии и сценарио за филм; Герман Алабашовски 
живее во Торонто и е член на друштвото „Браќа 
Миладиновци“ во Македонската православна 
црква „Свети Климент Охридски“ во Торонто. 
Објавил повеќе песни во изданија на Друштвото.

За Долна Преспа во Егејска Македонија се на-
пишани голем број историски и други дела. Но, 
овој пат ние ќе се задржиме на селото Нивици, 
чие име е преиначено во Псарадес. Тоа се наоѓа 
на најјужниот брег на Големото Преспанско Езе-
ро. Нивици е мало, чисто македонско село речиси 
од сите страни опколено со вода. 

Тоа отсекогаш било македонска населба, која 
до денес не претрпела никакви измени. Во него 
има стотина куќи изградени претежно од камен, 
во кои според пописот во 1940 година имало 770 
македонски жители, а во 1961 година имало 430 
жители. 

Како причина на миграциските движења де-
нес во селото живеат неколку стотини жители, 
кои егзистираат од риболов и туризам. Селото 
Нивици, од каде е прабабата на авторот на овие 
редови, Славе Катин, е едно од најрибарските 
села во Преспа, каде се ловат најголем број раз-
лични риби, од кои се сушат познатите нивички 
белвици.

Од селото има голем број иселеници во преку-
океанските земји, Австралија, Канада и Соедине-
тите Американски Држави, како и во други земји. 
Во текот на Граѓанската војна селото настрадало 
и тогаш дел од населението побарало засолниште 
во тогашна Југославија и други источно-европски 
земји.



• 357 •

ВО МАЛА ПРЕСПА КАКО ДОМА

Треба да се нагласи дека е жалосно што реша-
вањето на имотното право на Македонците од 
Преспа под Грција е многу тешко, а уште потеш-
ко кога тоа право треба да се побара во држава, 
во која сė уште се на сила низа дискриминаци-
ски закони со коишто им е одземен имотот на 
Македонците  со  потекло  од  егејскиот дел од 
Македонија.

Но, конечната навреда врз македонскиот на-
род е зададена кога Грција, во 80-тите години на 
минатиот век, го воведе Законот за репатрија-
ција, кој дозволува само „Грци по раѓање“ да се 
вратат во своите места на потекло, односно во 
местата каде биле родени. Затоа, Македонците 
не можат да ги остварат тие права. 

Бидејќи, надежта никогаш не умира, таа уми-
ра последна, протераното македонско население 
од цела Грција не се откажува од своите барања 
за враќање на имотите, добивање државјанство, 
признавање на македонското малцинство и 
признавање на македонската црква.

Инаку, Мала Преспа (или Долна Преспа) е гео-
графска област во денешна Албанија, покрај ју-
гозападниот брег на Преспанското Езеро. Цела-
та област се состои од десетина села коишто се 
организирани во општина. Селото Пустец е нај-
големата населба, а истовремено и седиште на 
општината. Градоначалник на општината е Ед-
монд Темелко, етнички Македонец кој со големо 
мнозинство од гласовите победи на локалните 
избори одржани на  18 февруари  2007 година. 
Сите членови на Советот на општината се етнич-
ки Македонци.

Делот од Македонија познат како Мала Пре-
спа, пак, беше даден на Албанија по потпишу-
вањето на Версајскиот мировен договор во 1919 
година. Со овој договор заврши поделбата на 
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Македонија меѓу Србија, Грција, Бугарија и Ал-
банија и започна ерата на денационализација и 
присилна асимилација на македонскиот народ. 

Денес, Македонците во Албанија имаат поголе-
ма слобода и човекови права од Македонците во 
Грција и Бугарија, меѓутоа, сепак, тие не се довол-
ни. Во Мала Преспа, Гора и Голо Брдо сè уште по-
стојат бројни прекршувања на човековите права.

Кога се зборува за прашањето на статусот 
и положбата на етничките Албанци во Маке-
донија и оние на етничките Македонци во Ал-
банија, Македонија никогаш не инсистира на 
реципроцитет, туку правата на албанското мал-
цинство ги смета како еден од клучните факто-
ри на нејзината демократија. Но, сите мора да 
разберат дека Тирана не може неограничено да 
го бара невозможното од Македонија, додека 
правата на етничките Македонци во Албанија 
остануваат под најелементарно ниво.

Во Мала Преспа за одбележување се лично-
стите кои значат пресвртница во националниот, 
општествениот и културниот живот, како и на 
полето на публицистиката. Меѓу нив е Стерјо 
Спасе, кој е еден од најпознатите романсиери во 
Албанија. Тој е од македонско потекло и е роден 
во селото Глобочени, Општина Пустец. Се шко-
лувал во Корча и Елбасан, потоа студирал педа-
гогија во Флоренца во Италија, а магистрирал во 
поранешниот Советски Сојуз. 

По Втората светска војна, Стерјо Спасе рабо-
тел како книжевен критичар, а пишувал за број-
ни албански списанија. Тој е автор на најголем 
број позначајни романи на албански јазик, а има 
и преводи на македонски јазик. Исто така, по-
знатиот учител во Мала Преспа, Никола Беров-
ски оставил трајни белези во образованието на 
Македонците во Албанија.
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И НИВНИОТ 
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Ч есто пати се вели дека судбината на Пре-
спа е слична ако не и идентична на суд-

бината на поделена Македонија. Имено, ако 
етничка Македонија е поделена на Република 
Македонија, егејски и пирински дел на Македо-
нија, Преспа и Преспанското Езеро се поделени 
на три дела и припаѓаат на три држави: Горна 
Преспа припаѓа на Република Македонија, Дол-
на 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 југозапад-
ниот дел на Преспа. Тоа е засновано на тоа што 
Горна и Долна Преспа ги одделува ридот Веќе 
кај Претор. Мала Преспа и Горна Преспа, пак,   
копнено се одделени со Пречна Планина, доде-
ка делот на Долна Преспа со Малото Преспанско 
Езеро од Мала Преспа ги одделува планината 
Сува Гора.

Мала Преспа или Долна Преспа, како што ја 
нарекуваат Преспанци, е географска област по-
крај југозападниот брег на Преспанското Езе-
ро. Целата област се состои од десетина села 
 коишто се организирани во Општината Пустец. 
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Мала Преспа како нераскинлив дел од Ма-
кедонија по потпишувањето на Версајскиот 
мировен договор во 1919 година била дадена на 
Албанија. Со овој Договор заврши поделбата на 
Македонија меѓу Србија, Грција, Бугарија и Ал-
банија и потоа започна ерата на денационали-
зација, присилна асимилација и иселување на 
македонскиот народ од етничка Македонија.

Денес, Македонците во Албанија имаат да-
леку поголема слобода и човекови права од Ма-
кедонците во Грција и Бугарија, меѓутоа, сепак, 
тие се недоволни. А сè уште постојат бројни пре-
кршувања на човековите права во Мала Преспа, 
Голо Брдо и  Гора, како и на други места и гра-
дови ширум Албанија каде живее македонско 
население.

Притоа, треба да се нагласи дека по Втората 
светска војна и ослободувањето на дел од етнич-
ка Македонија, се водела посебна грижа за Ма-
кедонците кои живееле во соседните земји и тие 
да се воспитуваат и образуваат на својот мајчин 
македонски јазик. 

Тоа било изразено особено во периодот од 
1945 до 1948 година во Пиринска Македонија и 
во Албанија, каде постоеле македонски учи-
лишта, книжарници, библиотеки, фолклорни 
групи и други институции со сите македонски 
национални карактеристики и белези. 

Веднаш по војната Албанија побарала од то-
гашната југословенска влада да испрати учите-
ли за настава по македонски јазик во подрачјата 
во кои живеело македонско население. Настав-
ниот кадар, пред сè, бил потребен во селата Ту-
минец, Пустец, Долна и Горна Горица, Глобоча-
ни, Шулини, Зрновско, кои се наоѓаат во Мала 
Преспа, а припаѓаат во Корчанскиот Регион, 
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како и во селата Врбники, Церје во околијата Би-
лиште, потоа во Лин, во Поградечкиот Регион и 
во други населени места.

Сите наставници – ентузијасти кои го ширеле, 
го обновувале, го чувале и го пренесувале маке-
донскиот јазик, културата и традициите, особе-
но на младите генерации во Албанија одиграле 
важна, ако не и најзначајна улога во афирми-
рањето не само на македонскиот литературен 
јазик, туку и на македонскиот народ на своите 
корени и на Република Македонија во целина. 

Затоа, со право се вели дека наставниците по 
македонски јазик во Албанија и во Пиринска 
Македонија се значаен дел на мозаикот и те-
мелот на литературниот македонски јазик, кој 
со својата кодификација станал еден од трите 
официјални јазици на тогашна ФНР Југославија 
уште од 1945 година.

Сето тоа се одвивало до периодот на Инфор-
мбирото, 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 ши-
рењето на македонскиот јазик; напишал бројни 
учебници, граматика и други школски книги за 
Македончињата во Албанија, посветувајќи го 
својот работен век на неговиот мајчин јазик, кој 
се учел од прво до четврто одделение, а ната-
мошното школување било на албански јазик.

За разлика од Грција и Бугарија, Албанија го 
признала постоењето на македонското нацио-
нално малцинство на својата територија и нема-
ла негаторски однос кон македонската нација во 
целина. Тоа било видливо и од нејзините уставни 
и други прописи, со кои барем формално на Ма-
кедонците им се дозволувало да ги  остваруваат 
своите национални права. 
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Меѓутоа, поради својата надворешна и внат-
решна политика, Албанија во комунистичкиот 
режим не му дозволувала на македонското мал-
цинство да комуницира со матичниот народ во 
Република Македонија. Затоа, со право се вели 
дека Македонците во Албанија биле разделени, 
но засекогаш останале неодродени.

Во Албанија има голем број Македонци кои 
се врвни интелектуалци и поставени на различ-
ни општествени и други позиции и кои се дел од 
сегашниот и идниот прогрес на земјата. Во исто 
време тие се дел од македонската национална 
вистина на македонскиот народ и етничка Ма-
кедонија.

Еден од тие познати и признати интелектуал-
ци, е, секако, Стерјо Спасе, албански писател и 
критичар од македонско потекло; автор на про-
за и раскази, романи, учебници и репортажни 
записи; познат како антологичар, преведувач, 
учебникар и собирач на македонски народни 
умотворби. 

Стерјо Спасе по националност е Македонец и 
е еден од најпознатите романсиери во Албанија. 
Тој е роден на 14 август 1914 година во селото Гло-
бочани, Општина Пустец, Мала Преспа. Основно 
училиште завршил на албански и на грчки јазик 
во родното место и во Корча. Образованието го 
продолжил во Корча и во Елбасан, каде завршил 
Педагошка гимназија. Работел како учител во 
Дервичане, село во округот на Ѓирокастро (виз. 
Аргирокастро), а подоцна предавал во Москопо-
ле, Корча и Тирана.

Инаку, поширокото семејство на Стерјо, него-
вата лоза го носела презимето Ничовци и биле 
едни од поголемите семејства во селото Глобо-
чани. Потоа, писателот Стерјо за свое презиме го 
употребувал името на татко си Спасе. И, токму 
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од тука почна големиот „од... “ на сè уште мали-
от Стерјо, кој бил член на една голема фамилија. 
Неговиот внук, пак, Аријан Спасе денес е ам-
басадор на Република Албанија во Унгарија, а 
претходно бил амбасадор во Бугарија и секретар 
на Албанската Амбасада во Вашингтон, во Сое-
динетите Американски Држави. 

Никола Беровски - „големиот учител од Пре-
спа“ како што го нарекуваа македонските гласи-
ла во почетокот на 90-тите години од минатиот 
век бил учител, преведувач и учебникар. Тој бил 
човекот кој многу придонел за македонското 
малцинство во Албанија кога по Втората светска 
војна почнало редовно образование на мајчин 
македонски јазик. Во економските тешкотии на 
селаните по војната и Албанија не беше целосно 
ослободена, во подрачјето на Преспа под Алба-
нија еден од испратените македонски учители 
бил и Никола Беровски.

Една од значајните личности во тој период 
бил Никола Беровски. Според оскудните подато-
ци се знае дека е роден во 1923 година во Битола, 
каде и се стекнал со своето образование. Вед-
наш по Втората светска војна во 1945 година бил 
испратен во Албанија, во Мала Преспа, заедно со 
поголема група учители. Починал во 1993 година 
во Тирана.

Според зборовите на Македонците од Мала 
Преспа, учителот Никола Беровски бил просечен 
човек, дисциплиниран и трудољубив. Секогаш 
бил пример за колегите и за помладите генера-
ции. Тој останал како блескав лик за Преспанци. 

Имено, во повоениот период била потпи-
шана една декларација меѓу тогашните ФНР 
 Југославија и Албанија и со која на Македонци-
те во Албанија им се гарантира заштита и развој 
на националната култура и традиции,  потребата 
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за мајчиниот јазик и рамноправност во сите об-
лици. Затоа, Албанија побарала од тогашната 
југословенска влада да испрати учители за на-
става 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, Шу-
лин и Зрновско, кои се наоѓаат во Мала Преспа, а 
припаѓаат во Корчанскиот Регион, како и во се-
лата Врбник и Церје во Околијата Билиште, по-
тоа во Лин, во Поградечкиот Регион и во други 
населени места. 

Покрај Македонците во Преспа, македонско 
население кое после 1912 година, останало во 
пограничните делови на албанската држава е 
сконцентрирано, главно, во областите Голо Брдо 
и Гора (во Косово и во Албанија). Така, во Голо 
Брдо има 22 села а во Гора 9 села со чисто етнич-
ки Македонци, кои претставуваат дел од маке-
донската популација во Албанија и значаен дел 
во етничкото шаренило на Балканот.

Македонците во овие делови на Албанија, од 
1991 година по распадот на системот почнаа да 
се организираат во разни политички и култур-
ни друштва. Така, Македонците од Голо Брдо во 
1991 година го формираа политичкото друштво 
„Братство“ со седиште во Тирана. Во март 1993 
година се појави политичкото друштво „Мир“, 
исто така, со седиште во Тирана. 

 Во 1992-1993 година се печатеше весникот 
„Мир“ кој, поради финансиски проблеми повеќе 
не се печати. Во април 2008 година, во Тирана, 
се формира фудбалскиот клуб „Македонија“. Во 
февруари 2009 година, во Тирана, e основано 
македонско друштво „Илинден“, а во октомври 
2012 година од ова друштво е формиран огранок 
во Голо Брдо со седиште во Требиште. 
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В ториот ден од нашиот престој во Алба-
нија отидовме во Мала Преспа. Тоа беше 

нашиот предизвик, а беше навистина пријатно 
да се гледа плодното поле, кое некогаш било 
познато како Бешичко Езеро, а од источната 
страна надвиснала Иван Планина, која се виш-
нее над Преспанското Езеро и која била репер за 
временските непогоди од другата страна на езе-
рото под Пелистер.

Патот што води кон Мала Преспа се дели од 
делницата Корча – Билиште и свртува кон север. 
Во тој период дел од патот беше во реконструк-
ција и патувањето од дваесетина километри го 
направи напорно. Меѓутоа, сѐ се заборава кога 
човек ќе пристигне под Иван Планина, над Мала 
Преспа, каде се наоѓала „единствената порта“ и 
врска со светот за деветте македонски села.

Бевме информирани дека во времето на Балкан-
ските војни, кога дошло до поделба на Македонија 
помеѓу Грција, Бугарија и Србија, југозападниот дел 
на Преспанското Езеро бил придодаден кон ново-
создадената албанска држава. До вакво решение 
се дошло наводно поради тоа што жителите биле 
економски зависни од градот Корча, кој бил насе-
лен со православни Албанци, Власи и Македонци. 
Ни беше кажано дека до Втората светска војна 
албанската држава водела силна асимилаторска 
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политика кон малцинствата, вклучувајќи го и ма-
кедонското малцинство. Ваквата политика била 
напуштена по војната, кога Македонците во овој 
дел на Албанија се признати како македонско на-
ционално малцинство со право на образование на 
мајчин македонски јазик. Меѓутоа, со демократи-
зацијата на албанското општество во последната 
деценија на XX век, за среќа се создадоа услови 
Македонците активно да се вклучат во опште-
ствено - политичките процеси во Албанија.

Инаку, Мала Преспа или Долна Преспа, како 
што ја нарекуваат Преспанци е географска об-
ласт покрај југозападниот брег на Преспанското 
Езеро. Целата област се состои од десетина села 
коишто се организирани во Општината Пустец. 
Селото Пустец е најголемата населба, а истовре-
мено е и седиште на општината, чиј градоначал-
ник и сите членови на Советот на општината се 
етнички Македонци. Интересно е да се спомене 
дека грбот на општината го содржи древниот 
македонски симбол, 16-зрачното сонце од Кут-
леш (Палатица - Виргина) над кое стои натпис на 
македонски јазик Општина Пустец, а под него и 
на албански јазик. Во селото работат основно и 
средно училиште, а овозможено е образование 
на македонски јазик само до четврто одделение. 
Во рамките на училиштето во Пустец постои и 
библиотека со огромен фонд книги на македон-
ски јазик. Всушност, тоа е прв случај на офи-
цијална употреба на македонскиот мајчин јазик 
во Република Албанија.

Во областа Мала Преспа спаѓаат дел од Пре-
спанското Езеро и селата: Глобочани, Горна Гори-
ца, Долна Горица, Зрновско (или Зрноско),  Леска, 
Пустец, Туминец, Шулин (Безмиште), Церје, кои 
ја сочинуваат Општината Пустец, и селата Про-
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гун, Ракицко, Суец, Заградец, во егејскиот дел на 
Македонија.

Во Мала Преспа живеат околу 5.700 жители, 
сите од македонско етничко потекло и со право-
славна христијанска вероисповед. Македонците 
од Мала Преспа се признати како македонско на-
ционално малцинство, и како такво тоа има право 
на образование на македонски јазик. Македон-
скиот јазик се користи и во општинската админи-
страција и културата. Општината има позитивна 
демографска слика, и во многуте македонски се-
мејства и домаќинства е карактеристична голе-
мата бројка на деца и младо население (по 5 - 6 и 
повеќе деца). Помал дел од Македонците од Мала 
Преспа од 1991 година живеат во одморалиштето 
„Царина“ во Република Македонија (во близина на 
албанската граница), а голем дел од населението 
има и македонски државјанства.

Треба да се одбележи дека Мала Преспа е еден 
од најсиромашните предели во Република Алба-
нија. Населението се занимава со риболов, земјо-
делство и сточарство но во многу мал обем и во 
примитивни услови. По соборувањето на неко-
гашниот сталинистички режим и отворањето на 
границите, повеќето жители се преориентирале 
кон трговија и печалба во Република Македонија 
и Грција (Елада), со дрвени и други предмети. 
Меѓутоа, во исто време некои работат во поголе-
мите албански градови. Голем број од жителите 
на Мала Преспа секојдневно мигрираат на паза-
рите во Скопје, Битола и другите поголеми ма-
кедонски градови продавајќи разна стока како 
маслиново масло, коњак „скендербег“, цигари и 
разни земјоделски производи и рачно изработе-
ни производи, особено плетени. Има голем број 
Македонци кои се врвни  интелектуалци и се на 
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различни општествени и други позиции и кои се 
дел од сегашниот и идниот прогрес на Албанија.

Тргнавме да го посетиме селото Пустец. 
По патот среќававме деца, мажи, жени, стари 
лица... Со сите се поздравуваме, си зборувавме 
преспански и им посакувавме добра работа на 
оние коишто работеа во полето. А селото Пус-
тец, пак, се растегнало вдолж ридот над самото 
Преспанско Езеро. Куќите се од камен, маке-
донски, скромни, како и во многу преспански и 
други села. Во селото вриеше како во кошница 
од народ. На сретсело се сретнавме со многуми-
на. Разговаравме за минатото, за сегашноста и 
за иднината на овој македонски народ, којшто 
го зачувал својот национален идентитет. Сите 
зборуваат убав преспански говор, на училиште 
четири години учат на мајчин македонски јазик, 
имаат амбуланта, земјоделска задруга, киноса-
ла, културен дом, неколку колонијални продав-
ници, рибарска задруга. Но, најважно е што има-
ат чист македонски дух и верба во иднината на 
македонската нација, на македонскиот јазик, на 
сè што е македонско. Селото Пустец е единстве-
на македонска општина и една од поголемите 
населби во Корчанскиот Регион и најголемо 
македонско село во Албанија. А, таму во Долна 
Преспа се пее, се смее, се игра, се тагува и боле-
дува на македонски мајчин јазик.

Во текот на нашиот престој во селото Пустец, 
го посетивме островот Мал Град. Тоа беше свое-
видна авантура. Таму, на прекрасниот и по многу 
нешта единствен остров на кој, според легенда-
та, живеел цар Самуил, може да се почувствува 
сета убавина и питомина на Преспанското Езеро 
и Долна Преспа, која му припаѓа на македонски-
от народ, а е поделена на три  држави. Островот 
Мал Град којшто гордо и осамено се вишнее над 
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 езерската шир е место за предизвик. Во својата 
карпеста утроба ја скрил црквата „Св.  Богородица“ 
како споменик на патилата и на страдањата на 
македонскиот човек на тој простор. Од висината 
на островот се гледаат неколку пештерски цркви, 
коишто зборуваат за културното наследство на 
Македонците кои, не по своја вина, останале по-
делени и распарчени.

Во нашите анали ќе остане запишано дека Пре-
спанското Езеро го видовме од Пелистер од Репу-
блика Македонија и од Долна Преспа, во егејскиот 
дел од Македонија, а со посетата на Мала Преспа 
во Албанија го видовме од неговите три страни. 
Овој споменик на природата, како водена маса и 
како дел од македонската убавина и судбина, како 
езеро е тивко и питомо, а е поделено исто како што 
е поделен и македонскиот народ. И поделениот 
народ со граници што живее на бреговите на ова 
езеро ја има таа карактеристика на питомост, ма-
кедонски менталитет, јазик, култура и љубов кон 
татковината, но различна судбина.

 Инаку, Советот на Општина Пустец има 15 
членови, од кои 11 советници се од изборната ко-
алиција, при што од редовите на Социјалистич-
ката партија се шестмина советници, додека 
останатите пет се од други партии од коалиција-
та. Македонска алијанса за европска интегра-
ција-МАЕИ во новиот состав има четворица свои 
претставници.

 Новиот градоначалник на Општина Пустец е 
Пали Колефски, кој го замени Едмонд Темелко и 
официјално застана на чело на општината.

Тој им посака успешна работа,  добра сора-
ботка со советот и донесување едногласни одлу-
ки, без оглед на партиската припадност, сето 
тоа, како што рече,  во интерес на жителите на 
општината.
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО 
АЛБАНИЈА 

Денес Македонците во Албанија, без разли-
ка на нивната верска припадност, маке-

донски христијани во Мала Преспа и Корчанско, 
Македонци муслимани во Голо Брдо, Гора и во 
други предели, во средините во кои живеат и 
пред балканската и светската јавност, со гордост 
ја истакнуваат својата македонска припадност. 

Уште повеќе со голем ентузијазам и полет ги 
негуваат своите народни традиции; го презенти-
раат својот богат фолклор, потоа на јавни места 
ги пеат своите народни песни и ги играат убави-
те македонски ора. 

Преку културно-просветните, верските и на-
ционалните форми на собирање во македонски-
те православни цркви и црковни општини, Ма-
кедонците, всушност, излегоа од поранешните 
тесни рамки на дејствување и се афирмираат 
како значајна етничка група во Албанија.

Општината Пустец традиционално почна да 
го организира Македонскиот фолклорен фе-
стивал, да го празнува националниот празник 
Илинден, како и позначајни празници поврзани 
со историјата на македонскиот народ, 24 мај - 
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Денот на сесловенските и семакедонските про-
светители светите браќа Кирил и Методиј, 8 сеп-
тември - Денот на независноста на Македонија и 
други празници.

Со осамостојувањето, пак, на Република Ма-
кедонија во суверена и независна држава, како 
и со паѓањето на Енверовиот режим, беа созда-
дени поволни услови за поголемо поврзување на 
Македонците, пред сé, во Албанија, а потоа и во 
другите соседни земји. Така, во Албанија се об-
новени и реновирани православните цркви и џа-
мии на Македонците во Мала Преспа, Голо Брдо, 
и другите градови и села каде што има македон-
ско население.

Селото Пустец е најголемата и една од поуба-
вите населби во Мала Преспа. Пустец истовре-
мено е и седиште на општината, чиј градоначал-
ник и сите членови на советот на оваа, за жал, 
единствена македонска општина во Албанија се 
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 ма-
кедонски јазик Општина Пустец, а под него и на 
албански јазик.

Исто така, значајно за одбележување е тоа 
што за првпат во историјата на оваа соседна 
земја, со македонски јазик е обележана цело-
купната сообраќајна сигнализација, улиците, 
плоштадите, јавните установи и селата во Мала 
Преспа, со имиња на настани и личности кои 
оставиле белег во македонската историја.

Треба да се нагласи дека Македонците во 
Албанија имаат неколку организирани и ак-
тивни здруженија и партија на  Македонците 
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во  Албанија. Но можностите за политичка 
 активност се мали, бидејќи државата не дава 
финансиска поддршка на нивните организации, 
како во Македонија. Покрај сето тоа, Република 
Албанија, татковината на неколку стотици илја-
ди Македонци со христијанска и муслиманска 
вероисповед, под маската на „пријателството на 
демократска“ Грција, за жал, ја има признато Ре-
публика Македонија под срамното име.

Во исто време треба да се нагласи, дека пози-
цијата на етничките Македонци во Албанија е 
далеку од онаа на етничките Албанци во Репу-
блика Македонија. Додека во Република Маке-
донија етничките Албанци се и министри и пра-
теници и претседател во Собранието и една од 
нивната голема партија е постојан коалициски 
владин партнер, Македонците во Албанија сѐ 
уште немаат можности за вистинско политичко 
учество во земјата каде што живеат.

Меѓу Македонците во Република Албанија 
посебно место има името и делото на Едмонд 
Темелко. Тој e македонски политичар и првиот 
градоначалник Македонец во Албанија канди-
диран од партијата „Македонска алијанса за ев-
ропска интеграција“. 

Таа  е партија на  македонското  малцинство 
во Албанија формирана на 30 октомври 2004 го-
дина во Тирана како прва македонска партија во 
Албанија која ги застапува и се бори за македон-
ските интереси и  се грижи за положбата и пра-
вата на Македонците во Република Албанија. 
На  24 април  2009 година, по 4 години од фор-
мирањето на партијата, беше одржан нејзиниот 
прв конгрес. За нејзин прв лидер е избран Едмо-
нд Темелко.
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Треба да се спомене дека Едмонд Темелко 
како градоначалник на Општина Пустец и во 
исто време како водач на Македонска алијанска 
за европска интеграција во Република Албанија 
постигнал завидни резултати. Така, меѓу друго-
то, во последните години се случија безброј ак-
тивности кои пред албанската јавност и светот 
го покренаа прашањето за положбата и правата 
на Македонците во цела Албанија, а Македон-
ската партија се прошири и надвор од Мала Пре-
спа.

Исто така, значајна личност меѓу Македонци-
те во Албанија е Васил Стерјовски кој е пратеник 
во албанскиот законодавен дом. Со тоа тој ста-
на првиот пратеник во албанскиот Парламент 
во плурална Албанија, кој доаѓа од македонска 
партија, но и воопшто како пратеник кој јавно се 
декларира како Македонец.

Стерјовски е дел од независната пратеничка 
група, која е формирана од пратениците на Со-
цијалистичкото движење за интеграција, со кое 
Македонската алијанса за европска интегра-
ција(МАЕИ) настапуваше во изборната коали-
ција во јуни 2017 година. Подоцна на седницата 
се очекувало тој да се обрати од собраниската 
говорница.

Васил Стерјовски е познат активист за пра-
вата на Македонците во Албанија. Запишан е 
на докторски студии на Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, на Ин-
ститутот за национална историја на студиската 
програма на хуманистички науки, потпрограма 
Историја на Македонија, со потесна област на 
истражување за Македонците во Албанија.

Тој е генерален секретар на единствената 
македонска партија во Албанија, МАЕИ, а на 
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последните локалани избори беше избран и за 
советник во Советот на Опшина Пустец.

Стерјовски беше и прв директор Маке-
донец предложен од МАЕИ во Албанија. Тој 
 раководеше со Регионалното комунално прето-
пријатие во Корча.

Има и други раководители Македонци не 
само во Мала Преспа, туку и во Голо Брдо и Гора, 
каде живеат Македонци со муслиманска верои-
сповед, кои се чувари на македонската култура, 
јазик, обичаи... Во повеќе населби во Голо Брдо 
и Гора, Македонската партија има формирано 
свои ограноци.

На последните локални избори Македонска-
та партија убедливо ја освои власта во Општина 
Пустец, иако, за жал, под сомнителни околности 
за 20 гласа изгуби во Општина Требиште, Голо 
Брдо. На последните локални избори Македон-
ската партија за првпат доби советници надвор 
од Општина Пустец, и тоа 11 советници во пет 
општини: Пустец, Требиште, Пирг, Центар Би-
лишта и во градот Билишта.

Во информативната дејност треба да се одбе-
лежи дека Македонската  партија успеа локал-
ната телевизија во Корча во етерот на Република 
Албанија, за првпат јавно да емитува програми 
на македонски јазик. Потоа се отворија неколку 
информативни гласила, а се отпечатија и бројни 
изданија на македонски јазик.

Исто така, благодарејќи на коалицијата на 
Македонска алијанска за европска интеграција 
со Демократската партија во Република Алба-
нија, Општина Пустец успеа да асфалтира не-
колку локални патишта кои ги поврзуваат села-
та со националниот пат. Речиси во сите села се 
инвестира во водоводи и канализации.
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Така, во Албанија се обновени и реновирани 
православните цркви на Македонците во Мала 
Преспа, Голо Брдо и другите градови и села 
каде што има македонско население. Исто така, 
 извршено е масовно покрстување на македон-
ското христијанско население, а се формирани 
и здруженија на Македонците - христијани и на 
Македонците - муслимани, кои живеат претеж-
но во Преспа, Голо Брдо, Корча, Тирана, и на дру-
ги места во Албанија. 

Во поголем број места со македонско населе-
ние во Албанија, особено во Мала Преспа, Маке-
донската православна црква–Охридска архие-
пиоскопија игра важна улога во секојдневното 
живеење. 

Така, голем број на цркви и манастири се об-
новени и реконструирани со помош на донации 
од бизнис-сопствениците, Владата на Републи-
ка Македонија, а особено поединци, од Маке-
донската православна црква и организации во 
македонската дијаспора. 

Меѓу нив, се следните: „Свети Василиј“ во се-
лото Леска, „Свети Ѓорѓи“ во Долна Горица, „Све-
ти Ѓорѓи“ во Глобочани, „Света Марена“ во Туми-
нец, „Свети Нестор“ и „Свети Ѓорѓи“ во Врбник, 
„Свети Архангел Михаил“ во Пустец, „Свети Ар-
хангел Михаил“ во Церје, „Свети Архангел Ми-
хаил“ во Зрновско, „Свети Архангел Михаил“ во 
Шулин и други. 
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П ри нашата посета на Тирана бевме сме-
стени во хотелот „Еуропарк“ во центарот 

на градот и тргнавме да го видиме тој за нас не-
познат град и свет. Се чинеше дека во тој кус пе-
риод не можевме многу да видиме. Но, во сеќа-
вање ни остана средбата со неколку Македонци 
од Голо Брдо и Гора.

Исто така, во Тирана посетивме и бројни дру-
ги културно-историски споменици од минатите 
времиња кои зборуваат за животот, постигну-
вањата, тагата... Ја видовме и православната 
црква во центарот на Тирана и квартот на луѓето 
од власта кои се школувале по светот, а го оста-
виле својот народ во мрак.

При нашата посета во Тирана ги потврдивме 
нашите податоци дека  Македонците  се едно од 
малцинствата во Албанија кои претежно живеат 
покрај албанско-македонската граница во Мала 
Преспа, Голо Брдо и Гора, а ги има и во Корча (Го-
рица), Елбасан, Драч, Тирана и други места. 

Така, во областа Голо Брдо во 1924 година, 
дванаесет години по формирањето на Албанија, 
била поделена меѓу тогашна Југославија и Алба-
нија. Во Албанија областа Голо Брдо територијал-
но е поделена на три општини: Требишта, Остре-
ни  и  Стебљево, со 16 села чисто македонски. Во 
општините Острени и Требишта живеат исклу-
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чително само Македонци, а во Општина Стебље-
во населението е етнички мешано и Македонци и 
Албанци. Во областа, пак, Долно Поле, понасевер 
од Голо Брдо во Општината  Маќеларе  остана-
ти се само три македонски села и тоа Горно Кр-
чиште, Долно Крчиште и Ербеле, кои во 1924 годи-
на Албанија ги добила од тогашна Југославија во 
размената на територии по граничната линија.

Инаку, Македонците муслимани се етнички 
Македонци кои зборуваат македонски јазик и 
се познати под повеќе различни имиња. Маке-
донците муслимани живеат во Република Маке-
донија, во Албанија, на Косово, во Турција и на 
други места.

Македонците со исламска вероисповед се 
мнозинство и во македонските етнички тери-
тории надвор од границите на Република Маке-
донија, особено во областите Гора во Албанија и 
Косово и во Голо Брдо во Албанија. Поради тоа 
што овие луѓе се Македонци, нивните здруже-
нија и организации постојано апелираат да се 
престане со употребата на разните имиња (кои 
често имаат погрдно значење) и за нив да се ко-
ристи само името Македонци бидејќи тоа и се.

Главна карактеристика за сите нив е што го 
зборуваат македонскиот јазик во дијалектна 
форма според регионот во кој живеат. Но, сепак, 
поради различноста на регионите во кои живеат 
секоја група има задржано свои специфични ет-
нолошки и други карактеристики.

Првите податоци за исламизирањето во Маке-
донија датираат од средината на XV век. Отпрвин 
примањето на исламот било доброволно и најче-
сто во ислам преминувале оние луѓе кои имале 
големи имоти и кои биле побогати со цел да ги 
зачуваат своите имоти и богатства од  одземање 
од страна на Турците. Еден дел од Македонците 
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христијани го примиле исламот со цел да ја задр-
жат земјата и имотот и понатаму братски во за-
други да ја обработуваат со своите роднини кои 
останале христијани. Подоцна имало и присилна 
исламизација, а денес, пак, се јавуваат нови фор-
ми на однародување на Македонците – муслима-
ни од своето македонско ткиво, што се врши со 
големите националистички апетити.

Денес Македонците муслимани од Гора (Го-
ранци) во Косово официјално побарале да бидат 
вклучени во новиот предлог за уредувањето на 
Косово како посебна македонска национална 
заедница, со гарантирани пратенички места, со 
овозможено образование на мајчин македонски 
јазик и давање на културна автономија на об-
ласта Гора.

Голо Брдо, пак, е претежно планинска област 
во источниот дел на Република Албанија. На-
селението во овој регион е македонско, од кои 
мнозинството се со исламска вероисповед. Ма-
кедонците од овој дел на Албанија се организи-
рани во здружение наречено „Мир“. Тие се борат 
за добивање на своите човекови и национални 
права и имаат надеж и веруваат дека тоа ќе им 
се оствари во блиска иднина.

Меѓутоа, во почетокот на 90-тите години од 
минатиот век се случија големи преселби на 
Македонците од Албанија кон матичната маке-
донска држава. Некои од преселниците останаа 
да живеат и работат во Македонија, но некои од 
нив заминаа во европските држави, во потрага 
по подобар живот. Бројноста на Македонци-
те во Албанија до денес не е официјализирана 
бидејќи на ниту еден досега одржан попис во 
албанската држава на Македонците не им е до-
зволено да се изјаснат како посебно национално 
малцинство низ цела Албанија. Таквата приви-
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легија ја имаат само Македонците во Преспа, а 
сите останати се третирани како Албанци иако 
самите јавно говорат дека имаат македонски ко-
рени и се чувствуваат како етнички Македонци.

Во утринските часови ја напуштивме Тирана 
и тргнавме кон Корча и Мала Преспа. Беше убав 
и топол јунски ден кога пристигнавме во Корча, 
град којшто по многу нешта наликува на Битола. 
Тој е распространет на јужната страна на плод-
ното Корчанско Поле. Во минатото, овој град бил 
еден од најзначајните трговски центри на тие бал-
кански простори, со кој луѓето од Лерин, Битола, 
Охрид, Струга, Поградец, Костур, Ресен, Љубојно, 
Герман и од други места имале многу блиски и од-
лични трговски врски со заедничко живеење.

Денес градот Корча е административен и кул-
турен центар и еден од поубавите и позначајни-
те поголеми градови во Албанија. Во него има 
неколку индустриски капацитети, меѓу кои, тер-
моелектрана, фабрика за шеќер и фабрика за 
пиво, од кои и покрај тоа што некои од капаци-
тетите се со стара технологија и со низок степен 
на продуктивност, сепак, претставуваат значаен 
дел во албанската индустрија.

Во Корча останавме една вечер во хотелот 
што се наоѓа во центарот на градот и претста-
вува единствен туристички објект од таков вид. 
Таму се сретнавме со група Македонци кои че-
кале подолг период само да се видиме и да раз-
говараме. Средбата беше блиска, пријателска, 
но трогателна. Секој сакаше да се поздрави, да 
каже или да праша нешто. „Јас сум Македонка од 
Корча; а и јас сум од Корча, ама моите се од Дол-
на Преспа; јас сум Македонец од Билиште од...“ 
се слушаа овие зборови. А потече и некоја солза, 
но овој пат од радост, од возбудата предизвика-
на од средбата со свои луѓе.
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КОНТРАСТИ ВО 
АЛБАНИЈА

Во бројни документи во демократските 
држави во светот, особено во Европската 

Унија е запишано дека националните малцин-
ства, кои и да се, и каде и да се наоѓаат, не ед-
наш, и не на едно место треба да претставуваат 
непроценливо богатство за зближување меѓу 
народите, мостови за воспоставување трајна со-
работка, што ќе придонесе за бришење на грани-
ците и создавање на идниот заеднички европски 
дом.

Во проучувањето и изнесувањето на многу-
бројните проблеми од оваа област се ангажи-
рани голем број експерти. За жал, ова правило 
не важи целосно во Албанија, чии сонародници 
во Република Македонија, наспроти Македон-
ците во Албанија, уживаат толку многу права и 
благодати, некои и многу повеќе отколку што се 
пропишани со овие документи, како на политич-
ко, национално, социјално или друго ниво. И не 
само еднаш, ваквите демократски права се зло-
употребени, особено на политички план, додека 
на Македонците од православна вероисповед во 
Мала Преспа и на Македонците од муслиманска 
вероисповед во Голо Брдо, Гора и на други места 
ширум Албанија е неспоредлива ситуацијата, 
положбата и животот.



• 381 •

ВО МАЛА ПРЕСПА КАКО ДОМА

Денес Албанија, за разлика од минатиот пе-
риод, е земја на спротивности. Меѓу скапите 
 автомобили, сосема вообичаена слика е да за-
бележите коњска запрега. Од другата страна 
на улицата пред хотелот „Еуропарк“, каде ноќе-
вањето чини повеќе од 150 долари, пасат овци. 
Има нешто трагикомично во сите тие глетки. 
Како и во онаа глетка кога во дворот пред објек-
тот во кој се одржува, на пример, прес-конферен-
цијата на претседателот на државата, спокојно 
пасат крави. Никаде нема да видите на улиците, 
во секое време од денот, толку многу мажи кои 
ништо не работат, како што е тоа случај во Ал-
банија.

Денес, во Албанија, за голем број Албанци, 
Македонци и други националности потешко се 
живее, нема доволно услови за нормален живот. 
Нема доволно работа, нема пари, нема вода.... 
Многу нешта се изградени, но, исто така, многу 
нешта се уништени, дури и она што беше стек-
нато, речиси, е загубено. Нема да навлегува-
ме во социјалниот, политичкиот, културниот и 
другиот живот, зашто нашата цел беше само да 
се сретнеме, да ги видиме, да разговараме и да 
оставиме скромен текст за животот, судбината, 
минатото, сегашноста и иднината на Македон-
ците во Албанија.

Затоа тргнавме од хипотезата дека за нашата 
посета на Албанија, една од најважните цели се 
Македонците, особено во Мала Преспа, кои беа 
тотално отцепени од секаква можност, не само 
за допир со современото, туку и за контакти со 
македонскиот народ во слободниот дел на ет-
ничка Македонија, чиј дел се и самите тие. Тие 
слободно можат да се наречат херои, бидејќи со 
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децении очајнички се бореле да преживеат не 
заборавајќи ги своите македонски корени. Како 
резултат на тоа, и покрај прекинот на односите 
со Југославија, што го наметна Албанија во 1948 
година, Македонците во селата од Мала Преспа 
успеале да ги негуваат и да ги зачуваат вредно-
стите на националната самобитност како маке-
донскиот народ. Всушност, тоа е прв случај на 
официјална употреба на македонскиот јазик во 
Република Албанија. Тие постојано се бореле да 
ги негуваат вредностите на националната само-
битност на македонскиот народ. Накусо, останаа 
Македонци на својата земја и огниште, со свој 
мајчин македонски јазик, култура, традиции, 
обичаи, вера, историја...

Беше работен ден кога ја преминавме ма-
кедонско – албанската граница кај Ќафасан и 
тргнавме по патот за Тирана, главниот градна 
Република Албанија кој се наоѓа во средишниот 
дел од земјата. Населбата била основана во 1614 
година од страна на Сулејман-паша, а главен 
град на Албанија станал во 1920 година. Пату-
вањето беше интересно, бидејќи авторот на овие 
редови како секретар на Здружението на нови-
нарите на Македонија, заедно со група новинари 
од бројни медиуми од Македонија за првпат се 
најдоа на почвата на таа блиска, а сепак, далеч-
на земја. Целта на нашето патување во Албанија 
беше посета на Тирана, Корча и Мала Преспа.

Инаку, делот од Македонија познат како 
Мала Преспа, или Долна Преспа бил даден на 
Албанија по потпишувањето на Версајскиот 
„мировен“договор во 1919 година. Со тој непра-
веден договор завршила поделбата на етничка 
Македонија меѓу новоформираните држави: 
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Србија, Грција, Бугарија и Албанија за потоа да 
започне ерата на денационализација, присилна 
асимилација и иселување на македонскиот на-
род од своите вековни огништа.

При нашата посета во Албанија бевме ин-
формирани дека реалниот број на етнички 
 Македонци во таа соседна земја е оценет на око-
лу 200.000 лица. Притоа, треба да се потенцира 
дека Македонците во Албанија имаат поголема 
слобода и човекови права од Македонците во Гр-
ција и Бугарија, меѓутоа, сепак, сè уште постојат 
бројни прекршувања на човековите права. Ал-
банија го признава статусот на македонското 
етничко малцинство. Уште од 1945 година во 
Мала Преспа започнала настава на мајчин маке-
донски јазик во основното образование до петто 
одделение, образование за кое биле издадени 
учебници од страна на државата.

Се очекува дека правото на настава на својот 
мајчин јазик, во согласност со меѓународните 
стандарди, исто така, да биде продолжено со 
учениците од македонска   етничка припадност 
и во другите делови на Албанија. Тоа значи дека 
Албанија во согласност со договорите за сора-
ботка во областа на образованието потпишани 
пред повеќе години се обврзува да воведе наста-
ва на македонски јазик во средното и во високо-
то образование, односно на факултет.

Треба да се нагласи дека Македонците во Ал-
банија имаат неколку организирани и активни 
здруженија и партијата „Македонска алијанса“, 
но можностите за политичка активност се мали, 
бидејќи државата не дава финансиска поддршка 
на нивните организации. Уште од 1993  година 
започнало да излегува првото  периодично 
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 списание на македонски јазик, „Мир“, а потоа 
„Преспа“ и други, а има радио и телевизиска про-
грама и на македонски јазик.

 И пописот, кој за жал не се спроведува во 
Македонија, а во Албанија и покрај тоа што се 
изврши со учество на европски и меѓународни 
институции, не го покажа вистинскиот етнички 
состав на населението во оваа земја.

Инаку, албанскиот отпор против Османлии-
те започнал кон средината на XV век. Јован Ка-
стриот бил еден од албанските аристократи кој 
претходно се заколнал во верност кон султанот. 
Тој бил принуден да ги испрати своите четири 
синови во османлискиот двор каде биле обучени 
за воена служба. Најмалиот од нив, Ѓорѓија Ка-
стриот  (1403-1468) го привлекол вниманието на 
султанот. Со прифаќањето на исламот тој го до-
бил името Искендер. Тој учествувал во неколку 
походи во Мала Азија и Европа, па затоа бил на-
значен за администратор на балканските земји 
и од тој период станал познат како Скендербег. 
Во 1443 година Скендербег доживеал пораз 
во битката кај Ниш од страна на Унгарците. По 
овој пораз и заземањето на тврдината Скендер-
бег  го прифатил католицизмот и објавил света 
војна против Османлиите.
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БРОЈНИ МАКЕДОНСКИ 
ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ

В о Мала Преспа и во други албански гра-
дови има голем број Македонци кои се 

врвни интелектуалци и на различни општестве-
ни и други позиции и кои се дел од сегашниот 
и идниот прогрес на Албанија. Затоа ќе напра-
виме скромен обид да се презентираат одреден 
број од тие познати и признати личности, кои ќе 
осветлат дел од вистината на националното и 
културното живеење на македонскиот народ  од 
другата страна на Преспанското Езеро на Мала 
Преспа, на поделена Македонија.

Меѓу тие познати и признати интелектуалци, 
секако е Стерјо Спасе, кој е еден од најпознатите 
романсиери во Албанија. Тој е Македонец, а е ро-
ден во 1914 година во селото Глобочани, Општи-
на Пустец, Мала Преспа. Се школувал во Корча и 
Елбасан, потоа студирал педагогија во Флорен-
ца во Италија, а магистрирал во поранешниот 
Советски Сојуз. По Втората светска војна рабо-
тел како книжевен критичар, а пишувал за број-
ни албански списанија. Починал во Тирана на 13 
септември 1989 година.

Стерјо Спасе ја започнал својата писател-
ска кариера кога бил наставник во селското 
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 училиште во Дервичане во близината на Ѓирока-
стро. Тој е автор на следните позначајни романи 
на албански јазик: „Зошто?“ („Pse?“) (1935), или по-
знат под целиот наслов „Од животот за животот 
– зошто?“. Романот „Зошто?“ е напишан во вид на 
дневник и се фокусира на една трагична дилема 
на еден млад интелектуалец во рурално место, 
потоа „Афардита“ („Afërdita“) (1944); „Тие не беа 
сами“ („Ata nuk ishin vetëm“) (1952); „Афардита по-
вторно на село“ („Afërdita përsëri në fshat“) (1954); 
„Езерото“ („Buzë liqenit“) (1965); „На женскиот со-
кол“ („Sokolesha“) (1966); „Оган“ („Zjarre“) (1972); „Бу-
дење“ („Zgjimi“) (1973); „Свештеничка“ („Pishtarë“) 
(1975); „Или смрт или слобода“ („Ja vdekje ja liri“) 
(1978); „Бунтовниците“ („Kryengritësit“) (1983); 
„Денес или никогаш“ („O sot, o kurrë!“) (1989). 
Романот „Тие не беа сами“(„Ata nuk ishin vetëm“) 
(1952) на Стерјо Спасе е објавен и на македон-
ски јазик во 1989 година во превод на познатиот 
учител  во Мала Преспа Никола Беровски. Исто 
така, Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ 
и Институтот за национална историја од Скопје, 
го објавија на македонски јазик делото на Стерјо 
Спасе под наслов „Македонски народни песни 
од Мала Преспа“ (1992)   што го подготви  д-р Бла-
гој Стоичовски.

Учителот Никола Беровски бил роден во Би-
тола во 1923 година, а починал во Тирана во 1993 
година. Тој беше македонски просветител кој це-
лиот свој работен век го минал меѓу Македонци-
те во Албанија.

Познат во македонската јавност како „учи-
телот од Пустец“, Беровски долги години рабо-
тел како учител во селата на Долна Преспа, во 
Корча     и Тирана. Има големи заслуги како ав-
тор на бројни учебници на македонски јазик 
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за  Македонците во Албанија. Уште за време на 
животот станал легендарен заштитник на маке-
донскиот национален идентитет. Затоа, една од 
организациите на Македонците во Албанија го 
носи името Фондација „Никола Беровски“.

Гуре Дума  е роден во 1920 година во село-
то Глобочени, Мала Преспа. Во Корча завршил 
средно образование во 1944 година. Од 1948 до 
1956 година работел како учител во селата Гло-
бочени, Туминец и Горна Горица. Тој е автор на 
делото „Мала Преспа“ (2007).   Гуре Дума почина 
во 2008 година.

Д-р Валентина (Илија) Нестор е родена на 16 
септември 1971 година во Пустец. Дипломирала 
на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во 
Скопје, на групата за Македонски јазик и јуж-
нословенска книжевност. Од 1996 година работи 
како лектор по македонски јазик на Факултетот 
за странски јазици, во Одделот за словенски и 
балкански јазици во Тирана. Во 2006 година се 
стекна со  звање доктор на науки. Валентина Не-
стор се занимава со лингвистика, лексикологија 
и со научно истражување на македонскиот јазик 
во етничка Македонија, а пишува и литература.

Илинден Спасе е син на познатиот албански 
писател од македонско потекло Стерјо Спасе. 
Тој е роден во 1942 година во Глобочани, каде го 
завршил основното образование, а дипломирал 
на Филологија  на Универзитетот во Тирана. Ра-
ботел како учител, редактор, издавач на педа-
гошкото списание на албански јазик (1970-2001), 
главен редактор на Издавачкиот совет на Ин-
ститутот за педагошки студии во Тирана, научен 
работник во Училишниот департмен (сектор за 
историја на образование) во Институтот за педа-
гошки студии.
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Илинден Спaсе пишува на албански и маке-
донски јазик. Автор е на две збирки раскази. Тој 
е почесен член на Друштвото на писателите на 
Македонија.  

Стилијан Апостоли е роден е на 24 мај 1950 
година во село Горна Горица, Преспа. Од 1982 го-
дина е професор во Департментот за стопанство 
и земјоделски политики при Земјоделскиот фа-
култет во Тирана. Има објавено универзитетски 
учебници, брошури, научни студии, реферати, 
информации и др. Ги има објавено и книгите   
„Проблеми на селските стопанства“ (1997);  „Пре-
спа, општествено-стопански развој» (2002) и Мо-
нографијата „Горна Горица“ (2007).

Сотир Ристо е поeт од Мала Преспа. Тој е ро-
ден во 1974 година во селото Леска, Општина Пу-
стец, каде го завршил основното образование, а 
Филолошки факултет завршил во Скопје. Пишу-
ва на македонски и албански јазик. Автор е на 
романите: „Ноќ на шепотите“ и „Продолжено об-
разование“. 

Кристина Јанкула е родена на 9 април 1958 годи-
на во село Горица, Мала Преспа. Завршила вишо 
образование за учители на Универзитетот во Ел-
басан. Работи како учителка во основното учи-
лиште во Долна Горица, Преспа. Автор е на повеќе 
стихотворби и на книгата  „Мала Преспа“ (2009).

Спасе Мазенковски е роден на 2 септември 1951 
година во селото Леска, Мала Преспа. Гимназија и 
средно економско училиште завршил во Корча и 
Либражд. Од излегувањето на весникот „Преспа“ 
тој е главен уредник. Постојано објавува песни, 
раскази, различни текствови, а е автор и на збир-
ката песни „Преспо моја, разнобојна китка“.

Спасе Танаси  е роден во 1965 година во село 
Зрновско, Долна Преспа. Завршил Факултет 
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за земјоделска економија на Универзитетот во 
Камза (Тирана). Автор е на научни и литеатурни 
дела. На албански јазик ја има објавено стихоз-
бирката „Лирска песна со твоето име“.

Дола Шкмби е родена на 14 септември 1986 го-
дина во Долна Горица, Преспа. Завршила Меди-
цински Факултет во Скопје. Таа е автор на сти-
хозбирката  „Крстопатот на солзите“.

Фоте Никола е уредник на програмата на ма-
кедонски јазик на Радио „Корча“. Во рамките на 
албанското Министерство за образование под-
готвува учебници на македонски јазик.

Од Мала Преспа, односно од овој дел на Долна 
Преспа има и бројни други интелектуалци како 
бизнисмени, доктори, професори, инженери, но-
винари и други општествени работници, кои за-
едно со горенаведените македонски личности се 
бранители на македонското име, јазик, култура, 
религија, на македонската вистина и на етничка 
Македонија.

Еден од познатите општественици е, секако, 
пратеникот Васил Стерјовски.Тој е генерален 
секретар на партијата Македонска алијанса за 
европска интеграција за положбата на македон-
ското малцинство во Албанија; заменик-претсе-
дател на партијата на Македонците, Македон-
ска алијанса, и беспоштеден борец за правата на 
Македонците во Албанија

Васил Стерјовски работи како директор на 
Јавното претпријатие за водовод во Корчанската 
област. Тој е чувар на македонските национални 
и културни вредности во Албанија и активист кој 
бара донесување Закон за малцинствата, вове-
дување на македонскиот јазик во наставата, во 
областите каде што живеат Македонци и во по-
големите албански градови, како и поборник за 
добивање помош на матичната држава кон нив.
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РАЗГЛЕДНИЦА 

Р азвојниот пат на македонското иселе-
ништво во основа се совпаѓа со развојот 

на настаните на Балканот и уште повеќе во за-
висност од тоа како се движеле настаните околу 
Македонија. Како резултат на тоа преселнички-
те печалбарски движења на Македонците и нив-
ниот интензитет биле условени, пред сѐ, од теш-
ките економски услови за живеење и работа, а 
во многу помалку случаи и од причини што има-
ат национално-политички карактер. Тешките, 
лоши, често и невозможни услови за живеење и 
постојаната борба за опстанок присилиле голем 
број Македонци да се определат, покрај другото, 
и за печалбарството. 

Печалбарството, односно преселувањето, 
пак, од Македонија во Соединетите Американ-
ски Држави и Канада е карактеристично за тра-
диционално иселеничките краишта: Леринско, 
Битолско, Преспанско, Костурско, Охридско, Во-
денско, Прилепско, Струшко, Солунско, Тетовско 
и други делови на Македонија. Иселеничките 
движења од овие краишта се засилиле по Илин-
денското востание во 1903 година, а особено исе-
лувањето било изразено по Балканските војни и 
по Првата светска војна, кои наместо слобода од 
петвековното ропство, на Македонците им до-
неле тројна поделба, угнетување, асимилација, 
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 денационализација и физичко уништување, 
што ги спроведувале порано ослободените со-
седи, Бугарија, Кралска Југославија, Грција и 
Албанија. Она што се случувало во минатото во 
периодот од неколку векови, по Првата светска 
војна, за релативно кусо време во одделни дело-
ви на Македонија настанале крупни миграциски 
движења и етнички измени кои имале катастро-
фални последици за македонското население.

Бранот на иселување од Македонија, главно, 
од традиционално иселеничките краишта се за-
силил по Илинденското востание во 1903 година, 
особено во периодот по делбите на Македонија, 
во текот на Балканските и Првата светска војна. 
Така, според некои податоци, од сите три дела 
на распарчена Македонија, 60 отсто од иселени-
те Македонци биле од егејскиот, 25 отсто од вар-
дарскиот и 15 отсто од пиринскиот дел. Според 
Специјалната комисија на Обединетите нации 
за Балканот, пак, во извештајот од 13 мај 1949 го-
дина, од Егејска Македонија се иселиле вкупно 
232.000 Македонци, а на нивно место грчките 
власти доселиле и ја колонизирале грчка Маке-
донија со грчки бегалци од Мала Азија.

Исто така, иселувањата од сите делови на 
 Македонија биле интензивни меѓу двете светски 
војни, а особено по светската криза. Иселување-
то се засилило по Втората светска војна, посебно 
по поразот на Демократската армија на Грција 
во Граѓанската војна во Грција, на чија страна 
масовно учествувало и македонското население 
од егејскиот дел на Македонија, со надеж дека 
конечно ќе ги добие своите национални и со-
цијални права. Поради репресалиите и другите 
смислени притисоци на грчките власти врз ма-
кедонското население, во овој период огромен 
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број Македонци и други националности присил-
но биле принудени на преселување и морале да 
ги напуштат своите родни места. Ваквите појави 
особено биле изразени во Леринско-костурски-
от Регион. 

Карактеристичен е и периодот по 1960 година. 
Тогаш со отворањето на СФР Југославија спрема 
светот и со вклучувањето во меѓународната по-
делба на трудот, паралелно со создавањето на 
аграрно население во градовите и со либерали-
зацијата на политиката за одење на работа во 
други земји, дошло до иселување на поголем 
број работници и интелектуалци од тогашна СР 
Македонија на северноамериканскиот конти-
нент. Преселнички движења од Македонија кон 
светот се присутни и денес, меѓутоа нивниот ин-
тензитет е различен, зависно од економско-по-
литичкиот момент во Македонија, на Балканот 
и во светот.

Почнувајќи од седумдесеттите години, бројот 
на новосоздадените цркви и црковни општини, 
клупски и други асоцијативни облици на соби-
рање во прекуморските и во европските земји, 
сѐ повеќе се зголемува. Најголемиот број Ма-
кедонци членувале или биле редовни посети-
тели на тие многубројни асоцијации, каде тие 
организирале верски, национални, фолклор-
ни, спортски, културни и други манифестации. 
Така, всушност, и се појавиле првите искри, пр-
вите иницијални собирања и другарувања. Ини-
цијаторите ја истакнувале очигледната потреба 
и намера: Македонците да си отворат свои кат-
чиња во една заемна корелација, со најшироки 
договарања и во соработка со татковината да 
ги активираат сите свои потенцијали. Тоа биле 
шанси и можности да се развиваат  најразлични 
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активности, на најдостоинствен начин да се 
афирмира македонското име, македонската др-
жава и македонската вистина. Со формирањето, 
пред сѐ, на македонските православни цркви и 
црковни општини, како и друг вид асоцијации, 
се создале услови за негување на роднокрајното 
културно наследство, на религијата, традициите 
и обичаите, како и да се зачува македонскиот 
идентитет и македонската вистина.

Промените во економската, социјалната, 
образовната и квалификациската структура, 
паралелно со остварениот материјален потен-
цијал, условуваат и делумна трансформација на 
животните навики на македонските иселеници 
во дијаспората. Притоа, голем број од нив, особе-
но од егејскиот дел на Македонија се пробиле во 
повисокото општество во кое живеат.

Првите форми на собирање меѓу македон-
ските иселеници датираат од времето на масов-
ното доаѓање во новите средини, кога со себе ја 
носат својата култура, традициите, религијата 
и обичаите. Како резултат на тоа, во сите пого-
леми центри, како што се Детроит, Гери, Чика-
го Кливленд, во Соединетите Американски Др-
жави, Торонто, Хамилтон и Виндзор, во Канада, 
Перт, Аделаијд, Мелбурн и Сиднеј, во Австра-
лија, потоа во Гетеборг и Малме, во Шведска, 
во Копенхаген, во Данска, во Париз, Франција, 
Минхен, Берлин и Хановер, во Германија, Ци-
рих во Швајцарија и други индустриски градо-
ви, уште на почетокот се формираа заемно-по-
мошни, културни, црковни асоцијации и друг 
вид друштва. Тие имаат за цел да ја зачуваат 
македонската култура, обичаите и верските 
традиции, да се обезбеди материјална помош 
за социјално загрозените Македонци, како и да 
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 собираат средства за изградба на цркви, учи-
лишта и други објекти во новите средини и во 
нивните родни места, во Македонија. 

Македонците во дијаспората започнале да се 
организираат во пошироки облици дури по Прва-
та светска војна, а во периодот меѓу двете светски 
војни се чувствувала забележителна раздвиже-
ност и активност на национален план. Во почето-
кот голем број од македонските доселеници, осо-
бено од Егејска Македонија се приклучиле кон 
Македонската патриотска организација, позната 
какао МПО. Меѓутоа, со промената на нејзината 
политичка ориентација и свртувањето кон голе-
мобугарската асимилаторска политика, одреден 
број Македонци започнале да формираат неза-
висни прогресивни групи во повеќе градови во 
Соединетите Американски Држави и во Канада. 
Тие во прв ред се залагале за афирмација на реал-
ните насоки и патишта по кои можела да се дви-
жи македонската револуционерна идејна борба, 
која била нераскинлив дел на борбата на другите 
напредни сили на Балканот.

Македонските иселеници во прекуокеан-
ските земји манифестирале позитивен став и 
голема лојалност кон Народноослободителна-
та борба во Македонија и пружиле организи-
рана помош во обновата и изградбата по војна-
та. Меѓутоа, најкрупна и најзначајна по својот 
ефект и значење е кампањата за изградба на 
дел од болницата во Скопје. Акцијата започнала 
во 1946 година, а во 1948 година болницата била 
свечено предадена во употреба, што во исто вре-
ме претставувало и гордост и поттик за поврзу-
вање со Македонија.

Кога се зборува, пак, за организираното деј-
ствување во прекуокеанските земји, треба да 
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се каже дека тоа го опфаќа мнозинството маке-
донски иселеници. Притоа, важна компонента 
на ваквото организирање е тоа што тие се спло-
тени во самостојни асоцијации, пред сѐ, цркви и 
црковни општини, во кои членуваат Македон-
ци, без оглед од кој дел на Македонија потек-
нуваат. Притоа, верско-националните објекти, 
иселеничките организации и нивното членство 
постојано се зголемуваат, а нивната активност 
се проширува и квалитетно се подобрува. Соз-
дадени се бројни македонски цркви и друштва, 
организации, спортски клубови и други форми 
на дејствување, во кои масовно се собираат ма-
кедонските иселеници. Меѓутоа, од особено зна-
чење за активноста на македонските иселеници 
е создавањето на македонските православни 
цркви и црковни општини.

 Македонските православни цркви и општи-
ните во Австралија, во Канада и во Соединети-
те Американски Држави, како и во западноев-
ропските земји, се најзначајните и најмасовните 
собиралишта на Македонците од сите делови 
на Македонија. Во тие македонски храмови, по-
крај богослужбата, слободно се слуша македон-
скиот збор, мајчиниот јазик донесен од стариот 
крај. Во тие културно-просветни и духовни цен-
три работат македонски училишта, каде што се 
учи мајчиниот македонски јазик, национална-
та историја и географија, а во голем број цркви 
и верска поука. Така, отворени се процесите за 
создавање културно-уметнички, забавни, лите-
ратурни и спортски друштва, издавање весници, 
билтени и списанија, како и отворање македон-
ски радио и ТВ-емисии. Црквите постојат како 
траен белег, признати се од домашниот фактор 
и без никакви пречки дејствуваат во средината 
во која живеат и работат Македонци. 
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Македонските православни цркви и црков-
ни општини во дијаспората се мошне ценети од 
тамошното општество, пред сѐ, поради резулта-
тите што Македонците ги постигнуваат во рабо-
тата, а и поради нивниот однос и висок степен 
на лојалност кон новата татковина. Меѓутоа, 
најзначајно е тоа што македонските иселеници 
преку своите црковни општини ја афирмираат 
својата стара татковина, со што даваат прилог 
и на планот на меѓународните односи. Всуш-
ност, тие се мостот на соработка на Република 
Македонија со Австралија, Соединетите Амери-
кански Држави, Канада, со европските и други 
земји. Досега не еднаш е истакнато дека маке-
донските доселеници и нивните асоцијации, со 
посебна нагласка на македонските православни 
цркви и црковни општини, прераснаа во мошне 
значаен и позитивен фактор во градењето на 
добрите заемни односи меѓу земјите во кои тие 
живеат и Република Македонија 

Исто така, одреден број Македонци во дијас-
пората црквуваат во католички и англикански 
цркви, потоа во руски, украински, српски, грч-
ки и бугарски, особено во бугарско-македонски, 
како и во неколку протестантски цркви. Такви 
се случаите со црквите кои се под јурисдикција 
на Источната православна 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 Виндзор) и Ав-
стралија (Мелбурн, Аделајд, Перт и Сиднеј), на 
Српската црква во Соединетите Американски 
Држави (Детроит) и Канада (Торонто), на Бугар-
ската православна црква (Мелбурн), на Еван-
гелско-методистичката, на Адвентистичката 
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црква во Австралија и на други цркви. Така, во 
Мелбурн постои Македонска евангелско-ме-
тодистичка црква, во која членуваат претежно 
Македонци од струмичкиот крај. Во Соединети-
те Американски Држави, пак, постојат цркви со 
име Македонска баптистичка црква, во која чле-
нува црнечко население. Оваа црква го примила 
библиското име на Македонија и нема никак-
ва врска со Македонија и македонскиот народ. 
Меѓу свештенството и високиот клер на погоре 
споменатите цркви, особено во Католичката, во 
Англиканската и во Евангелско-методистичка-
та црква, има одреден број Македонци кои до-
стојно го бранат името и вистината за македон-
скиот народ и за Македонија.

Меѓутоа, во дијаспората постојат и асоцијации 
кои го носат името на Преспа. Такви се следните: 

Македонско спомагателно друштво „Преспа“, 
Торонто. Ова друштво било основано во 1961 го-
дина, кога во Торонто се зголемил бројот на досе-
лениците 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 друштвото гласи: Преспанско-ресенско до-
бротворно друштво „Преспа“.

Добротворното друштво „Преспа“ во своите 
редови ги собира Македонците кои потекнуваат 
од Преспанскиот Регион, без оглед на тоа на кој 
дел од Преспа му припаѓаат.

Македонско друштво „Преспа“ во Детроит. 
Оваа е значајна македонска асоцијација есно-
вана во 1988 година, како културно-просветна 
организација, во која членуваат македонските 
доселеници од Преспа. Според неговиот пра-
вилник, секој Преспанец може да биде негов 
член и да биде избран во раководните тела на 
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 друштвото. Исто така, во него можат да членува-
ат и Македонци од други делови на Македонија, 
но без право на избор во управата.

Друштвото „Преспа“ било организатор на „Де-
новите на македонската култура“, манифеста-
ција која денес не се одржува. Неговиот паричен 
фонд се збогатувал од доброволни прилози и 
организираните игранки, концерти и сл. Дел од 
собраните средства се давани на црквата „Све-
та Богородица“, а дел и на црквата „Свети Ѓорѓи 
Кратовски“ од Детроит.

Македонско друштво „Преспа“ во Виндзор. 
Ова друштво било формирано во 1976 година од 
неколку ентузијасти од Преспа. Во него членува-
ат околу 70 семејства од сите делови на Преспа, 
кои организираат бројни манифестации. Така, 
ова друштво било организатор на банкети, ве-
черинки и музички средби кои се одржувале во 
црквата „Света Никола“.

Друштво „Љубојно“. Покрај друштвото „Пре-
спа“, доселениците од Љубојно се организирани 
и во свое селско друштво „Љубојно“, кое е основа-
но во 1992 година. Во градот Детроит живеат по-
веќе од 100 семејства од Љубојно, а, исто така, ги 
има и 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 300 семејства од селото Љубојно. Посебна 
грижа друштвото води за селото Љубојно. Со не-
гови средства се одржуваат црквите, гробишта-
та и други комунални објекти. Во 1993 година е 
спроведена посебна хуманитарна акција за со-
бирање средства за купување на лекови за ам-
булантата во селото. Истата година произлезе и 
идејата да се соберат пари и за изградба на па-
тот од селото до манастирот „Свети Петар“.
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Друштвото „Љубојно“ еднаш годишно на праз-
никот Свети Атанас (летен), на 15 мај, (најблиска-
та сабота или недела) организира пикник, како 
сеќавање на селската слава, која се одржувала 
во манастирот „Свети Атанас“. На тој ден се ор-
ганизира и игранка, на која се покануваат сите 
Македонци доселеници во Детроит, а, исто така, 
и љубанци од другите делови на Америка.

Подмочански „Ѓурѓовденски средби“ во То-
ронто

Во Торонто се собираат голем број поранешни 
жители на преспанското село Подмочани и нив-
ни пријатели од сите делови на Македонија да ја 
прослават селската слава Ѓурѓовден. Овој праз-
ник има големо значење не само за подмочанци 
кои жиеат во селото во Преспа, туку и за иселе-
ниците, особено во Торонто, чиј број се движи на 
над седумдесеттина и во Соединетите Амери-
кански Држави над четириесетина семејства.

Подмочанци го слават Ѓурѓовден како домаш-
на слава, а според вековните традиции Ѓурѓов-
ден како домашен празник го слават и сите што 
го носат тоа име или имињата што се изведени 
од тоа име. Македонската православна црква го 
празнува споменот на великиот маченик Георгиј 
Победоносец – заштитник на сиромасите, лекар 
на немоќните и помошник на владетелите. Овој 
голем црковен и народен празник познат кај на-
родот како Ѓурѓовден спаѓа меѓу неподвижните 
празници, или празник со постојан датум. Секоја 
година празникот паѓа на 6 мај според новиот, 
или на 23 април според стариот календар.

Исто така, вакви и слични асоцијации во Ка-
нада имаат и иселениците од преспанските села: 
Болно, Брајчино и Македонците од Мала Преспа, 
а имаат и преспанските асоцијации и доселени-
ците во Шведска и Германија.
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„МАКЕДОНСКИ 
ИСЕЛЕНИЧКИ 

МЕРИДИЈАНИ“ – ДЕЛО ЗА 
ИСЕЛЕНИЦИ ВО СВЕТОТ

О бемното дело „Македонски иселенички 
меридијани“ е плод на повеќегодишни ис-

тражувања, патувања и континуирано   следење 
на оваа доста суптилна, многузначна  и актуелна 
повеќедецениска и интерконтинентална тема. 
Делото е еден вид алманах посветен на дел Маке-
донци, чии корени се од сите делови на македон-
ската земја, а кои го обележале своето време во 
христијанството како религија на Македонците 
во Австралија, Канада, САД, Европа, етничка Ма-
кедонија и во печалбарска Преспа.

Инаку, книгоиздателството “Македонска ис-
кра” е формирано благодарение на демократски-
те процеси што настанаа по осамостојувањето 
на Република Македонија како независна, демо-
кратска и самостојна држава. Тогаш се создадоа 
поволни услови за приватна иницијатива, меѓу 
другото и во областа на културата, со посебен 
акцент во развојот на книгоиздателството. Така, 
денешното Друштвото за издавачка и образов-
на дејност, производство и промет (Книгоизда-
телството) „Македонска искра” ДООЕЛ увоз-из-
воз-Скопје.
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„Македонска искра“ е крстена по весникот 
„Македонска искра“, првиот македонски весник 
што започна да се печати во Перт, Австралија  
во 1946 година. Таа за првпат е регистрирано во 
Окружниот стопански суд во Скопје, на 28.03.1995, 
за потоа да ги следи сите законски измени. Меѓу-
тоа, својата издавачка дејност “Македонска ис-
кра” ја започна во текот на 1997 година и досега 
има објавено стотици наслови од значајните ма-
кедонски писатели, научници и публицисти, во 
тираж од илјадници примероци, пласирани во 
Македонија и во многу национални библиотеки 
и специјализирани книжарници во европските и 
во прекуокеанските земји, особена меѓу македон-
ското иселеништво.

На оваа скромна, но со видни резултати изда-
вачка куќа посебна област во издаваштвото се 
учебниците и дидактичката литература  одобре-
на од Министерството за образование на Репу-
блика Македонија. Сите учебници и различната 
дидактичка литература на „Македонска искра“ 
се користат во основните и средните училишта, и 
имаат значаен прилог и придонес во образовниот 
процес во Република Македонија.

По повеќегодишна работа излезе од пе-
чат ова книга, која е дел од судбините и ви-
стините на Македонци во светот. Таа е еден 
вид именик, или   биографски колаж со ка-
рактеристични податоци поместени со низа 
бројки и факти од животот и делата на околу 
150 личности од македонско потекло, кои сви-
ле нови гнегда на различни страни на светот. 
Инаку, изборот на личностите кои се претставе-
ни зависел од нив, од нивните критериуми, про-
бови, дела и постигнувања. Со оглед на средината 
за која и се наменети и на очекуваното влијание 
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врз свеста на луѓето во таа средина направив са-
мостоен избор. Второ, тоа што посебно треба да 
се нагласи за ова дело е фактот дека во него се 
застапени имињата на дел од голем број живи 
личности, активни творци, најголем дел од нив 
родени во Македонија или, пак, дошле да живеат 
во неа и го посветиле својот труд, талент и љубов, 
како и личности кои денес не се меѓу живите.

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

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

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

Во книгата се објавени имињата на над 150 по-
знати и признати иселеници, со различни образо-
ванија и занимања, општественици и духовници 
вградени во изградбата на Македонската право-
славна црква од нејзиното конституирање до де-
нес, како и дваесеттина текстови за иселеништво-
то и МПЦ-ОА. Застапени се академици, научници, 
писатели, новинари, пиблицисти, донатори, хума-
нисти, патриоти, носталгичари и вљубеници во 
Македонија. Нивниот број би можел да биде мно-
гу поголем. Тоа во случајот не е толку битно, туку 
битно е што овој импозантен број имиња, значајни 
за нашата национална, духовна, културна, стопан-
ска и научна дејност, го прикажува македонското 
иселеништвото во минатото и сегашноста.

Бројноста на имињата на луѓето објавени на 
страниците на ова дело покажува дека тие се-
беси се вградија во темелите во историјата на 
македонското иселеништво и на Македонската 
православна црква, Охридска архиепископија, 
на нивните црковно-духовни и национални цен-
три, како што се црковните општини, манасти-
ри, фолклорни, литературни, научни и друг вид  
друштва и асицијации.

Делото е поделено на осум поглавја и тоа на: 
делови во кои се опфатени личности кои се дел 
од вистината за христијанството во Македонија, 
потоа на личности кои се дел од македонската 
вистина во дијаспората - во Австралија, Канада, 
САД, Европа, етничка Македонија, печалбарска 
Преспа и Додаток Или поконкретно, во  првиот 
дел се дадени текстови за 13 личности кои се дел 
од вистината за ширење на христијанството во 
Македонија и во дијаспората, за  христијанството 
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како религија на Македонците насекаде во све-
тот, за апостол Павле кој го раширил христијан-
ството преку Македонија во Европа,меѓу кои 
за: солунските   браќа светите Кирил и Методиј 
и нивното дело, за свети Климент и свети Наум 
Охридски, за Македонската православна црква, 
Охридска архиепископија, за архимандритот 
хаџи Павел Граматиков, за Метеорите, за света 
Мајка Тереза и нејзиното дело од Македонија 
до Индија, архиепископите Доситеј, Михаил и 
Стефан, за митрополитите Кирил и Методиј, за 
40-годишниот јубилеј на Американско-канад-
ско-македонската епархија, за свештениците 
Кирил Стојановски, Атанас Попов и Илија До-
нев, за судбината и делото на архимандритот 
Никодин Царкњас и за авторовите дела поврза-
ни со религијата.

Во  вториот дел се говори за Македонците на 
петтиот континент и за Австралиско-македон-
ската црковна епархија, како и за 21 личност. По-
себно место е посветено за д-р Реџинал де Бреј, 
угледниот славист, поет, преведувач и светски 
научник којбеше вљубеник во македонскиот 
јазик и во Македонија.   Тој беше составувач на 
новиот македонско-англиски толковен речник, 
беше член на Македонската академија на нау-
ките и уметностите надвор од работниот состав 
и професор на Австралискиот национален уни-
верзитет во Канбера.

 Во третиот дел е дадена  вистината за Маке-
донците во демократска и мултикултурна Ка-
нада и за „Обединети Македонци“, првата маке-
донска организација. Во делот за личностите се 
презентирани пригодни текстови за 32 лично-
сти од етничка Македонија. Посебен простор во 
овој дел е даден на личностите кои се  вградиле 
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во историскиот развој на првата македонска 
православна црква во Канада, соборниот храм 
„Свети Климент Охридски“.

Во годините што изминаа, од формирање-
то на МПЦ „Св. Климент Охридски“ до денес, 
таа стана втор дом за многу македонски досе-
леници. Во Црквата членуваат, помагаат и да-
руваат бројни ентузијасти, од кои голем дел не 
сакаат да им се спомене дури ни името, а рабо-
тат и придонесуваат со силна љубов и жар. Тоа 
го прават заради вербата во она што го даваат, 
а тоа е за доброто на сите. кои со гордо крена-
ти глави и полни срца, со силен восхит збору-
ваат и раскажуваат за патот по кој тргна Маке-
донецот за да стаса денес до вакви ационални 
зданија и до толку импозантни постигнувања. 
 Во делот за личностите, меѓу другите, се презен-
тирани пригодни текстови за: Филип Ангелков-
ски, Џон (Лазо) Битов, за Георги (Џорџ) Бранов, 
Георги Даневски, Маја  Доневска–Ивановска, за 
Том Јанев – поборник за вистината на Античка 
Македонија и за  семејството Јановски и други.

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

Четвртиот дел е посветен на текстови за суд-
бината на Македонците во Соединетите Амер-
кански Држави и нивните активности пред 
Втората светска војна. Денес македонските до-
селеници во Соединетите Американски Држави 
со гордост ја истакнуваат својата национална и 
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културна македонска припадност. Тие со голем 
ентузијазам и полет ги негуваат своите народни 
традиции; го презентираат својот богат фолк-
лор, потоа на јавни места ги пеат своите народ-
ни песни и ги играат убавите македонски ора. 
Всушност, Македонците во САД го афирмираат 
македонското име, културно-историското ми-
нато и сегашноста на етничка Македонија, а во 
исто време се дел на американското општество.

Во овој дел е даден простор за фондациите 
„Атанас Близнакоф” и „Петар Стаматов“ за сти-
пендирање студенти од Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј” во Скопје, за Фондацијатан 
„Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ во Прилеп, потоа за 
организациите „Светски македонски конгрес“,„-
Македонија 2025“ и за „Обединетата македон-
ска дијаспора“, како и 20 личности кои биле и се 
дел од животот на Македонците во Соединетите 
Американски Држави.

Исто така,во овој дел, меѓу другите   е заста-
пен Мајк Зафировски, научник и претседател на 
„Македонија 2025“, организација која е основана 
во 2007 година во Краун Поинт, Индијана, а кан-
целаријата во Скопје е отворена во 2011 година. 
Оваа организација има за цел да го поттикнува 
економскиот развој и привлекувањето на стран-
ските инвеститори во Македонија.

Претставена е и „Обединета македонска 
дијаспора“(ОМД), која се смета за водечка меѓу-
народна организација која ги застапува интере-
сите и потребите на Македонците кои живеат 
надвор од Македонија - ширум светот. Од фор-
мирањето во 2004 година до денес таа има по-
стигнато завидни резултати.

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

Во петтиот дел се поместени материјали за 
Македонците на времено (постојано) вработу-
вањето во европските земји и за делот од ак-
тивностите на македонската политичка емигра-
ција. Потоа се дадени текстови за: 15 познати и 
признати личноси од Европа.

Во ова поглавје се поместени материјали 
за Драган Богдановски, основоположникот на 
ДПМНЕ и за Гоце Македонски (Гојко Јаковлески, 
алиас Гојко Делчев Рафкин), како и за Мано-
ил (Мане) Јаковлески и неговиот портал „Маке-
донска нација“, еден од најчитаните во иселе-
ништвото. Потоа се дадени текстови за: Драшко 
Антов, Мустафа Берекетли, Исмаил Бојда, Вла-
димир Рарев, д-р Никола Гроздановски, д-р. 
Игор Јанев и Славе Кати. Посебен простор е по-
светен на академиците Ристо Василевски, Бого-
мил Карлаварис, Синиша Станковиќ и Антоније 
Шкокљев-Дончо.

Во шестиот дел се презентирани 31 автор на 
различни дела, бизнисмени, новинари, публици-
сти, доктори на науки, акадамици и други, кои, 
покрај тоа што даваат или дале голем придонес 
на сите полиња на општественото, културното, 
црковното и друго живеење, тие имаат тесна 
врска со македонското иселеништво насекаде 
по светот. Исто така, во овој дел е даден одреден 
број личности од сите делови на Македонија.   
Во овој дел се дадени текстови за: Христо Андо-
новски, Ристо Гуштеров - големиот донатор на 
Македонската православна црква, за академи-
ците Жан Митрев, Владо Камбовски и Блаже 
Ристовски, за бизнисмените Силјан Мицевски, 
Трифун Костовски, Благој Механџиски-Зегин, 
Тодор Петров и Светскиот македонски конгрес, 
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за Есма Реџепова–Теодосиевска – втората Мајка 
Тереза, за Стерјо Спасе и Богоја Фотев, како и за 
д-р Вера Стојчевска-Антиќ, д-р Виолета Ачко-
ска, д-р Цане Мојаноски, Димитар Керамичиев, 
Фиданка Танаскова, Раде Сиљан, Стефан Вла-
хов-Мицов, Коле Манев,Стојко Стојков, Паскал 
Гилевски и многу други.

 Во седмиот дел се даде текстови за: Печал-
барска Преспа и дел од нејзините значајни  лич-
ности, Преспа како престолнина на цар Самоил, 
за Манастирот „Свети Ѓорѓи“ во Курбиново и 
други споменици на културата, како и 18 позна-
ти личности чии корени се од преспанскиот крај. 
Меѓу нив има академици, амбасадори, писате-
ли, новинари, и со други занимања кои оставиле 
длабоки траги во севкупното живеење во Пре-
спа и пошироко во Македонија и светот.

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

Во Додатокот, пак,  е даден се дадени текстови 
за иселувањето и иселеничката судбина на Маке-
донците од етничка Македонија, текст на англи-
ски јазик за судбината и вистината за Македонс-
ците во светотот, како и заклучоци на германски, 
француски, руски и српски јазик, со цел да се за-
познаат и другите читатели со содржината на де-
лото „Македонски иселенички меридијани.
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Славе Николовски-Катин, кој е познат само 
како Славе Катин е голем вљубеник во својата 
родна Преспа и Охрид, во етничка Македонија 
и македонскиот народ, како и во македонската 
дијаспора и во Античка Македонија. Тој е познат 
на македонската и на меѓународната јавност 
по неговите бројни публикации, новинарски и 
научни трудови кои се посветени, главно, на ет-
ничка Македонија, на животот на Македонците 
во светот и на Античка Македонија. Исто така, 
неговата работа се однесува и на низа други 
аспекти поврзани со македонската дијаспора, 
како и со културата, литературата, јазикот, исто-
ријата, журналистиката и религијата. Тој е aвтор 
на шеесет публикации, на стотина научни тру-
дови презентирани на различни симпозиуми и 
други собири, како и на преку 3.000 новинарски 
текстови објавени во Македонија и во светот, 
кои можат да се видат и прочитаат на веб – стра-
ницата: www.slavekatin.com e-mail: slavekatin@
gmail.com.

Славе Катин е роден на 19 август 1941 годи-
на во Долна Преспа, во куќа која во тоа време ја 
заплиснувале брановите на Преспанското Езе-
ро, во непосредна близина на старата населба 
Наколец. Меѓутоа во Љубојно, го минува поголе-
миот дел од детството и младоста, а се навраќа 
во него цел живот. Таму од мали нозе го почув-
ствувал тешкиот печалбарски живот на луѓето 



• 410 •

Славе Катин  •  Преспанска разгледница

од Преспа, особено преку печалбарската сага на 
неговото семејство. Основното и осумгодишното 
училиште (со мала матура) го завршува во Љу-
бојно, а геодетскиот отсек на Средното технич-
ко училиште во Скопје. Студирал геодезија во 
Белград, потоа јазик во Торонто, а дипломирал 
на Катедрата за англиски јазик и книжевност 
на Филолошкиот факултет при Универзитетот 
„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 Собра-
нието на самостојна Република Македонија бил 
именуван на функцијата - потпретседател на 
Републичката комисија за односи со верските 
заедници.

Во 1999 година повторно се враќа во Матицата 
на иселениците од Македонија, сега веќе транс-
формирана во Министерство за иселеништво 
како уредник во списанието „Македонија“. Меѓу-
тоа, по една реконструкција на Владата, Мини-
стерството за иселеништво било рангирано (де-
градирано) во Агенција за иселеништво. Со цел 
поангажирано да се посвети на својата дејност, 
во 2001 година, Катин ја напушта Агенцијата и 
заминува во предвремена пензија. 

Меѓутоа, во наредните дваесетина години по 
пензионирањето, тој е активен во издавачката 
и преведувачката дејност. Како главен и одгово-
рен уредник на една од престижните издавачки 
куќи – Книгоиздателство „Македонска искра“ 
од Скопје, тој постигнал видни резултати во из-
даваштвото, особено во учебникарството. Славе 
Катин уредил и објавил неколку стотина наслови 
од кои најголем број учебници и дидактичка ли-
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тература, кои значат голем прилог и придонес во 
образовните процеси во Република Македонија 
и за учениците во дијаспората, а кои се одобрени 
од Министерството за образование и наука на Ре-
публика Македонија. Исто така, објавил бројни 
дела на македонски иселеници, асоцијации и ор-
ганизации во Канада, Соединетите Американски 
Држави, Австралија и Европската Унија, потоа, 
книги на бројни познати и непознати автори од 
Македонија, како и дела од личното творештво. 

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 Цариград-
ската патријаршија во Истанбул и повеќе пати 
во Ватикан во Рим. Меѓу другото, бил и во деле-
гацијата на Владата на Република Македонија за 
погребот 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, Соединети-
те Американски Држави, секретар на друштвото 
„Македонија-Канада“, секретар на Здружението 
на новинарите на Македонија, бил акредитиран 
новинар од Македонија за „Австралиско-маке-
донски неделник“ од Мелбурн и „Меѓународна 
политика“ од Белград. Денес e член на „Друштво-
то 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 
литературните друштва „Браќа Миладиновци“ од 
Торонто и „Григор Прличев“ од Сиднеј.

Славе Катин е добитник на бројни призна-
нија и награди, меѓу кои и на престижната на-
града „Крсте Петков Мисирков“ на Здружение-
то на новинарите од Македонија од областа на 
 журналистиката.
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ОБЈАВЕНИ ПУБЛИКАЦИИ 
НА СЛАВЕ КАТИН

1. An English–Macedonian Limnological Dictionary 
Англиско–македонски лимнолошки лексикон, Хи-
дробиолошки завод, Охрид, 1986, 1-206, (на англиски 
и македонски). 

2. Development and Nutrition of the Young Cyprinids of 
Lake Ohrid,  а Doctoral Disertation by Milcho Tochko, 
Part I and II, Hidrobiological Institute, Ohrid, 1988, 1 – 
387, (превод од македонски на англиски).

3. Македонски холокауст, НИО „Студентски збор“, 
Скопје, 1990, 1-236 (на македонски). 

4. Македонските православни црковни општини 
во Австралија, Канада и САД, НИО „Нова Македо-
нија“, Скопје, 1991, 1-192 (на македонски).

5. Во Австралија како дома, „Матица македонска“, 
Скопје, 1992, 1-136 (на македонски).

6. Македонскиот иселенички печат, НИО „Студент-
ски збор“, Скопје, 1993, 1-254 (на македонски)..

7. Печалбарски копнеж, „Матица македонска“, Скопје, 
1993, 1-156 (на македонски).

8. Во чест на свети Кирил и Методиј - В. Стојчев-
ска-Антиќ, С. Николовски-Катин, „Матица македон-
ска“, Скопје, 1994, 1-212 (на македонски).

9. Македонски вознес, С. Николовски-Катин и Ф. Та-
наскова, МПЦ „Свети Климент Охридски“, Торонто, 
1994, 1-232 (на македонски).

10. An English-Macedonian Bio-technical Dictionary 
Англиско-македонски биотехнички речник, „Ма-
кедонска искра“, Скопје, 1994, 1-192, (на англиски и 
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македонски).
11. Поетски иселенички меридијани - Ф. Танаскова 

и С. Николовски-Катин, Матица на иселениците од 
Македонија, Скопје, 1995, 1-122 (на македонски).

12. English-Macedonian Veterinary Dictionary Ан-
глиско-македонски ветеринарен речник, И. Драку-
левска-Грубовиќ, С. Николовски-Катин и Никола Јор-
дановски, „Матица македонска“, Скопје, 1996, 1-296, 
(на англиски и македонски).

13. Македонски иселенички паноптикум, Друштво за 
наука и уметност, Битола, 1996, 1-296

14. Македонски клуб Илинден 1903 во Хамбург (1978-
1998), Ф. Танаскова, С. Николовски-Катин, „Маке-
донска искра“ - Скопје, 1997, 1-86 (на македонски).

15. Библиски речник - П. Златевски, С. Николовски–Ка-
тин, Библиско здружение на Македонија и „Маке-
донска искра“, Скопје, 1997, 1-215 (на македонски).

16. Речник во слики - Ајде да учиме англиски и гер-
мански, „Македонска искра“, Скопје, 1997, 104. 

17. Речник во слики - Ајде да учиме англиски и фран-
цуски, „Македонска искра“, Скопје, 1997, 104. 

18. Речник во слики - Ајде да учиме англиски и маке-
донски, (на турски јазик) - С. Николовски-Катин и И. 
Шабан, „Македонска искра“, Скопје, 1998, 104. 

19. Речник во слики - Ајде да учиме англиски и маке-
донски, (на албански јазик) - С. Николовски-Катин и 
Л. Реџепи, „Македонска искра“, Скопје, 1998, 104. 

20. Речник во слики - Ајде да учиме англиски и маке-
донски, (на влашки јазик) - С. Николовски-Катин и З. 
Порчу, „Македонска искра“, Скопје, 1998, 104. 
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