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Славе - Катин e познат на македон-
ската и на меѓународната јавност по 
неговите бројни публикации, нови-
нарски и научни трудови кои се 
посветени, главно, на животот на 
Македонците во светот, но и на низа 
други аспекти поврзани со дијаспо-
рата, како и со културата, литерату-
рата, јазикот, историјата, журналис-
тиката и религијата. Тој е автор на 50 
публикации кои можат да се видат и 
прочитаат на неговата веб-страницa 
www.slavekatin.com. 

Славе Николовски - Катин се шко-
лувал во Љубојно, Скопје, Белград и 
Торонто, а работел во Хидробиолош-
киот завод во Охрид, во Матицата на 
иселениците од Македонија и во 
списанието  „Македонија", а беше и 
на државни функии на поранешниот 
систем. Беше член на Академијата за 
слобода на религијата во Вашингтон, 
САД, секретар на друштвото „Маке-
донија - Канада", секретар на Здруже-
нието на новинарите на Македонија, 
член на Друштвото за наука и умет-
ност од Битола и е доживотен член 
на Фондацијата „Атанас Близнаков". 
Во 1991 година, од Собранието на 
Република Македонија беше имену-
ван на функцијата потпретседател 
на Републичката комисија за односи 
со верските заедници.

Славе Катин e добитник на бројни 
признанија и награди, меѓу кои и на 
престижната награда „Крсте Петков 
Мисирков" на Здружението на нови-
нарите од Македонија од областа на 
журналистиката.

www.3maks.com
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VOVED
50-GODI[NO TVORE[TVO

SO 50. OBJAVENI PUBLIKACII

P овод за објавување на книгата „Светот на 
дланка” е мојот 50-годишен творечки опус, со 

50. објавени публикации. Во текот на овој пери-
од сум објавил повеќе од две илјади новинарски и 
други текстови на македонски и на англиски јазик 
во земјата и во светот и сум учествувал на пе-
десет научни симпозиуми, конференции и други 
научни собири. Првите новинарски текстови ги 
објавив во списанијата „Духовна искра”, „Климен-
тов збор” и „Обединети Македонци” од Торонто, 
пред педесетина години, а потоа, меѓу другите, 
објавував и во списанието „Македонија” и „Иселе-
ничкиот алманах”, како вработен во Матицата 
на иселениците од Македонија. Текстовите од 
моето новинарско перо се нижеа на страниците 
на „Македонска ревија” (Macedonian reiew), „Нова 
Македонија”, „Вечер”, „Студентски збор”, „Мигра-
ција” „Бирлик”, „Наша штампа”, „Културен жи-
вот”, „Лик”, „Просветена жена”, „Трудбеник”, „Би-
толски весник”, „Современост”, „Македонски глас”, 
„Весник на МПЦ”, во Македонија, како и во „Маке-
донски весник” и „Снегулка” од Шведска, „Македон-
ски збор” од САД, „Македонија” од Канада, „Искра”, 
„Повод” „Македонска мисла”, „Ново доба”, „Наш 
свет”, и „Австралиско–македонски неделник” од 
Австралија, за кој бев акредитиран новинар од Ре-
публика Македонија.

Публикацијата „Светот на дланка” е мое 50. из-
дание, почнувајќи од првото дело „Англиско–маке-
донскиот лимнолошки речник”, што го издаде Хи-
дробиолошкиот завод од Охрид во 1986 година, па 
до денес. Во книгата се објавени 40 репортажи од 
доживувањата и посетите на 40 земји во  светот, 
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и тоа: со 50 двонасочни, или 100 еднонасочни па-
тувања преку Атлантскиот Океан, почнувајќи од 
првиот лет во САД во 1964 година и во Канада во 
1966 година па се 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. Како ку-
риозитет ќе споменам дека по повод 40-годишни-
от брачен живот со мојата животна сопатничка 
Нада Николовска–Катин, како гости на Лили и 
Стив Плиакес, во февруари 2014 година заминав-
ме за Флорида. Од таму, со најголемиот брод на 
светот наречен „Волшебникот на морињата” ги 
посетивме Хаити, Јамајка и Мексико и пак да се 
вратиме во Мајами. Потоа со џипот на нашите 
пријатели ги прокрстаривме источните држави 
на САД на пат за Торонто, од каде нашето најдолго 
патување го продолживме за Виена и Скопје.

Моите патувања во различни земји во светот 
ми беа мошне возбудливи, исполнети со многу не-
преспиени ноќи, искушенија, релаксирачки момен-
ти, сознанија и предизвици да запознаам различни 
држави, места, градови, народи, култури, религии, 
обичаи и многу карактеристики на современиот 
свет. Притоа, имав можност да посетам бројни 
споменици кои имаат светско значење и кои ос-
таваат вечни траги во сеќавањата на посетите-
лот. Затоа, тешко е посебно да се издвои место, 
град или држава, бидејќи сите тие Господови дарби 
на мајката Земја имаат свое значење, величие, ка-
рактеристики и улога во афирмирањето на држа-
вите од светот каде се чувствував како дома.

Публикацијата „Светот на дланка”, која има 
440 страници е на македонски јазик, и токму на 
едно место, како на дланка пред читателот се 
отвораат широки хоризонти - и тој може да про-
патува ширум светот, да се запознае со голем 
број земји, места, градови, интересни спомени-
ци на културите на домородното население, со 
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 културите и религиите донесени од освојувачите, 
особено на Англичаните, Шпанците, Французите 
и Португалците како и со креолизацијата на јази-
ците, народите... Таа е продолжение на книгата 
„Моите патувања по светот”, 2001. 

Во поголемиот број земји во светот што ги по-
сетив живее и македонско население од сите делови 
и краишта на етничка Македонија. Затоа, одење-
то по светот како новинар; потпретседател на 
Комисијата за односи со верските заедници на 
Република Македонија; како член на државни, цр-
ковни, новинарски и други делегации, и како човек 
на кого светот му е предизвик, патувањата беа 
тесно поврзани со разговорите кај поглаварите на 
Романската, Украинската, Руската и Српската 
православна црква, во Цариградската патријар-
шија и во Ватикан. Потоа сум бил на погребот на 
Мајка Тереза во Калкута, а повеќе пати сум ги по-
сетил МПЦ во Австралија, Канада, САД и ЕУ. 

Инаку, Македонците во дијаспората имаат 
долга историја која датира од втората полови-
на на XIX век и со различен интензитет трае сè 
до денес. Тоа било диктирано од жестокоста на 
искушенијата низ кои минувал македонскиот 
народ во борбата за својот опстанок на просто-
рот на кој постоела и се развивала државата на 
големиот македонски цар Александар Македонски. 
Распаѓањето на Отоманското Царство и форми-
рањето на балканските држави, пак, биле повод 
и причина за приграбување и освојување на тери-
торијата на Македонија и за нивно асимилирање 
како народ, во рамките на бугарската, српската, 
елинската и албанската држава, под насилнички-
от патрон на Големите сили и нивните глобални 
интереси за доминација на Балканот.

Историската неправда, а со тоа и иселеничка-
та голгота, особено од беломорскиот дел на Маке-
донија е голем предизвик да се фрли светлина на 
страдањата и борбата на македонскиот народ за 
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одбрана на нивниот национален идентитет, ве-
рата, културата, традициите и обичаите, кои 
извираат од неговите библиски корени. Тој исто-
риски факт може да се најде и најсилно да се почув-
ствува кај Македонците во дијаспората, кои како 
припадници на една од најстарите цивилизации 
во Европа, во битката за одбрана на национална-
та кауза, морале да минат низ големи искушенија 
и страдања и да се потврдат како успешни гради-
тели на Новиот свет.

Со создавањето на македонска држава во 1945 
година, по Втората светска војна, и со прогласу-
вањето на нејзината самостојност и независност 
во 1991 година, состојбата во дијаспората рапидно 
се измени. Круната на тој историски вознес беше 
обновата на Охридската архиепископија во лице-
то на Македонската православна црква, чија улога 
на обединувачки фактор на Македонците дојде до 
израз и во етничка Македонија и кај Македонците 
во дијаспората, кои само тие и античките Маке-
донци се нарекуваат со тоа име. Затоа, во оваа 
публикација меѓу другото, направив обид да се ос-
ветли дел од иселеничката одисеја на Македонци-
те во светот. 

Во оваа пригода сакам да изразам благодарност 
на рецензентите проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ 
и Ставре Џиков, како и на лекторот Елена Тошева, 
графичко-ликовните уметници Блаже Тофиловски 
и Бобан Аврамоски-Македон, и на бројни иселеници 
во дијаспората кои низ децениите ми укажале то-
пло, пријателско гостопримство при посетите на 
голем број земји ширум светот.

Публикацијата „Светот на дланка” е финан-
сиски помогната од група Македонци во дијаспора-
та, како што се: Стив и Лили Плиакес, Џорџ Атан-
соски, Коста Стенвик, Светле Стамевски, Владо 
Стевановски, Дана и Џон Кузев и други на кои им 
изразувам топла благодарност. 

 Славе Катин
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P атувањата кои обично се одвиваат по копно 
или вода, а најмногу во воздух во различни 

земји во светот ги започнавме токму од Македо-
нија. И покрај тоа што во изминатите педесети-
на години нашите родители живееја во Торонто, 
Канада, сепак, за нас Македонија била почетна и 
завршна станица на патувањата. Сите патувања 
по светот имале своја цел, а од нив се понесени 
безброј видувања, спомени, куп впечатоци, мно-
гу материјали, љубов... Сепак, враќањата во Ма-
кедонија биле највпечатливи, највозбудливи и 
исполнети со една неопислива љубов кон својата 
родна земја, која човек и каде да оди, љубовта кон 
родната грутка, кон родната татковина во себе ја 
носи, таа љубов е голема и тешко може да се опи-
ше. Затоа, во книгата поместуваме материјал кој 
зборува за патувањата и враќањата кои почнувале 
и завршувале во Македонија

Македонија е и ќе биде место каде што се вкр-
стуваат различни цивилизации и религии, почну-
вајќи од древниот период па до денес. Така, на 
овие балкански простори христијанството се 
појавило пред многу векови, односно уште од вре-
мето кога апостол Павле дошол во Македонија. 
Македонија како земја, повеќе пати се споменува 
и во Библијата. Историски гледано, почнувајќи од 
древните времиња на Александар Македонски, 
преку римскиот и византискиот период, како и 
преку големите миграции на различни племиња 
кон југ, а потоа и за време на отоманскиот период, 
Македонија била раскрсница на нации, цивилиза-
ции, култури, јазици и религии. 

Оваа географска положба ја сместува Маке-
донија на крстосницата меѓу Истокот и Западот. 
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Сите воени експедиции морале да поминат преку 
неа, а таа била мост преку кој врвела развиената 
трговија, заедно со различните културни, рели-
гиски и други влијанија. Македонија била еден од 
првите региони во кој пристигнала христијанска-
та вера и преку неа христијанството се прошири-
ло кон запад.

Македонија „старата татковина”, како што 
македонските иселеници милуваат да кажат за 
нивната прадедовска земја, го зафаќа централ-
ниот дел на Балканскиот Полуостров. Таа има 
извонредно значајна положба во спојувањето на 
важните патишта и крстосници. Земјата е отво-
рена вдолж долините на реките Вардар и Струма 
кон Егејското Море, како дел од Медитеранот. Во 
минатото патот Виа Игнација најважната раскрс-
ница на Балканскиот Полуостров која поминува-
ла од Дуразо преку Елбасан, Охрид и Битола до 
Солун и Константинопол се протегала и низ Ма-
кедонија. Исто така, на оваа македонска почва 
се пуштени никулците на првата азбука од све-
ти Кирил (Константин Солунски), човекот кој во 
тој период се истакнувал по своето образование, 
која била историски значајна за сите славјански 
народи. Самата азбука и првите преводи од бого-
службените книги ја означиле теоријата на трите 
јазици и го вовеле славјанскиот јазик (старома-
кедонскиот) на степен на трите цивилизациски 
јазици, латинскиот, елинскиот и еврејскиот и от-
тогаш Господовиот збор, започнал да се шири на 
старомакедонски, односно на славјански јазик, а 
луѓето почнале да пишуваат со таа азбука и јазик. 

Доаѓањето на свети Климент Охридски во Ма-
кедонија, исто така, е од голема важност за прва-
та македонска (словенска) азбука, бидејќи судбо-
носниот момент дошол кога Македонците можеле 
да се образуваат од нивните учители на својот 
мајчин јазик. Како надополнување на другите ми-
сионерски активности, во период од само седум 
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години, околу 3.500 студенти се здобиле со обра-
зование на Климентовиот универзитет во Охрид.

Ова била вистинска ренесанса на Македонци-
те. Тука не само што ја потврдиле македонската 
вера, туку и се здобиле со повисоко образование, 
бидејќи покрај теологијата на Климентовиот уни-
верзитет, се учеле и други предмети вклучувајќи 
молитва на старомакедонски (словенски) јазик, 
пеење, општа и црковна историја, природни на-
уки, филозофија, медицина и јазици. Меѓутоа, 
најважната работа било тоа што, извршените пре-
води заедно со транскрипцијата формирале една 
цела литературна школа. Охрид станал центарот 
од кој македонската литература се раширила кај 
сите славјански народи. Во исто време градот Ох-
рид станал и вистински центар на христијанство-
то - „христијански Ерусалим”, како што и денес се 
нарекува. 

Македонското милениумско опстојување, како 
да наликува на долга, ретка и, речиси, неверојат-
на приказна, сместена во аналите на посебноста 
и бесмртноста. Ретки се примерите во историјата 
за такво истрајување на еден народ кој поминал 
низ такви турбулентни амплитуди низ вековите. 
Ретки се примерите на една земја како македон-
ската, која е толку богата со цивилизациски и 
културни доблести и посебности со историски и 
епски вредности.

Македонија како етнички и општествен орга-
низам поминувала и заминувала низ толку фази 
на негација, исцрпувачка обесправеност на де-
лење и парчење на долги и крвави буни и битки. 
И сè така, додека на историската сцена, која на-
ликува на птицата феникс, не стана неразделен и 
респектиран дел од големото европско, светско и 
универзално семејство.

Бескрајно долгиот тежок пат е исполнет и со 
блескавите страници на македонското истрајува-
ње и цврстина, како библиска Македонија мина-
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ла низ лавиринтот на временската непокорност, 
за конечно, како нација да се конституира и да 
се потврди, за жал, дури кон половината на XX 
век. И тоа, како народ од европски профил, ло-
циран во срцето на Балканот, на територијата на 
античка Македонија, каде што старите култури и 
римската цивилизација оставиле бројни траги, а 
христијанството и исламот долго се бореле за пре-
власт. Македонскиот народ опстојал на сите ви-
дови притисоци, закани и вековни обезличувања, 
успевајќи да биде зачуван, благодарение на своја-
та културна консолидација. Иако благонаклоне-
тоста на судбината најчесто го одминувала, сепак, 
многувековната исцрпувачка македонска борба, 
востанијата, буните и пркосите, го научија маке-
донскиот народ насекаде во светот успешно да ја 
совладува суровата школа на опстанокот и конеч-
ниот национално -државен облик.

Како самостојна држава Македонија за првпат 
постои од дамнина, уште од античкиот период. 
Се наоѓала на територијата на едноимената об-
ласт, порано нарекувана Емитија. Древната Ма-
кедонија се граничела на југ со Елада (денешна 
Грција), на запад со Епир, на северозапад со Или-
рија и на исток со Тракија. Основното население 
во држвата го сочинувале македонските племиња 
Орести, Линкести, Елимиоти и Евродејците.

За историскиот развој на Македонија 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 лес-
но ги презентираат историските факти за Маке-
донија и македонскиот народ. Од многубројната 
литература може да се заклучи дека во овој долг и 
богат со настани временски период, само два на-
рода се нарекле Македонци: античките Македон-
ци и сегашните Македонци, кои денес живеат на 
просторот на етничка Македонија и на сите кон-
тиненти во светот. 
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Во богатата историја на Европа тешко е да се 
најде народ каков што е македонскиот, кој имал 
толку многу превирања со своето национално 
конституирање.

Тешко е да се најде друг народ во светот кој 
имал толку бурна историја. Секоја бура со после-
дици го погодувала македонскиот народ. Не по-
минала војна која го одминала. Секоја несреќа 
што се случила на овие простори Македонија ја 
ставила во центарот на збиднувањата, а Македо-
нецот ги добивал првите тешки удари.

На многу народи судбина им била историјата, а 
на Македонците историјата им била судбина. Сле-
дејќи ја хронологијата во тринаесетте последни 
векови, Македонците цели девет века поминале 
под разни ропства и тоа: 517 години под турско, 
225 години под византиско, 76 години под бугар-
ско, 83 години под српско ропство и само 70 годи-
ни поминува во слобода.

Народот на кој најубавата песна и најдоброто 
оро му се викаат „тешкото”, објективно и не мо-
жел да има поинаква судбина и потешко минато. 
Македонија не само што отсекогаш била на секот 
на многуте мечеви и јатагани, сабји и ками, туку 
во неа се судрувале и се вкрстувале многу различ-
ни култури. И токму таа Македонија, всушност, 
била и е лулка на цивилизациските средишта 
како една не само од најстарите, туку поточно и 
една најстара цивилизација.

Македонија, најверојатно, е единствената земја 
во светот која, воопшто не го менувала своето 
име. Како што се смета, името го добила според 
богот Македон, Богот на светлината и син на Зевс.

Познатите истражувачи на митологијата се на 
мислење дека зборот Зевс доаѓа од македонскиот 
збор - ѕвезда, па така симболот на Македонија била 
ѕвездата со шеснаесет зраци, односно Сонцето со 
шеснаесет зраци од Кутлеш (Вергина - Палатица).
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Македонија како географски регион го зафаќа 
средишниот дел на Балканскиот Полуостров, 
просторот што е заграден на север со планините: 
Шар Планина, Скопска Црна Гора, Козјак, Осого-
во и Рила, а на југ со реката Бистрица и брегот на 
Егејското Море до утоката на реката Места. Пла-
нината Бигла и вододелниците на младонабра-
ните планини Кораб, Јабланица, Грамос и Пинд 
ја заградуваат Македонија од запад, а од исток 
реката Места и западните делови на Родопите. 
Во овие граници Македонија зафаќа простор од 
67.741,2 километра квадратни.

Голем број историски и археолошки наоди, на 
коишто изворите им се од Македонија и за кои 
ние Македонците треба да бидеме горди, потвр-
диле бројни факти од балканско, европско и свет-
ско значење. Меѓу бројните карактеристики за 
Македонија се следните:

Во Македонија е роден Александар III Маке-
донски (Велики), кој заедно со својот татко Филип 
II Македонски претставува меѓник на историјата 
на војувањето, тактиката и досега е ненадминат 
војсководец;

Античка Македонија како прва европска им-
перија воспоставила специфични цели и однесу-
вања со потчинетите народи, како: почитување на 
културите на покорените, неприменување насил-
ство и грабежи на оние кои доброволно се согла-
силе да се приклучат кон Империјата, утврдување 
на карактеристични државни обележја и органи-
зирање посебна одбрана на териториите;

Македонците биле првите во Европа кои го 
прифатиле христијанството како религија и пре-
ку кои се проширило во Европа и Азија;

Од Македонија потекнуваат браќата свети Ки-
рил и свети Методиј кои ги превеле црковните 
христијански книги на посебно славјанско писмо 
(старомакедонското), со корени од Македонија;
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Во Охрид е отворен првиот словенски универ-
зитет, од кој покрај христијанството се формира-
ла и ширела посебната славјанска култура;

Во селото Таор, Скопско е роден и најпознати-
от византиски владетел Јустинијан, чии правни 
одредби се учат и денес во сите светски универ-
зитети;

Во Македонија е роден „таткото” на современа 
Турција, Кемал Ататурк;

Во Скопје е родена Мајка Тереза, една од најху-
маните жени во светот.

Затоа, со право се вели дека Македонците не 
само што постоеле, не само што постојат, туку и ќе 
постојат сè додека светот светува и векот векува, 
зашто не е лесно да се искорени еден народ таму 
каде што живеел со векови и покрај сите мерки 
на злосторства, насилства и денационализација.

Општопознато е дека македонскиот народ, 
според своите карактеристики и обичаи, јазично 
и етнички е различен од народите од соседните 
земји. Од тие причини туѓите буржоазии од пр-
виот момент од 1913 година, својата власт ја про-
шириле над Македонија, изградиле политика на 
физичко истребување на македонскиот народ и 
менување на етничкиот состав во своја корист. 

Повеќедеценискиот процес на етничко чис-
тење, елинизација, србизација, бугаризација и ал-
банизација, бришење на македонската историја 
и нејзиното толкување според големодржавните 
потреби е процес на бришење на македонскиот 
национален идентитет и постоење. Егзодусот на 
Македонците како последица од војните и од ре-
пресивните режими, спаѓа во редот на најтрагич-
ните етнички чистења направени врз еден народ 
во најновата европска историја.

Проблемот на македонскиот егзодус ја прет-
ставува оската околу која гравитира фалсифику-
ваната историја на соседите. Егзодусот може да 
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се проучува од историски, политички, психолош-
ки, етички и друг аспект и како тема на најочигле-
ден начин го изразува колективното и индивиду-
алното страдање на македонскиот народ.

За жал, во цела Беломорска и Пиринска Ма-
кедонија денес владее национално и политичко 
ропство. Таму националистите, јаничарите и шо-
винистите прават големи усилби да го обезличат 
македонскиот национален дух и да го уништат и 
длабоко да го закопаат богатото историско и кул-
турно минато на македонскиот народ, за што пи-
шувале голем број интелектуалци, паталци, пате-
писци и добронамерници. 

 Својата вековна слобода, но само во вардар-
скиот дел, Македонија ја извојувала во Народо-
ослободителната борба што ја водела во текот 
на Втората светска војна против германско-бу-
гарско-италијанските фашистички окупатори. Во 
текот на, речиси, петгодишната крвава борба, во 
која Македонија дала повеќе од 20.000 жртви, ма-
кедонскиот народ за првпат во својата историја се 
здобил со своја државно-правна заедница.

 Од 1991 година па до денeс Македонија мину-
ва низ макотрпен период во својата демократска 
трансформација. Жилаво се бори со тешките еко-
номски, социјални, меѓуетнички, верски и други 
проблеми, кои ја потресуваат од корен.

Иако со статус на членка на Обединетите на-
ции, асоцијативна членка на Европската унија, на 
Советот на Европа и на многу меѓународни орга-
низации, македонската млада држава, сè уште не 
може да се ослободи од старите апетити на некои 
соседи, но и од глобалните интереси на големите 
држави, кои се прекршуваат на Балканот. 
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AVSTRALIJA
VO ZEMJATA NA XEJMS KUK 

Z а патувањето за Австралија (Terra Australis 
Incognita - Непознатата земја од Југот) како 

водич ни послужија големиот број литературни 
дела од бројни британски патеписци, кои детално 
и точно ги пренесуваат податоците за таа инте-
ресна и богата земја на Абориџините во која прво 
дошле Холанѓаните, а потоа Британците кои ја на-
селиле.

Инаку, најмалиот континент - Австралија за фа-
ќа површина од 7.704.159 километри квадратни, и 
има повеќе од триесетина милиони жители, од 
кои над 200.000 се по потекло од сите делови на 
етничка Македонија и кои започнале да се доселу-
ваат пред стотина години. Се нао ѓа зад екваторот, 
на јужниот дел на Земјината по лу  топ ка, меѓу Ин-
дискиот и Тихиот Океан, југоисточно од Азија. Таа 
како континент го зафаќа копното на Ав стралија 
и островот Тасманија, а по пространство е колку 
Европа без скандинавскиот дел. Поголемиот дел е 
пустински, со пространи зелени појаси крај брего-
вите, со услови за живеење од тропска до умерена 
клима. Тој е чудниот континент којшто пленува со 
својата природна убавина, богатство и контрасти.

Во стариот и средниот век се претпос та ву вало 
дека во јужните мориња постои копно кое сред-
но ве ковните географи на латински го нарекле 
Terra Australis Incognita, што значи „Непозната 
јужна земја”, од каде го добила името Австралија. 
Не сом не но е дека Индонезијците во Австралија 
дошле пред Европејците, а до нејзините северни 
брегови прво стасале Португалците и Шпанците 
(Де Торез око лу 1588 година).

Педантните хроничари и аналитичари забеле-
жале дека во Тихиот Океан се наоѓа половината 
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од сите води на Зем јата. Во него е речиси полови-
ната од Земјиниот ек ватор. Кога на едниот негов 
брег е ден, на спро тив ниот е ноќ. Ветровите со ме-
сеци дуваат во иста на сока без пречки. Големите 
долги бранови се тркалаат без застој, а од водите 
на океанот се из дигаат илјадници острови, обрас-
нати со густа троп ска шума, поради што личат на 
расцветани градини што се наоѓаат на пловечки 
платформи.

Патувањето од Македонија за Австралија го 
започнавме во едни ладни декемвриски зимски 
денови, кога насекаде се чув ствуваше дека снегот 
е пред прагот на Балканот и пошироко. Нашето 
патување (м-р Мартин Треневски, како министер 
за ислеништво со неговата сопруга проф. Василка 
Попоска - Треневска, и авторот на овие редови, 
во својство на потпретседател на Комисијата за 
односи со верските заедници на Република Ма-
кедонија со сопругата Нада Николовска) беше од 
Скопје до Цирих, од Цирих до Дубаи и од таму во 
Сингапур.

По кусиот одмор го напуштивме Дубаи и авио-
нот се упати кон исток, кон Сингапур. Го гледав-
ме Сонцето како заоѓа кон запад кога се прибли-
живме кон Сингапур, градот на со ниш тата и едно 
од најзначајните, ако не и најзначајно воздушно 
пристаниште на тие простори. Во да ле чи ната се 
чувствуваше раздвиженост: се гледаа мали ос-
трови, а во бескрајната водена шир некои од го ле-
мите бродови оставаа трага зад себе во синилата 
на брановите.

Авионот започна полека да се спушта кон пис-
тата, кога и бевме  предупредени дека има прос-
тор со воздушна тур бу лен ција. Меѓутоа, и тие не-
пријатни мигови како да ги за боравивме кога се 
приближивме кон островот. Аеродромот „Чанги” 
нуди едночасовно забавно протегнување на но-
зете по долгиот лет. Поголем дел од аеродромот 
се наоѓа во морскиот предел од каде на левата 
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страна се гледаа зградите на ни жа ни како бисер 
на брегот од заливот што ја прават оригинална 
разгледницата.

И во Сингапур авионот слета безбедно каде 
требаше да останеме извесно време колку човек 
да се освежи и одмори. Беше околу 21 часот по ло-
кално време кога го напуштивме авионот и се упа-
тивме кон аеродромската зграда. Тоа е прекрасен 
трговски центар, со безброј дуќани од типот на 
„плазите” во Канада и САД, со ресторани, фонта-
ни и сè што е последен дизајн, и хит на техниката. 
Задоволството и уживањето во вкусно уре де ни те 
мали продавници на аеродромот „Чанги” траеше 
кусо време, или така нам ни се причини, кога беше 
објавено дека нашиот авион заминува за Сиднеј.

Ни се причина дека и ноќта од Сингапур до 
Сиднеј беше куса. Во утринските часови во дале-
чините се покажаа непрегледни пустински преде-
ли на Австралија. Од глетката во пустината човек 
има чувство дека на песокот и дивината им нема 
крај и дека таму некаде во близината престану-
ва животот. Меѓутоа, набргу во далечината се 
појавија првите, веројатно, абориџински живеа-
лишта, потоа помали населби и езерца, реќички, 
шуми, жито…

Во раните мугри веќе бевме над недогледијата 
на патот кон Сиднеј. И над овој светски град, ве-
ројатно поради големиот авионски метеж на ае-
родромот, леталото направи круг над Сиднеј. Ова 
беше можност за миг да се ужива во прекрасната 
глет ка над Сиднеј. Патувањето во Австралија за 
нас претставуваше вистински и голем предизвик 
и своевидна авантура. Беше големо доживување 
од птичја перспектива да се види мостот „Харбор”, 
„Операта”, високите облакодери, безбројните фјо-
р до ви и новите населби. Авионот слета на сид неј-
скиот аеродром, кој е изграден во непосредна бли-
зина на заливот „Ботани Беј”, каде за првпат стасал 
ка пе танот Џејмс Кук, пред повеќе од двесте години.
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Бевме информирани дека еден од најсмелите 
морепловци во Тихиот Океан бил хо ланд скиот ка-
петан Абел Тасман, кој, пловејќи, ги зао би колил, 
Австралија и Тасманија. Во првата половина на 
XVIII век почнало истражувањето на океанот од 
Русите. Беринг го препловил северниот дел на Ти-
хиот Океан, којшто сега се вика Беринго во Море 
и ја открил Алјаска. Меѓутоа, сите откри тија на 
овие први тихоокеански морепловци биле непо-
знати во споредба со големината на самиот океан. 

Во втората половина на XVIII век европските 
морепловци из вр ши ле низа смели пловидби. Бла-
годарејќи на нив, чо веш твото дознало за многу 
непознати земји. Многу херои се удавиле, други 
загинале во битките, а само малкумина умреле 
дома, во својата татковина. Но, светот нема ни-
когаш да го заборави бестрашниот мо ре пло вец 
Џејмс Кук, кој мечтаел да открива нови земји во 
Тихиот Океан, во тој огромен непознат простор за 
Ев ропејците, кој бил мамка за храбрите.

Со започнувањето на војната меѓу Англија и 
Франција во 1755 година, Џејмс Кук како офицер 
на вое на та морнарица извесно време бил во Ка-
нада, каде што ја проучувал реката Сеинт Лоренц 
и бреговите на Њу Фаундленд. Затоа, Лондонско-
то географско друштво го примило за свој член. 
Друштвото во 1769 година испратило научна екс-
педиција на Тахити во Тихиот Океан, за на 3 јуни 
да се следи необичната астрономска појава кога 
Земјата, Венера и Сонцето се нашле на една пра-
ва линија, а самата Венера била видена на Сон-
чевиот диск. На чело на експедицијата бил Џејмс 
Кук кому на располагање му бил ставен малиот, 
но одлично граден воен брод „Истрајност”. По ус-
пеш но извршената задача, експедицијата тргнала 
на југозапад и по долго патување пристигнала до 
бре говите на Нов Зеланд.

Про читавме многу легенди и вистински сто-
рии за славниот морепловец Џејмс Кук. Така, 
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во литера турата се ве ли дека Кук го продолжил 
својот пат кон запад за да го проучи источното 
крајбрежје на Австралија, бидејќи за јужниот и 
западниот брег нешто веќе се знаело, благодаре-
ние на Тасман и некои други холандски морепло-
вци. Меѓутоа, за Кук на хоризонтот се појавило ав-
стралиското копно токму на 19 април 1770 година. 

Ниските планини што го затскривале видикот 
кон внат решноста на континентот Австралија го 
потсетувале Кук на Јужен Велс, па затоа целиот 
тој простор го на ре кол Нов Јужен Велс. Овде Кук 
бил преокупиран со правење точна карта, во која 
го внесувал секој ’рт, за лив, остров… Пловејќи 
кон север го минал ек ва то  рот и се пробил меѓу 
многубројните острови на Го лемиот корален гре-
бен, не насетувајќи каква голема опас ност ги дем-
не членовите на експедицијата.

Се случил бродолом на 25 мај 1770 година. Сите 
топови би ле фрлени во морето, а ја истуриле и 
водата за пиење. По едно деноноќие непрекина-
та работа во црпење на водата што навлегувала 
на бродот, со следниот највисок при лив бродот 
се ослободил од подводните карпи и запловил 
кон брегот. Бидејки не биле сигурни на австра-
лискиот брег од непријателски расположените 
домородци, се упатиле на островот Јава во градот 
Батавија - холандска колонија, поминувајќи низ 
протокот меѓу Но ва Гвинеја и Австралија. 

Патем, многу од патниците ум  реле од скорбут 
и маларија. Откако бродот бил ос пособен за пло-
видба, останатите го продолжиле патот по веќе 
добро познатите мориња. Зао би ко лу вај ќи го ’ртот 
Добра Надеж на југот на Африка, тие запловиле 
во водите на Атлантскиот Океан и, речиси, по 
тригодишно отсуство се вра тиле во Англија на 12 
јуни 1771 година.

Името на Џејмс Кук се прочуло во цела Ан-
глија. За него пишувале сите весници. Книгите 
во кои се опи шу вало неговото патување веднаш 
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се распрода вале, а се преведувале и на многу ја-
зици. Целиот учен свет бил возбуден особено: ас-
трономите, ботаничарите, зоо ло зите, геолозите и 
другите научници, но најмногу гео гра фичарите 
кои многу одамна немале добиено толку скапо-
цени податоци. Точно определените брегови на 
Авс тра лија и Нов Зеланд ја исполниле огромната 
бела по вршина на сите мапи и географски атласи.

Во 1770 година, Џемјс Кук подробно ја испитал 
и ја прогласил Австралија за англиски посед. Во 
тоа време во Австралија живееле неколку стоти-
ци илјади домородно население кое било изоли-
рано од цивилизацијата со илјад ни ци години и 
со крајно низок степен на развиток. Осум години 
потоа, во 1778 година бил испратен пр виот конвој 
од транспортни и товарни бродови со 717 затворе-
ници под командата на капетанот Филип, со што 
почнала колонизацијата на таа нова земја.

Прва европеизирана област била Порт Џек-
сон, формирана во 1778 година од англиски зат-
во ре ници, а на крајот од XVIII век и почетокот на 
XIX век се доселиле многу колонисти од Европа, 
особено од Англија и во тоа време се формираат 
самоуправни колонии како: Нов Јужен Велс (1788), 
Тасманија (1825), Западна Австралија (1829), Јужна 
Австралија (1835 - 37), Викторија (1851), Квинсленд 
(1859) и Северната Територија во 1863 - 64 година. 
Почнувајќи од 1855 година колониите стекнувале 
толкава самостојност, што во секоја од нив посте-
пено се формирала уставна влада со парламент. 
Во 1901 година сите колонии го формирале Ав-
стралискиот сојуз, освен Северната Територија, 
која се приклу чи ла 10 години подоцна, добивајќи 
статус на британски доминион.

Кога се форматираше сликата за Австралија во 
која нашите патувања беа врзани со активности-
те и пос тиг нувањето на Македонците, не е на од-
мет да се додадат и некои други податоци за оваа 
земја. Така, главен град на Австралија е Канбера 
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и се наоѓа на територијата на федералната влада. 
Сиднеј е главен град на Нов Јужен Велс, Мелбурн 
на Викторија, Бриз бен на Квинсленд, Аделаида на 
Јужна Ав стра лија, Перт на Западна Австра-лија, 
Хобарт на Тас ма нија и Дарвин на Северната Те-
риторија. Најголеми пла нини се Австралиските 
Алпи и Сините Планини на исток и југоисток. На 
овој континент има степи, по лу пус ти ни и пусти-
ни (Големата песочна пустина и Го ле ма та Вик то-
риина пустина). Таму владее тропска кли ма на се-
вер, умерена и суптропска на југ и на ју го ис ток, 
троп   скопустинска и степска во најголемиот дел 
на континентот, а има мало количество врнежи. 
Овде има малку реки, најголема од нив е реката 
Мери со дес на  та притока Дарлинг, долга 3. 490 км 
и која се влева во Индискиот Океан.

Денес Австралија е една од најразвиените ин-
дус триски и економски сили и има значајна улога 
во светот. Австралиската нација, која на картата 
на светот постои повеќе од 200 години, а која е 
составена од  многу етнички групи, претставува 
пример за многу на роди и земји. Етничките групи 
со своето заедничко жи веење го градат познати-
от австралиски мул ти на ционален мозаик на кул-
турите на народите што жи веат на тие простори.

Патникот кој бил во Австралија, а не ги видел 
нејзините пасишта со стадата овци кои обично 
бро јат по неколку десетици илјади, тешко може 
да каже дека навистина ја запознал оваа земја. 
Околу 200 милиони овци, а од нив повеќе од 100 
милиони од расата - мерино, се темел на сите сто-
пански за фа ти на австралиската влада и австра-
лискиот на род. Треба да се додаде дека бројни 
македонски семејства од Бе ло мор ска Македонија 
кои живеат во Западна Австралија се занимаваат 
со овчарство. Според некои податоци ако се сме-
та дека секое семејство просечно има по че тири 
членови, тогаш произлегува дека секое семеј ство 
во Австралија има стадо од околу 60 овци. Кога ќе 
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се каже дека на секое семејство му припаѓаат по 
околу 7 го веда, се добива приближно јасна сли-
ка за бас но словното богатство што Австралија го 
има на своите па сишта.

За молзење на овците во Австралија, ниту 
струч њаците за овчарство никогаш не слушнале. 
Ко га на еден од нив му кажувале за нашите шар-
пла нин ски и пелистерски бачила, за одличното 
млеко и си рење, солзи му потекле од смеење, би-
дејќи и са ма та помисла на молзење овци му била 
смешна. По тој наш терк, сите жители на Австра-
лија би морале да се занимаваат со молзење, за 
да може околу 200 милиони овци секој ден да се 
молзат. Што би останало од продуктивноста на 
трудот и имотите кога неговите вработени би се 
за ни мавале и со таа работа? Затоа, пак, овчар-
ските фар ми сè повеќе ги освојуваат ненаселе-
ните прос тори на континентот. Големото „море” 
со темна боја и засушена трева на тропската го-
рештина во Квин сленд е полно со мекорунести 
овци и друг до биток што ја прават Австралија 
земја на месото.

Сиднеј е една од првите англиски населби на 
петтиот континент и е формирана во 1788 година. 
Денес е најголемото морско пристаниште, град на 
фјордовите и главен град на државата Нов Јужен 
Велс. Таму, во близина на Ботани Беј, во минатото 
се истоварил капетанот Џејмс Кук, поставувајќи 
ги темелите на денешна модерна и мултикултур-
на Австралија.

По Мелбурн, Сиднеј е втор македонски центар 
и место каде се зборува на англиски и македонски 
јазик. На аеродромот во Сиднеј нè пречекаа голем 
број нашинци како што и во минатото пречекува-
ле голем број гости од Македонија. Средбата беше 
пријателска и многу срдечна.
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V о Сиднеј се сретнавме со поголем број Македон-
ци од Ѓавато, Цапари, Битола, Охридско, Љубој-

но и други преспански места од етничка Македо-
нија, од Прилеп, Мариово... Со нив разговаравме 
за животот и нивните постигнувања и проблеми 
во Австралија. Но, за нив беше најважно да се 
зборува за Македонија, за нивните родни места, 
за приликите и неприликите во новите општест-
вени услови, за политичкото милје и за сè она што 
е интересно околу и за Република Македонија.

Во тие неколку дена, времето во Сиднеј беше 
врнежливо. Земјата беше жедна за вода и се чи-
неше дека е зима, а не почеток на летото. Нашите 
домаќини се потрудија да видиме поголем број 
знаменитости и карактеристики на Сиднеј, но и 
да се запознаеме со животот и активностите на 
Македонците. Така, разговаравме со претставни-
ци на Македонскиот просветно-училиштен одбор, 
кој имал за цел да ги координира сите македонски 
училишта таму каде што живееле Македонци; да 
изработува годишни наставни планови и програ-
ми од I до XII одделение и да одржува семинари 
по македонски јазик. 

Првата настава по македонски јазик се извела 
во мај 1976 година во населбата Њутаун и дека Ма-
кедонскиот просветно-училиштен одбор за Нов 
Јужен Велс со успех работел од 1978 година. Тој 
давал голем придонес во образованието и воспи-
тувањето, како и всадувањето љубов кај децата од 
македонско потекло кон дедовската земја и бил 
чувар на македонскиот јазик, литературата, кул-
турата, обичаите, традициите...

Бевме информирани дека Одборот бил единстве-
на македонска институција од таков вид надвор од 
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Македонија која опфаќала повеќе од 30 наставни-
ци во етничките училишта со околу 1.400 ученици, 
како и триесеттина наставници, еден координатор 
и повеќе од 600 ученици во саботните средни ав-
стралиски училишта во Сиднеј, Њукасл, Вулонгонг 
и Квинбијан.

Иницијативата за формирање на Македонски-
от просветно-училиштен одбор ја дале наставни-
ците кои ја изведувале наставата по македонски 
јазик во Етничкото училиште во сиднејската на-
селба Њутаун, која почнала со работа во мај 1976 
година. Истата година во јуни во населбата Јагу-
на, а подоцна и во други училишта во населбите 
Кенливејл, Анклиф и во Сент Џорџ, се формирале 
нови училишта. Идејата за формирање на Одбор 
била поддржана од црковната управа на МПЦО 
„Света Петка” од Рогдеил и од другите македон-
ски асоцијации во Сиднеј.

Исто така, ни беше речено дека Македонскиот 
просветно-училиштен одбор успеал да го зголеми 
бројот на македонските етнички училишта за до-
полнителна настава по македонски јазик, потоа 
да го воведе македонскиот јазик во саботните 
училишта и да воспостави добри врски со австра-
лиското и македонското општество. Така, секоја 
сабота македонскиот јазик, литература, култура, 
историја и географија се учеле во 12 етнички учи-
лишта во Нов Јужен Велс. 

Овие училишта ги посетувале околу 800 учени-
ци, а наставата ја изведувале 24 наставници. Од 
I до IV одделение учеле во 6 редовни училишта 
на Министерството за образование на Нов Јужен 
Велс. Македонскиот јазик како втор јазик го учеле 
околу 700 ученици, а наставата ја изведувале шест 
наставници. Исто така, во 7 гимназии од VI до XII 
одделение, 28 наставници им предавале македон-
ски јазик на околу 600 ученици, за што полагале и 
матурски испити и им стоела оценка за предметот 
македонски јазик.
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Улогата на Македонскиот просветно - училишен 
одбор била непроценлива и од големо значење за 
афирмација на македонскиот јазик и културата во 
Австралија, каде македонскиот јазик рамноправ-
но се употребува во ова мултикултурно општество 
како што се употребуваат и другите етнички јази-
ци. Се чини дека наставниците што престојувале 
од Републиката биле од големо значење за рабо-
тата на Одборот. Така, во 1983 година бил израбо-
тен Наставен план и програма од прво до шесто 
одделение и од седмо до дванаесетто одделение. 
Наставниците и членовите на Одборот издале 
околу петнаесетина учебници и други наставни 
помагала на македонски јазик, кои претставуваат 
убав прилог кон македонската книжнина и при-
донес во наставните процеси во училиштата во 
Австралија и пошироко каде се учи македонскиот 
јазик. Овие изданија целосно биле финансирани 
од австралиската влада.

При нашата посета на Сиднеј ни се укажа при-
лика да присуствуваме и на концерт на македон-
ски ора и песни што ги приреди Македонското 
културно-уметничко друштво „Илинден” од Рок-
деил. Тоа беше едно од најактивните македонски 
друштва на петтиот континент, а работеше во 
состав на МПЦО „Света Петка”. Во него членови 
биле млади играорци, музичари, пејачи и други 
ентузијасти. Членството на КУД „Илинден” учест-
вувало на бројни етнички фестивали, црковни и 
други манифестации и било достоен амбасадор 
на македонската игра и песна.

Културно уметничкото друштво гостувало во 
Република Македонија, каде имало учествувано 
на бројни манифестации и имало постигнато ви-
дни резултати, со стотици успешни концерти, за 
што учесниците имале добиено награди и при-
знанија од општеството. Публиката постојано ги 
наградувала учесниците со аплаузи за успешната 
изведба на богатиот македонски фолклор.
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Ова значајно македонско друштво, за кое со 
право се вели дека е ороводник меѓу бројните 
културно-уметнички друштва во државата Нов 
Јужен Велс било формирано на 26 ноември 1966 
година од група Македонци, ентузијасти, кои, од-
делени од Македонија, преку орото, песната и му-
зиката ја изразувале силната љубов кон родната 
земја. Почетокот не бил лесен, иако работеле во 
тешките услови, сепак желбата за организира-
ност и за афирмација на македонскиот фолклор 
била голема. Започнале со организирање игран-
ки, прослави и други свечености на кои се афир-
мирале младите фолклористи. Подоцна во состав 
на друштвото се основала драмска и фудбалска 
секција, кои имале за цел да ги приберат младите 
Македончиња да се приклучат во севкупното жи-
веење на доселениците од Македонија.

Ни беше речено дека со отворањето на портите 
на Македонската православна црква „Света Пет-
ка”, во ноември 1976 година, друштвото „Илин-
ден” навлегло во една нова фаза на постигнување 
резултати. Имено, во друштвото се формирал Од-
бор од голем број активисти кои во исто време 
имале задолженија и во црковната општина и кои 
решиле тоа да биде во состав на црквата. Члено-
вите на друштвото на најдостоен начин го презен-
тирале фолклор пред македонските доселеници и 
другите етнички групи кои живеат во Австралија.

Најголемиот број од играорците биле родени во 
Австралија, а во друштвото за првпат се среќавале 
со изворниот македонски јазик, со македонските 
песни и игри, со македонската култура... Тие тука 
растеле и се оформувале како Македонци. Учејќи 
ги игрите, учеле за Македонија, за Битола и Прес-
па, за Повардарието, за Галичник, за Мариово, за 
Билјана и Билјанините Извори, за прекрасното 
Охридско Езеро. Учеле за историското минато, за 
македонското битие. Кај сите членови - играорци 
била присутна желбата да се посети родната земја 
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Македонија; да се оствари жив контакт со луѓето; 
да се доживеат убавините на дедовската земја, да 
се запознае светот на стариот крај и да се допре 
до коренот на сопственото постоење.

Исто така, една од значајните асоцијации во 
Сиднеј е, секако, Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев”. Тоа е прво литературно 
друштво од таков вид во дијаспората. Друштвото 
било формирано на 31 март 1978 година од група 
ентузијасти и вљубеници во македонскиот мајчин 
јазик, литературата и културата. Тоа има за цел 
да ги зближува македонските доселеници, кои-
што се активни на полето на литературата. Меѓу 
другото, друштвото „Григор Прличев” со неколку 
илјади книги, списанија и други материјали, ор-
ганизира наградни конкурси за најдобри литера-
турни творби, а организира и богата издавачка 
дејност на дела од македонските доселеници, кои 
во слободното време се занимаваат со пишување. 
Во друштвото членуваат голем број творци на по-
етски остварувања. Тие се чувари на сè она што 
е македонско и се продолжувачи на културните 
вредности на македонскиот народ.

Бевме информирани дека издавачката дејност 
на Македонското литературно друштво „Григор 
Прличев” е многустрана. Меѓу другото, таа има 
големо значење за афирмирање на литературни-
те остварувања на Македонците во Австралија и 
светот, како и за достоинствено презентирање на 
македонските доселеници и нивните културни 
вредности кои се дел од мултикултурата на Ав-
стралија.

Во тие рамки, во друштвото се печатеше едно 
од позначајните македонски гласила што излегу-
вало во Австралија. Тоа беше списанието „Повод”, 
кое беше поетски гласник, прво македонско спи-
сание во Австралија и единствено од ваков вид во 
иселеништвото. Се печатеше како орган на Маке-
донското литературно друштво „Григор Прличев” 



30 ~~

СЛАВЕ КАТИН

од Сиднеј, чии членови беа ентузијасти, вљубени-
ци во македонскиот јазик и литературата, а кои 
во слободното време се занимаваа со пишување 
лични творби и со новинарство.

Исто така, бевме информирани дека целта и 
задачите на списанието „Повод” беше да ги обе-
дини Македонците кои се занимаваат со пишу-
вање лични творби и да ги собере околу друштво-
то „Григор Прличев”. Списанието излегуваше на 
три месеци во првите три години, а од јануари 
1981 година излегуваше како дво-месечник. Се 
печатеше на македонски литературен јазик, на 
кирилица, со одделни статии на англиски јазик, 
особено оние коишто се однесувале на македон-
скиот јазик, историјата и културата.

Поетските и прозните творби објавени во спи-
санието „Повод” беше од голема важност и има-
ле значаен придонес за македонската литература 
на македонските доселеници во странство. Ма-
кедонците, кои се далеку од својата родна земја, 
пеат за убавото и за сè она што останало во нивно-
то сеќавање. На тој начин нивната порака е преку 
литературни творби да ги изразуваат чувствата и 
поврзаноста кон Татковината.

Во Сиднеј останавме речиси една недела и по-
тоа со авион заминавме за Мелбурн. Бргу слетавме 
над Мел   бурн. Кога авионот почна да се спуш  та, се 
восхитувавме на убавата природа, мно гу  те фарми, 
езера, бројните др вја еукалиптуси и там-др  вото 
што е специфично за Ав  стралија и Нов Зеланд.

Исто така, во Мелбурн слушавме за оп штес-
твото за кое многумина велат дека изобилува во 
благо сос тојба. Тука се запознавме со земјата на 
традиционалните спан ков ци - коалите и на кен-
гурите како и зем  јата на скапоцениот камен - опа-
лот, песочните плажи и прек расните предели. Во 
исто време Мел бурн е градот во кој многумина 
дој  ден ци од светот, преку негативните појави 
и деј ствувања ја изразуваат не можноста да ги 
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прифатат пре дизвиците на со вре мениот австра-
лиски живот и не милосрдните оп штес тве ни од-
носи со кои се сре ќаваат секојдневно.

Во Мелбурн, во тој убав град, привлечен и нај-
значаен административен, политички, културен, 
спортски центар и главен град на државата Вик-
то ри ја, според некои неофицијални податоци жи-
веат педесетина илјади Македонци од сите дело-
ви на ма кедонската земја, а особено од Леринско, 
Костурско, Прес пан ско, Воденско, Битолско, Ох-
ридско и од други места. Добро организирани, а 
во исто време поделени и така бројни во далечни-
от Мел бурн тие имаат важна улога во општестве-
ното и во културното живеење и се многу значаен 
дел на тој австралиски многунационален музеј.

Останавме во Мелбурн, главниот град на др жа-
ва та Викторија, но не се почувствувавме како во 
туѓина, напротив како да бевме дома - во нашата 
Македонија. Имавме средби со многу наши сона-
родници. Тие средби беа со многу топли прег рат-
ки, изливи на чувства, дури и со солзи радосници. 
Сред бите ќе останат незаборавни, бидејќи тука 
по чув ствувавме дека Австралија - „непознатата” 
јужна зем ја колку и да е далечна, таа, сепак, е 
блиска за нас Македонците.

Во Мелбурн го посетивме еден од значајните 
црковно-национални и културно-просветни цен-
три, Македонската православна црковна општи-
на „Свети Ѓорѓи”. Активноста за изградба на тој 
прв македонски Божји храм надвор од Македо-
нија датира уште од 1956 година, кога се одржал и 
првиот јавен собир, на кој со голема љубов и енту-
зијазам почнала кампањата за собирање средства 
меѓу доселеници, нивните пријатели и симпати-
зери од австралиското општество. Во 1960 годи-
на бил осветен храмот на светиот маченик Ѓорѓи, 
настан што бил од извонредно значење за Маке-
донците во Австралија и пошироко, бидејќи црк-
вата „Свети Ѓорѓи” станала не само црковен, туку 
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и национа лен темелник што ги поттикнала Маке-
донците низ светот да се зближат, да постигнува-
ат подобри резултати и да се афирмираат себеси 
и македонската вистина во новата средина.

Бевме информирани дека со некои осцилации, 
оваа црковна општина претставувала средиште 
на бројни активности. Во состав на црквата ра-
ботело КУД „Светлост”, кое било формирано кон 
крајот на 1960 година, а чии членови покажувале 
силна љубов и почит кон македонската народна 
песна и оро и многу пати покажале и докажале 
пред австралиската јавност дека се едни од најдо-
брите на тие простори. 

Исто така, во состав на црквата работела жен-
ската и други секции, неделното училиште и кул-
турно-просветниот центар „Епинг”. Овој значаен 
и голем македонски нов центар се наоѓа во Прес-
тон, во еден убав дел на градот каде денес е из-
градена новата црква посветена на свети Ѓорѓи и 
на света Богородица. На самиот влез на центарот 
се извишува споменик на Гоце Делчев, а под пла-
тото е распространета црквата и културно-про-
светниот центар „Епинг” кој, покрај другото има 
неколку сали и други придружни простории, од 
кои големата сала е вистински културен храм и 
собиралиште на младите.

Исто така во Мелбурн го посетивме и македон-
скиот центар „Саншајн” кој работи во состав на 
МПЦО „Свети Илија” од Фуцкрај. Тој е сместен на 
парче македонска земја од неколку хектари. Тој 
е собиралиште и клуб на бројни Македонци што 
живеат во тој дел од Мелбурн и претставува место 
на одржување концерти, приредби и други мани-
фестации.

Инаку, и при посетата на црковната општи-
на „Свети Илија” во Фуцкрај, бевме запознати 
со бројните постигнувања; таа е втора црковна 
општина во Мелбурн, сместена на западната стра-
на од градскиот центар, каде што е концентрирана 



СВЕТОТ НА ДЛАНКА

33 ~~

македонска колонија од дваесетина илјади кои 
дошле претежно од потпелистерските села и од 
селата на Пелагонија, а ги има и од преспанско- 
охридксиот регион и од други места на Републи-
ката. Црквата „Свети Илија” била формирана во 
1971 година, а во 1974 година била купена постој-
ната зграда која била оспособена за богослужби 
на православните Македонци. Покрај храмот има 
две сали и кујна и други простории. Во состав на 
црковната општина со успех работи КУД „Илин-
ден” во кое членуваат стотина ентузијасти и до-
полнително македонско училиште кое работи во 
сабота и недела. Значајни резултати постигнува 
фудбалскиот клуб, шаховската и другите секции.

Црковната општина, пак, „Свети Никола” е 
собиралиште на Македонците од Престон. Во 
овој македонски харам со успех работи КУД „11 
Октомври”, македонско, училиште, литературно 
друштво, културно-просветниот одбор и други 
форми на собирање. Сите тие македонски асо-
цијации ја афирмираат црквата „Свети Никола”. 

Во Мелбурн го посетивме и македонскиот храм 
„Свети Димитрија” во населбата Спрингвел, во 
која покрај храмот работат и неделното училиште, 
играорната група и женската секција. Исто така, 
разговаравме и со неколкумина од Македонската 
православна црква „Света Богородица” во насел-
бата Сеинт Албанс. 

Во Мелбурн човек може лесно да се снајде, 
зашто таму покрај англиски се зборува и македон-
ски јазик. Каде и да се појде: на улица, во дуќан, 
канцеларија, кафеана, библиотека, на натпревар 
или на некоја манифестација, насекаде ќе срет-
нете Македонци. Нив ги има од сите делови на 
Македонија. Во минатото бројот на македонски-
те доселеници од егејскиот дел на Македонија 
бил поголем. Меѓутоа, тогаш преовладуваа дој-
денците од Пелагонија и потпелистерскиот реги-
он. Значајна одлика за нив беше таа што тие беа 
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вредни, трудољубиви, честити и лојални граѓани. 
Втората и третата генерација се разликува по 
свеста и образованието, по социјалниот статус, по 
општествената и материјалната положба. Меѓу-
тоа, заедничка карактеристика за Македонците 
во Мелбурн е нивната срдечност, гостопримли-
вост, искреност... Иако се чувствуваат како да се 
најдалеку од татковината, тие се најприврзани за 
дедовската земја - Македонија.

Појавата на информативните гласила во Мел-
бурн е израз на долготрајната и макотрпна борба 
на македонските доселеници од сите делови на 
Македонија за афирмација на својот национален 
идентитет, јазик, култура, историја... Македонци-
те во овој велеград секаде и во секоја пригода ги 
истакнувале своите македонски специфичности. 
Тоа го поткрепуваа со фактот што тие имале бо-
гата културна историја, а особено била значајна 
историјата на пишаниот збор. По Втората свет-
ска војна македонските доселеници, особено од 
Беломорска Македонија, покренувале весници, 
билтени и отвориле радиочасови на мајчин јазик. 
Од првиот весник на маке-донски јазик „Македон-
ска искра”, што се појави во 1946 година и излегу-
вал десетина години, до појавата на „Македонски 
глас”, „Македонски весник” и други, Македонците 
постојано се стремат да ја продолжат оваа дејност.

При нашата посета се уверивме дека Мелбурн е 
центар на широка информативна дејност. Таму се 
печатат неколку неделни весници, се чини дека 
во тој период на подрачјето на Мелбурн се еми-
туваа најголем број радиопрограми на македон-
ски јазик. Сите тие информативни гласила беа од 
особен интерес и играа огромна улога во зачуву-
вањето на македонскиот јазик, а покомплетно го 
запознаваа читателот и слушателот со историјата, 
културата, фолклорот, обичаите, песната и орото 
на македонскиот народ. Ние се уверивме во ова 
при нашата посета на Мелбурн, каде посетивме 
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неколку информативни центри и се запознавме 
со нивните активности.

Празнувањата во чест на свети Климент Охрид-
ски го искористивме да се запознаеме и со други 
знаменити работи на Македонците во Австралија. 
Така, наша цел беше да го посетиме манастирот 
„Свети Климент Охридски” и заедно со нашите 
пријатели од селото Буф, Леринско, се упативме 
кон тоа свето македонско катче, кое се наоѓа во 
непосредна близина на Националниот парк на 
државата Викторија, на околу осумдесет киломе-
три од Мелбурн, во месноста „Кинг Лејк” (Кралско 
Езеро). Манастирот е сместен во еден прекрасен 
дел од пространата Австралија, којшто е прекрас-
но место за одмор и рекреација. Таму на влезот 
наидовме на порта од каде се отвора парче маке-
донска земја на која е распослано големо зелено 
пространство од падинки и шуми, на површина 
од десетина хектари. Од левата страна на патот, 
недалеку од влезот, се наоѓа зградата на манасти-
рот „Свети Климент Охридски”.

Овој прв македонски манастир во Австралија и 
во светот бил осветен на 29 јануари 1978 година од 
првиот поглавар на Македонската православна 
црква архиепископот охридски и македонски г.г. 
Доситеј, во сослужение на тогашниот надлежен 
архијереј митрополитот Кирил и повеќе маке-
донски свештеници во Австралија. Тоа е простор 
и за други активности во природа. Се чини дека, 
покрај традиционалниот пикник што по повод 
празникот Свети Климент се одржува во декем-
ври, најголема манифестација била „Денови на 
македонската култура”, што била организирана 
во декември 1985 година. 

На оваа многу значајна манифестација што се 
одржувала под покровителство на владите на др-
жавата Викторија и на Република Македонија, се 
собрале повеќе од дваесет илјади посетители. Тоа 
претставувало голем придонес за македонската 
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култура и за мултикултурата на Австралија, пред 
сè, за зачувувањето на културните и другите по-
стигнувања од областа на фолклорот, песната, ре-
лигијата и обичаите на македонските доселеници.

Нашата посета на ова свето македонско катче 
на петтиот континент беше токму на патрониот 
ден на свети Климент Охридски, кога и присуству-
вавме на големиот македонски пикник. Таму ври-
еше како во кошница. Се чувствувавме како да 
сме во Охрид, на другата страна на Охридското 
Езеро, во Свети Наум, кога го посетивме тој маке-
донски храм. Во манастирот влегоа повеќе илјади 
посетители и запалија свеќи поради што беше не-
возможно долго да се издржи во храмот. Видовме 
многу подароци, дарувања и донации од страна на 
верниците, а македонскиот народ на тие простори 
е вистински верник и поклоник на Македонската 
православна црква која, далеку од својата родна 
земја го збрала под крилата, духовно го збогатила 
и му го одржала идентитет на Македонецот.

А манастирот „Свети Климент Охридски” е 
дело претежно на Македонци од егејскиот дел на 
Македонија кои, за жал, се онеправдани во свое-
то родно место и на дедовската земја. Меѓутоа, за 
среќа, во Австралија ги уживаат сите национални 
и социјални слободи. Тоа ги поттикна да изградат 
македонски манастир за да ги потсетува на Маке-
донија. Aко Австралија е нивни завет, Македонија 
е нивна неизлечива рана и непреболена болка.

Беше пладне кога се упативме кон меѓународ-
ниот аеродром во Мелбурн, од каде се упативме 
кон Сингапур, а оттаму кон Европа. Времето беше 
убаво, а небото чисто кога авионот леташе како 
птица преселница над голем дел од богатиот и 
простран континент, од каде понесовме убави 
спомени за животот и делата на македонските до-
селеници и нивните поколенија во Австралија.
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ALBANIJA
ZEMJATA NA PROMENI

Dо Втората светска војна судбината на маке-
донскиот народ во основа била иста во сите 

делови на поделена и поробена Македонија. Врз 
македонското население се вршеле, а и денес во 
Бугарија и Елада (Грција) му се оспоруваат основ-
ните човечки права, и се врши асимилација, по-
делби и раселувања, но и духовно и физичко аси-
милирање. Од тие причини во некои краишта на 
етничка Македонија настанале крупни миграци-
ски и етнички измени што имале катастрофални 
последици за македонското население.

По Втората светска војна и ослободувањето 
на дел од етничка Македонија, се водела посебна 
грижа за Македонците кои живееле во соседни-
те 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 Пи-
ринска Македонија и во Албанија, каде постоеле 
македонски училишта, книжарници, библиотеки, 
фолклорни групи и други институции со сите ма-
кедонски национални карактеристики и белези. 

Треба да се нагласи дека веднаш по војната Ал-
банија побарала од тогашната југословенска влада 
да испрати учители за настава по македонски јазик 
во подрачјата во кои живеело македонско населе-
ние. Наставниот кадар, пред сè, бил потребен во 
селата Туминец, Пустец, Долна и Горна Горица, 
Глобочани, Шулин и Зрновско, кои се наоѓаат во 
Мала Преспа, а припаѓаат во корчанскиот регион, 
како и во селата Врбник и 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 македонскиот 
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јазик, културата и традициите особено на млади-
те генерации во Албанија одиграле важна, ако не 
и најзначајна улога во афирмирањето не само на 
македонскиот литературен јазик, туку и на маке-
донскиот народ на своите корени и на Републи-
ка Македонија во целина. Затоа, со право се вели 
дека наставниците по македонски јазик во Алба-
нија и во Пиринска Македонија се значаен дел на 
мозаикот и темелот на литературниот македонски 
јазик, кој со својата кодификација станал еден од 
трите официјални јазици на тогашна НР Југосла-
вија уште од 1945 година.

Сето тоа се одвивало до периодот на Информ-
бирото, кога сите учители по македонски јазик во 
Албанија биле отпуштени и вратени назад. Един-
ствено учителот Никола Беровски останал во Ал-
банија. Тој до својата смрт работел на ширењето 
на македонскиот јазик; напишал бројни учебни-
ци, граматика и други школски книги за Македон-
чињата во Албанија, посветувајќи го својот рабо-
тен век на неговиот мајчин јазик, кој се учел од 
прво до четврто одделение, а натамошното шко-
лување било на албански јазик.

За разлика од Грција и Бугарија, Албанија го 
признала постоењето на македонското 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. Меѓутоа, поради своја-
та надворешна и внатрешна политика, Албанија 
во комунистичкиот режим не му дозволувала на 
македонското малцинство да комуницира со ма-
тичниот народ во Република Македонија. Затоа, со 
право се вели дека Македонците во Албанија биле 
разделени, но за секогаш останаа неодродени.

Се смета дека Благој Попов, како претседател на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
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бил првиот државник кој официјално ја посетил 
Албанија во октомври 1980 година. Тоа била прва 
средба на висок претставник на тогашна Југосла-
вија со Македонците во Пустец и околните населби, 
кои по 32 години затвореност се сретнале со Маке-
донец од слободна Македонија.

Во тој период и покрај тоа што било запиша-
но во една декларација дека на Македонците им 
се „гарантира заштита и развој на националната 
култура и традиции, потребата на мајчиниот ја-
зик и рамноправност во сите облици”. Меѓутоа, во 
суштина, Македонците во комунистичка Албанија 
не ги уживале ниту елементарните национални 
права. Тие биле изложени на интензивна дена-
ционализација, изолација и албанизација. Един-
ствено во регионот на Мала (Долна) Преспа, во се-
лото Пустец, во првите одделенија на основното 
училиште наставата се изведувала на македонски 
мајчин јазик. Но, во повисоките одделенија, како 
и во средните и високите школи, македонскиот ја-
зик воопшто не бил застапен, за разлика од заста-
пеноста на албанскиот јазик во сите образовни 
институции во Република Македонија.

Според тогашните податоци во Долна Преспа 
се вели дека имало 10 села со околу 5.000 исклу-
чително Македонци, дека појавата на маларич-
ни туберкулозни заболувања била искоренета, а 
смртноста на доенчињата намалена, дека биле 
освоени многу нови обработливи површини, из-
градени нови плантажи со овошје и лозја кои се 
наводнувале и дека било развиено стопанството 
и риболовот. Се нагласува дека животниот стан-
дард на луѓето во Долна Преспа бил на повисо-
ко ниво, бидејќи во секое село имало електрично 
осветлување, водовод и поголем број нови куќи, 
потоа дека секое семејство имало радиоапарат, а 
секое село имало телевизор. 

Во селото Пустец, пак, имало пошта, универ-
зална продавница, сала за приредби, во која се 
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одржувале и кинопретстави, дека вработените во 
Кооперативата добивале плата по 10-12 лека днев-
но, дека секое семејство имало право на земја на 
која се садело зеленчук и лозја, што обезбедувало 
семејството да има вино и ракија за сопствени по-
треби. 

Исто така, во документите се вели дека нема-
ло неписмени и дека покрај осумгодишното учи-
лиште во селото Пустец, во другите села имало 
четиригодишни училишта во кои наставата се из-
ведувала на македонски јазик. Во училиштето ра-
ботеле поголем број учители - Македонци, а само 
двајца биле Албанци. Исто така, во тој период од 
Мала Преспа имало 17 Македонци - студенти на 
разни факултети во Тирана и Корча и дека по-
голем број Македонци стекнале факултетско об-
разование и како лекари, агрономи, економисти 
и правници нашле вработување во повеќе места 
во Албанија. Во Пустец, пак, имало болница која 
била нов објект и за селски прилики голема, на 
приземје и на кат, имало амбуланта со интерно, 
акушерско и стоматолошко одделение, како и ап-
тека, а лекарите, сестрите, фармацевтите и други-
те вработени биле Македонци. 

 За Пустец и другите населби, не само локал-
ните жители, туку и албанските раководители 
од Корча говореле дека таму живеело чисто ма-
кедонско население и дека немало ниту еден Ал-
банец. Меѓутоа, сите јавни информации, натписи 
и пароли, со исклучок на две - три пароли, биле 
испишани на албански јазик. Така, називот на се-
лото било променет од Пустец во „Ликенас”. 

Меѓутоа, веројатно вистината е поинаква, би-
дејќи Македонците од Мала Преспа со децении 
очајнички се бореле да преживеат како земјодел-
ци и сточари. Како лавови се грижеле за своите 
семејства да опстојат како Македонци и покрај тоа 
што нивните имиња биле поалбанчени. Тие се бо-
реле да ги негуваат вредностите на  националната 
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самобитност на македонскиот народ. Накусо, ос-
танаа Македонци на својата земја и огниште, со 
свој мајчин македонски јазик, македонска култу-
ра, традиција, историја, македонски нишани...

Треба да се потенцира дека во бројни докумен-
ти во демократските држави во светот, особено во 
Европската унија е запишано дека националните 
малцинства, кои и да се, и каде и да се наоѓаат, 
не еднаш, и не на едно место треба да претставу-
ваат непроценливо богатство за зближување меѓу 
народите, мостови за воспоставување трајна сора-
ботка, што ќе придонесе за бришење на границите 
и создавање на идниот заеднички европски дом. 

Во проучувањето и изнесувањето на многуброј-
ните проблеми од оваа област се ангажирани го-
лем број експерти. За жал, ова правило не важи 
целосно во Албанија, чии сонародници во Репу-
блика Македонија, наспроти Македонците во Ал-
банија, уживаат толку многу права и благодети, 
некои и многу повеќе отколку што се пропишани 
со овие документи, како на политичко, национал-
но, социјално или друго ниво. И не само еднаш, 
ваквите демократски права се злоупотребени, 
особено на политички план, додека на Македон-
ците од православна вероисповед во Мала Прес-
па и на Македонците од муслиманска вероиспо-
вед во Голо Брдо, Гора и на други места ширум 
Албанија е неспоредлива ситуацијата, положбата 
и животот. 

Денес Албанија, за разлика од минатиот пери-
од, е земја на спротивности. Меѓу скапите авто-
мобили, сосема вообичаена слика е да забележи-
те коњска запрега. Од другата страна на улицата 
пред хотелот „Еуропарк”, каде ноќевањето чини 
повеќе од 150 долари, пасат овци. Има нешто тра-
гикомично во сите тие глетки. Како и во онаа глет-
ка кога во дворот пред објектот во кој се одржува, 
на пример, прес-конференцијата на претседате-
лот на државата, спокојно пасат крави.  Никаде 
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нема да видите на улиците, во секое време од де-
нот, толку многу мажи кои ништо не работат, како 
што е тоа случај во Албанија.

Денес во Албанија за голем број Албанци, Ма-
кедонци и други националности тешко се живее, 
нема услови за нормален живот. Нема доволно 
работа, нема пари, нема вода.... Многу нешта се 
изградени, но исто така многу нешта се униште-
ни, дури и она што беше стекнато, речиси, е загу-
бено. Нема да навлегуваме во социјалниот, поли-
тичкиот, културниот и другиот живот, зашто на-
шата цел беше само да се сретнеме, да ги видиме, 
да разговараме и да оставиме скромен текст за 
животот, судбината, минатото, сегашноста и ид-
нината на Македонците во Албанија. 

Затоа тргнавме од хипотезата дека за нашата 
посета на Албанија, една од најважните цели се 
Македонците, по цела Албанија, кои беа тотално 
отцепени од секаква можност, не само за допир со 
современото, туку и за контакти со македонскиот 
народ во слободниот дел на етничка Македонија, 
чиј дел се и самите тие. Тие слободно можат да 
се наречат херои, бидејќи со децении очајнички 
се бореле да преживеат не заборавајќи ги своите 
македонски корени. Како резултат на тоа, и по-
крај прекинот на односите со Југославија, што го 
наметна Албанија во 1948 година, Македонците 
особено од Мала Преспа успеаја да ги негуваат и 
да ги зачуваат вредностите на националната са-
мобитност како македонскиот народ. Всушност, 
тоа е прв случај на официјална употреба на  ма-
кедонскиот јазик во Република Албанија. Тие по-
стојано се бореле да ги негуваат вредностите на 
националната самобитност на македонскиот на-
род. Накусо, останаа Македонци на својата земја 
и огниште, со свој мајчин македонски јазик, кул-
тура, традиции, обичаи, вера, историја... 

Беше работен ден кога ја преминавме македон-
ско  - албанската граница кај Ќафасан и тргнавме 
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по патот за Тирана,  главниот град  на Републи-
ка  Албанија кој се наоѓа во средишниот дел од 
земјата. Населбата била основана во 1614 година 
од страна на Сулејман паша, а главен град на Ал-
банија  станал во 1920 година. Патувањето беше 
интересно бидејќи авторот на овие редови како 
секретар на Здружението на новинарите на Маке-
донија, заедно со група новинари од бројни меди-
уми од Македонија за првпат се најдоа на почвата 
на таа блиска, а, сепак, далечна земја. Целта на 
нашето патување во Албанија беше посета на Ти-
рана, Корча и Мала Преспа. 

Инаку, делот од Македонија познат како Мала 
Преспа, или Долна Преспа бил даден на Албанија 
по потпишувањето на Версајскиот „мировен” дого-
вор во 1919 година. Со тој неправеден договор за-
вршила поделбата на етничка Македонија меѓу но-
воформираните држави: Србија, Грција, Бугарија 
и Албанија за потоа да започне ерата на денацио-
нализација, присилна асимилација и иселување на 
македонскиот народ од своите вековни корени. 

При нашата посета во Албанија бевме инфор-
мирани дека реалниот број на етнички Македон-
ци во таа соседна земја е оценет на околу 200.000 
лица. Притоа треба да се потенцира дека Маке-
донците во Албанија имаат поголема слобода и 
човекови права од Македонците во Грција и Бу-
гарија, меѓутоа, сепак сè уште постојат бројни 
прекршувања на човековите права. Албанија го 
признава статусот на македонското етничко мал-
цинство. Уште од 1945 година во Мала Преспа за-
почнала настава на мајчин македонски јазик во 
основното образование до петто одделение, обра-
зование 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 уче-
ниците од македонска етничка припадност и во 
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другите делови на Албанија. Тоа значи дека Ал-
банија во согласност со договорите за соработка 
во областа на образованието потпишани пред 
повеќе години се обврзува да воведе настава на 
македонски јазик во средното и во високото обра-
зование, 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 поддрш-
ка на нивните организации. Уште од 1993 година 
започнало да излегува првото периодично списа-
ние на македонски јазик, „Мир”, а потоа „Преспа” 
и други, а има радио и телевизиска програма и на 
македонски јазик.

Меѓутоа, исто така, треба да се потенцира дека 
позицијата на етничките Македонци во Албанија е 
далеку од онаа на етничките Албанци во Македо-
нија. Додека во Македонија етничките Албанци се 
и министри и пратеници во Собранието и нивната 
голема партија е коалициски владин партнер, Ма-
кедонците во Албанија сé уште немаат можности 
за вистинско политичко учество. За жал, не по-
стојат етнички македонски пратеници, а мал број 
од Македонците се застапени во институциите на 
државната власт и локалната самоуправа.

Кога се зборува за прашањето на статусот и 
положбата на етничките Албанци во Македонија 
и оние на етничките Македонци во Албанија, 
Македонија досега никогаш не инсистирала на 
реципроцитет, туку ги сметала правата на албан-
ското малцинство како еден од клучните фактори 
на нејзината демократија. Но, мора да се разбе-
ре дека Тирана не може неограничено да го бара 
невозможното од Македонија, додека правата на 
етничките Македонци во Албанија остануваат 
под најелементарно ниво. И пописот, кој за жал 
не се спроведува во Република Македонија, а во 
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Албанија и покрај тоа што се изврши со учество 
на европски и меѓународни институции, не го по-
кажа вистинскиот етнички состав на населението 
во оваа земја.

При нашата посета на Тирана бевме сместени 
во хотелот „Еуропарк” во центарот на градот и 
тргнавме да го видиме тој за нас непознат град 
и свет. Се чинеше дека во тој кус период не мо-
жевме многу да видиме. Но, во сеќавање ни оста-
на средбата со едно македонско семејство. Име-
но, во Тирана го посетивме домот на семејството 
на познатиот и признат писател Стерјо Спасе, во 
чиј дом бевме примени со љубов и топлина, со ма-
кедонско гостопримство.

Инаку, Стерјо Спасе е еден од најпознатите 
романсиери во Албанија. Тој е од македонско по-
текло и е роден во 1914 година во селото Глобоче-
ни, Општина Пустец, Мала Преспа. Се школувал 
во Корча и Елбасан, потоа студирал педагогија 
во Флоренца во Италија, а магистрирал во пора-
нешниот Советски Сојуз. По Втората светска вој-
на работел како книжевен критичар, а пишувал за 
бројни албански списанија. Починал во Тирана во 
1989 година. 

Стерјо Спасе ја започнал својата писателска ка-
риера кога бил наставник во селското училиште 
во Дервичане во близината на Гирокастро. Тој е 
автор на дванаесетина позначајни романи на ал-
бански јазик. Романот „Тие не беа сами” (”Ata nuk 
ishin vetëm”) (1952) на Стерјо Спасе е објавен и на 
македонски јазик во 1989 година во превод на 
познатиот учител во Мала Преспа, Никола Беровски.

Исто така, Институтот за фолклор „Марко Це-
пенков” 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 
Благој Стоичовски.
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 Посетивме и бројни други културно-историски 
споменици од минатите времиња кои зборуваат 
за животот, постигнувањата, тагата... Ја видовме 
и православната црква во центарот на Тирана и 
квартот на луѓето од власта кои се школувале по 
светот, а го оставиле својот народ во мрак.

 Исто така, во Тирана добивме податоци дека 
Македонците  се едно од малцинствата во Алба-
нија кои претежно живеат покрај албанско-ма-
кедонската граница во Мала Преспа, Голо Брдо и 
Гора, а ги има и во Корча (Горица), Елбасан,   
Драч, Тирана и други места. Така, во областа Голо 
Брдо во 1924 година, дванаесет години по форми-
рањето на  Албанија, била поделена меѓу тогаш-
на Југославија и Албанија.

Во Албанија областа Голо Брдо територијално 
е поделена на три општини:   Требишта,  Остре-
ни  и  Стебљево, со 16 села чисто македонски. Во 
општините Острени и Требишта живеат исклучи-
телно само Македонци, а во Општина Стебљево 
населението е етнички мешано и Македонци и Ал-
банци. Во областа, пак,  Долно Поле, по на север 
од Голо Брдо во Општината Маќеларе останати се 
само три македонски села и тоа  Горно Крчиште,  
Долно Крчиште и Ербеле, кои во 1924 година Ал-
банија ги добила од тогашна  Југославија во раз-
мената на територии по граничната линија. 

Инаку, Македонците муслимани се етнички 
Македонци кој зборуваат македонски јазик и се 
познати под повеќе различни имиња. Македонци-
те муслимани живеат во Република Македонија, во 
Албанија, на Косово, во Турција и на други места. 

Македонците со исламска вероисповед се мно-
зинство и во македонските етнички територии 
надвор од границите на Република Македонија, 
особено во областите Гора во Албанија и Косо-
во и во Голо Брдо во Албанија.  Поради тоа што 
овие луѓе се Македонци, нивните здруженија и 
организации постојано апелираат да се престане 
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со употребата на разните имиња (кои често имаат 
погрдно значење) и за нив да се користи само име-
то Македонци бидејќи тоа и се.

Главна карактеристика за сите нив е што го 
зборуваат мскедонски јазик во дијалектна форма 
според регионот во кој живеат. Но сепак поради 
различноста на регионите во кои живеат секоја 
група има задржано свои специфични етнолошки 
и други карактеристики. 

Првите податоци за исламизирањето во Маке-
донија  датираат од средината на XV век. Отпрвин 
примањето на исламот  било доброволно и најчес-
то во ислам преминувале оние луѓе кои имале го-
леми имоти и кои биле побогати со цел да ги за-
чуваат своите имоти и богатства од одземање од 
страна на Турците.

Еден дел од Македонците христијани го прими-
ле исламот со цел да ја задржат земјата и имотот 
и понатаму братски во задруги да ја обработуваат 
со своите роднини кои останале христијани. По-
доцна имало и присилна исламизација, а денес, 
пак, се јавуваат нови форми на однародување на 
Македонците - муслимани од своето македонско 
ткиво, што се врши со големите националистич-
ките апетити.

Денес Македонските муслимани од Гора (Горан-
ци) во Косово официјално побараа да бидат вклу-
чени во новиот предлог за уредувањето на Косово 
како посебна македонска национална заедница, со 
загарнитирани пратенички места, со овозможено 
образование на мајчин македонски јазик и давање 
на културна автономија на областа Гора. 

Голо Брдо, пак,  е претежно планинска област 
во источниот дел на Република Албанија. Населе-
нието во овој регион е македонско, од кои мно-
зинството се со исламска вероисповед. Македон-
ците од овој дел на Албанија се организирани во 
здружение наречено „Мир”.
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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.

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 позначајните 
поголеми градови во Албанија. Во него има не-
колку индустриски капацитети, меѓу кои, термо-
електрана, фабрика за шеќер и фабрика за пиво, 
од кои и покрај тоа што некои од капацитетите се 
со стара технологија и со низок степен на продук-
тивност, сепак, претставуваат значаен дел на ал-
банската индустрија.

Во Корча останавме една вечер во хотелот што 
се наоѓа во центарот на градот и претставува 
единствен туристички објект од таков вид. Таму 
се сретнавме со група Македонци кои чекале по-
долг период само да се видиме и да разговараме. 
Средбата беше блиска, пријателска, но трогател-
на. Секој сакаше да се поздрави, да каже или да 
праша нешто.

„Јас сум Македонка од Корча; а и јас сум од Кор-
ча, ама моите се од Долна Преспа; јас сум Маке-
донец од Билиште од...” се слушаа овие зборови. 
А потече и некоја солза, но овој пат од радост, од 
возбудата предизвикана од средбата со свои луѓе.
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V ториот ден од нашиот престој во Албанија 
појдовме за Мала Преспа. Тоа беше нашиот 

предизвик, а беше навистина пријатно да се гле-
да плодното поле, кое некогаш било познато како 
Бешичко Езеро, а од источната страна надвиснала 
Иван Планина, која се вишнее над Преспанското 
Езеро и која била репер за временските непогоди 
од другата страна на Езерото под Пелистер.

Патот што води кон Мала Преспа се дели од 
делницата Корча - Билиште и свртува кон север. 
Во тој период дел од патот 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 Бал-
канските војни, кога дошло до поделбата на Ма-
кедонија помеѓу Грција, Бугарија и Србија, југо-
западниот дел на Преспанското Езеро бил при-
додаден кон новосоздадената албанска држава. 
До вакво решение се дошло наводно поради тоа 
што жителите биле економски зависни од градот 
Корча, кој бил населен со православни Албанци, 
Власи и Македонци.

Ни беше кажано дека до Втората светска војна 
албанската држава водела силна асимилаторска 
политика кон малцинствата, вклучувајќи го и 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 
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деценија на XX век, за среќа се создадоа услови 
Македонците активно да се вклучат во општест-
вено - политичките процеси во Албанија.

Инаку, Мала Преспа  или  Долна Преспа, како 
Преспанци ја нарекуваат е географска област по-
крај југозападниот брег на  Преспанското Езеро. 
Целата област се состои од десетина села коишто 
се организирани во Општината Пустец. Село-
то  Пустец  е најголемата населба, а истовремено 
е и седиште на општината, чиј градоначалник и 
сите членови на советот на општината се етнич-
ки  Македонци.

Интересно е да се спомене дека грбот на општи-
ната го содржи древниот  македонски симбол, 
16-зрачното сонце од Кутлеш (Палатица - Виргина) 
над кое стои натпис на македонски јазик Општи-
на Пустец, а под него и на албански јазик. Во село-
то работат основно и средно училиште, а овозмо-
жено е образование на македонски јазик само до 
четврто одделение. Во рамките на училиштето во 
Пустец постои и библиотека со огромен фонд кни-
ги на македонски јазик. Всушност, тоа е прв случај 
на официјална употреба на македонскиот мајчин 
јазик во Република Албанија.

Во областа Мала Преспа спаѓаат дел од Прес-
панското Езеро и селата:  Глобочани,  Горна Гори-
ца,  Долна Горица, Зрновско (илиЗрноско), Леска, 
Пустец,  Туминец,   Шулин  (Безмиште), Церје, кои 
ја сочинуваат Општината Пустец, и селата Про-
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 пра-
во на образование на македонски јазик. Македон-
скиот јазик се користи и во општинската админи-
страција и културата. Општината има позитивна 
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демографска слика, и во многуте македонски се-
мејства и домаќинства е карактеристична голема-
та 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), а некои работат во поголемите 
албански градови.

Голем број од жителите на Мала Преспа се-
којдневно мигрираат на пазарите во Скопје, Бито-
ла и другите поголеми македонски градови про-
давајќи разна стока како маслиново масло, коњак 
„Скендербег”, цигари и разни земјоделски про-
изводи и рачно изработени производи, како пле-
тени, дрвени и други предмети. Меѓутоа, во исто 
време има голем број Македонци кои се врвни ин-
телектуалци и на различни општествени и други 
позиции и кои се дел од сегашниот и идниот про-
грес на Албанија.

Тргнавме да го посетиме селото Пустец. По па-
тот среќававме деца, мажи, жени, стари лица... Со 
сите се поздравуваме, си зборувавме преспански 
и им посакувавме добра работа на оние коишто 
работеа во полето.

Селото Пустец, пак, се распространило вдолж 
ридот над самото Преспанско Езеро. Куќите се 
од камен, македонски, скромни, како и во многу 
преспански и други села. Во селото вриеше како 
во кошница од народ. На сред село се  сретнавме 
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со многумина. Разговаравме за минатото, за се-
гашноста и за иднината на овој македонски на-
род, којшто го зачувал својот национален иден-
титет. Сите зборуваат убав преспански говор, на 
училиште четири години учат на мајчин македон-
ски јазик, имаат амбуланта, земјоделска задруга, 
киносала, културен дом, неколку колонијални 
продавници, рибарска задруга. Но, најважно е 
што имаат чист македонски дух и верба во идни-
ната на македонската нација, на македонскиот 
јазик, на сè што е македонско. Селото Пустец е 
единствена македонска општина и една од пого-
лемите населби во Корчанскиот регион и најголе-
мо македонско село во Албанија. А, таму во Долна 
Преспа се пее, се смее, се игра, се тагува и болува 
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 легендата, 
живеел цар Самуил, може да се почувствува сета 
убавина и питомина на Преспанското Езеро и До-
лна Преспа, која му припаѓа на македонскиот на-
род, а е поделена на три држави.

Островот Мал Град којшто гордо и осамено се 
вишнее над езерската шир е место за предизвик. 
Во својата карпеста утроба ја скрил црквата „Све-
ти Петар и Павле” како споменик на патилата и 
на страдањата на македонскиот човек на тој прос-
тор. Од висината на островот се гледаат неколку 
пештерски цркви, коишто зборуваат за културно-
то наследство на Македонците кои, не по своја 
вина, останаа поделени и распарчени.

Во нашите анали ќе остане дека Преспанското 
Езеро го видовме од Пелистер од Република Ма-
кедонија и од Долна Преспа, во егејскиот дел од 
Македонија, а со посетата на Мала Преспа во Ал-
банија го видовме од неговите три страни. Овој 
споменик на природата, како водена маса и како 
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дел од македонската убавина и судбина, како езе-
ро 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 со различна судбина. 

Посетителите велат дека во живописните 
предели на Преспа очите повеќе се отвораат од 
каде било на друго место. Чистиот воздух доаѓа 
од високите и убави елки, борови и букови шуми 
на Баба Планина и Иван Планина, на Бигла и Га-
личица, како и од пространото Преспанско Езеро. 
Тоа е предел што за секој посетител отвора широк 
хоризонт.

Нашата посета на Мала Преспа која ќе ни оста-
не во долго сеќавање ја продолживме кон остана-
тите села и тргнавме кон граничниот предел кај 
селото Стење во Горна Преспа да се воодушеву-
ваме на погледот на Преспанското Езеро. Попат 
застанавме и покрај Завир - место во чија бли-
зина може да се види како Преспанското Езеро 
истекува во Охридското Езеро. За овој природен 
феномен зборуваат македонските и албанските 
стручњаци, но највпечатливо говорат отворите низ 
кои истекува водата од едното во другото езеро.

Занемени пред природното чудо, се искачував-
ме на камењарот и кон карстните отвори во Завир. 
Ги видовме отворите во карстниот бедем на плани-
ната Галичица. Велат дека оној најголемиот до кој 
седевме, и кој наликува на отвор на некоја пеште-
ра, е и најголемиот истек воопшто, во целото езеро. 
Во Преспанското Езеро, и на дното и во плитките 
делови на коритото, има повеќе отвори, и поврза-
носта, односно хидролошката врска помеѓу него и 
Охридското Езеро е докажана и научно, со помош 
на методот на радиоактивни изотопи.

Глетката во Завир беше возбудувачка и неза-
боравна, особено од лимнолошки аспект. Малку 
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подалеку кај еден помал отвор се гледа како во-
дата тече како силен млаз, со голема брзина и со 
силен шум. На друго место се слуша звук кој се 
чини како да доаѓа од подземјето, сличен на оној 
што го предизвикува воз кога минува низ тунел.

Тоа е некој подземен одлив. Гледавме и мно-
штво мали вирчиња и свиоци од Преспанското 
Езеро кое тече и го напојува со својата вода Ох-
ридското Езеро, поточно, со водата која тоа само-
то ја добива од Малото Преспанско Езеро. Оваа 
прекрасна водена врска меѓу Малото и Големото 
Преспанско Езеро и Охридското Езеро, во Завир 
е највидлива и човека го заплиснува со вечното 
чудо на мајката природа.

Во далечините го оставивме тој дел на Македо-
нија, Мала Преспа или како што нашите Македон-
ци ја викаат Долна Преспа во која живеат само 
Македонци и се упативме кон граничниот премин 
кај селото Стење.

На границата на поделената македонска земја, 
меѓу двете држави не работешениту еден Македо-
нец. Сите беа Албанци, кои, за жал, не го знаеја 
македонскиот јазик, а еден од нив зборуваше 
руски и по некој збор или реченица на англиски 
јазик.

Оваа средба во Мала Преспа ни беше прва, за 
потоа многу пати да ни се отворат портите и ви-
диците во различни прилики 

Се упативме кон нашата држава и од непосред-
ни близина на граничниот премин како на длан-
ка се гледаше дел од Преспанското Езеро, селото 
Стење, Царина и Отешево, а во далечините над 
Преспанската Котлина се извишуваше Пелистер, 
македонскиот убавец.
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D а се биде во Јужна Америка за нас од Европа 
значи да сме од другата страна на Земјината 

топка. Тоа чувство го доживеавме во Аргентина 
- земјата на тангото, како често ја нарекуваат ова 
голема, богата и контраверзна јужноамериканска 
земја. Таа е сместена меѓу Андите и  Атлантскиот 
Океан, а се граничи со  Парагвај,    Бразил,  Боли-
вија, Уругвај и Чиле.

Во текот на нашиот престој бевме информира-
ни, меѓу другото, дека првите европски новодој-
денци кои пристигнале во Аргентина биле шпан-
ските и португалските колонизатори. Најпрво, 
тие дошле во Буенос Аирес на  Рио де ла Плата 
што значи „Сребрена река” уште во XVI век. Пред 
доаѓањето на европските колонисти територијата 
на Аргентина била ретко населена. Индијанскиот 
народ Диагуити самостојно и слободно живеел на 
овие интересни и богати простори, особено во се-
верозападниот дел на Аргентина, во соседство 
со Империјата на Инките. Меѓутоа, сè се измени-
ло со стапнувањето на првите Европејци на чело 
со Америго Веспучи на оваа територија во 1502 го-
дина. Шпанците основале постојана колонија на 
местото каде денеска се наоѓа престолнината на 
Аргентина, милионскиот град Буенос Аирес, која 
била дел од  Вицекралството Перу, кое било фор-
мирано во времето на Карло V, царот на Светата 
Римска Империја  со потпишувањето на кралски-
от декрет во Барселона во 1542 година. Веднаш по 
ова започнала граѓанската војна помеѓу Франци-
ско Пизаро и Диего де Алмагро за тоа кој да упра-
вува со Перу.

По создавањето на Вицекралството Рио де ла Пла-
та  во 1776 година, Аргентина заедно со денешните 
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земји Парагвај, Уругвај и голем дел од Боливија биле 
вклучени во нејзиниот состав. Престолнина на Ви-
цекралството бил градот Буенос Аирес, кој станал 
голем трговски и финансиски центар. Целта на 
формирањето на Вицекралството била заштита 
на шпанските колонии од сè почестите англис-
ки и португалски амбиции за овој регион. Веќе 
во  1810  година започнало пропаѓањето на Ви-
цекралството по објавувањето на независноста 
на  Аргентина  и  Уругвај   под името Соединетите 
Покраини на Рио де ла Плата, а потоа независнос-
та, на Парагвај , Боливија и Уругвај. 

 Од огромната литература научивме дека во вто-
рата половина на XIX век, Аргентина се развила, 
главно, поради својата добра географска положба 
и пред сè поради излегувањето на море. Но, како 
земјите на Балканот, така и земјите во Јужна Аме-
рика, Аргентина заедно со Бразил и Уругвај воде-
ле војна против Парагвај.

Во текот на модерната историја на Аргенти-
на, на чело на земјата застанале поголем број из-
брани власти и воени диктатури. Социјалните и 
политичките прилики условиле за доаѓањето на 
власт на Хуан Доминго Перон во 1946 година. Са-
миот Перон спровел агресивна политика во земја-
та, главно насочена кон зајакнување на земјата. 
Перон се задржал на власт до  1955  година, кога 
со воен удар тој бил сменет и на негово место за-
станал Едвардо Лонарди. Перон бил принуден да 
замине во прогонство и покрај тоа што останал 
многу популарен во земјата.

Во текот на 60-тите години на минатиот век, 
власта се обидела да се соочи со проблемите 
околу економскиот раст на земјата и социјални-
те проблеми. Во следните години владееле голем 
број немири помеѓу приврзаниците на Перон и 
неговите непријатели. Така, на крај Перон се вра-
тил од прогонство и на изборите во 1973  година 
победил. Тој починал во 1974 година, а власта по 



СВЕТОТ НА ДЛАНКА

57 ~~

ова била преземена од страна на милитаристите. 
Земјата и во следните години се соочувала со не-
поволната економска состојба.

Овој период од историјата на Аргентина е по-
знат и како валкан период, во кој биле убиени и 
затворени голем број на неистомисленици на вое-
ната диктатура, проследено преку кршење на ос-
новните човекови права. Сепак, милитаризмот во 
Аргентина дошол во криза, главно, поради нере-
шените економски проблеми на народот.

Во  1982  година се водела  Фолкландската вој-
на помеѓу Аргентина и Обединетото Кралство на 
Англија за спорните Фолкландски острови, Јужна 
Џорџија и Јужните Сендвички Острови. Во време-
то пред војната, Аргентина била зафатена со го-
лема економска криза и граѓански немири против 
воената хунта. Аргентинската воена власт настоју-
вала да ја задржи моќта преку пренасочување на 
вниманието на јавноста на вековниот спор со 
Велика Британија околу суверенитетот на остро-
вите, но не очекувала дека Велика Британија ќе 
одговори со воена сила. Суверенитетот на Фол-
кландските острови бил предмет на тензии кој 
ескалирал кога една   група најмени аргентински 
трговци го истакнале знамето на Аргентина над 
Јужна Џорџија, што подоцна било сметано со прв 
офанзивен акт во војната. Аргентинската воена 
хунта, сметајќи дека Велика Британија може да го 
засили военото присуство во јужниот Атлантик, ја 
наредила инвазијата на островите. Веста за ин-
вазијата, најпрво, стигнала во Велика Британија 
преку аматерско радио. Велика Британија, најпр-
во, била изненадена од нападот на Аргентина, и 
покрај повеќекратните предупредувања од свои-
те морнарски офицери за можната инвазија. Само 
неколку недели подоцна, Британците започнале 
поморска и воздушна офанзива, и за кусо време 
ги зазеле островите и ги заробиле сите аргентин-
ски војници што биле стационирани на нив.
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По војната со Велика Британија, под голем 
притисок на јавноста, во Аргентина конечно била 
вратена политичката слобода па во  1983  година 
биле распишани демократски избори.

Ние бевме (авторот на овој текст во својство 
учесник на меѓународен симпозиум) дел од арген-
тинската вистина во главениот град Буенос Аи-
рес, каде живеат околу 3 милиони жители. Буенос 
Аирес, што на шпански значи „добар ветер, добар 
воздух”) е метропола и најголем град во Аргенти-
на. Како што градот Петрополис во Бразил бил 
престолнина на Португалската Империја, исто 
така и Буенос Аирес, под името Рио де ла Пла-
та бил главен град на Кралството Шпанија. Град 
којшто го заплиснуваат водите од струењата на 
Атлантскиот Океан и кој со својата местоположба 
е распослан во должина и широчина на тој дел од 
Аргентина. И ние бевме дел од таа метропола која 
личи на Париз во хотелот кој беше распослан на 
брегот од реката Ла Плата, за неколку дена во те-
кот на еден меѓународен симпозиум. 

Инаку, населението на Буенос Аирес, главно, се 
Аргентинци од шпанско и италијанско потекло, 
а ги има со еврејско арапско, кинеско, корејско, 
балканско и друго потекло, од кои поголемиот 
број од населението се припадници на католичка-
та црква, но има и јудеисти и муслимани. 

Интересно е да се спомене дека во 1806 година 
Буенос Аирес бил окупиран од Британците. Шпа-
нија во тој период не била доволно силна за да го 
одбрани градот, па самото население се дигнало 
на бунт и само се ослободило. Всушност, тоа ја 
претставува и борбата на Аргентина и аргентин-
скиот народ за самостојност. 

При посетата на Буенос Аирес имавме желба 
да посетиме многу споменици од историјата, кул-
турата, природни убави, но најмногу да го почув-
ствуваме овој град со моќта на тангото. Минував-
ме километри и километри од влезните булевари 
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на главниот град на Аргентина, љубопитно посма-
трајќи ги специфичните архитектонски обележја 
на метрополата надалеку позната по својата осо-
беност и привлечност. Буенос Аирес облеан со 
сончевина среде пладне, и среде лето, не маѓепса 
со неговата убавина, раскош, богатство на споме-
ници кои ја сочинуваа прекрасната разгледница, 
а пред нас се отворија нови сè поинтересни види-
ци за кои имавме претстава од прелистувањето на 
обемната литература.

Младиот црномурест и елегантен таксист, кој 
течно зборуваше шпански и англиски јазик го за-
моливме да нè информира за многуте интересни 
градби на градот, додека тој брзо не носеше кон 
едно од најцентралните подрачја во раскошниот 
дел - Рекоба. Навистина момчето не престана да 
нè информира за голем број споменици, за на-
чинот на живеење на населението во градот, за 
религијата и бројните споменици на католичката 
црква и на други религии, за културното наслед-
ство за сè она што тој во улога на професионален 
водич можеше да ни го долови. Но, се чини врв на 
неговата љубов кон Аргентина ја искажа на свој 
посебен начин. Имено, во еден момент застана, 
излезе од автомобилот и онака сам направи по-
веќе, можат да се речат професионални чекори 
од познатото аргентинско танго, како да сме на 
некоја претстава, за што од нас доби и заслужен 
аплауз. Влезе во автомобилот и ни рече дека ќе 
видиме еден многу интересен монумент. Така 
вниманието ни го насочи кон спиралното метално 
поприлично високо спомен-обележје во модерна 
верзија, посветено на тангото. Многумина како 
нас љубопитно го гледаа споменикот на тангото. 
Многу туристи од различни земји со задоволство 
се сликаа и гласно коментираа.

Ако некогаш тангото било игра на улицата, на 
сиромашните и можеби безнадежните, како што 
појаснуваше водичот од една група нордиски туристи 
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на кои им се приклучивме и ние, така сега тангото е 
престижот на Аргентина. Со задоволство може да 
се каже дека тангото е брендот на Аргентина. Тоа 
е некаков препознатлив знак на оваа земја. Моќта 
на тангото, не е само во оние беспрекорни дви-
жења на чудесната игра, туку тоа е спој на емо-
цијата, елеганцијата, движењето, љубовта... Тури-
стите понесени од оваа мини - сторија за тангото 
која ја слушаа од високото момче, кој беше водич 
на поголема група дојденци, не им дојде како из-
ненадување, или, пак, да им падне незгодно, дека 
сега тука, баш и ќе ги направат првите чекори на 
кои ги покани нив, ама и сите нас кои бевме при-
сутни крај споменикот на тангото. Тоа и се случи. 
Секој за себе играше, се разонодуваше и изведу-
ваше некакви играорни вештини. 

Сите на свој начин почнаа да креваат и нозе 
и раце, да прават некои чекори, да се приближу-
ваат еден кон друг, да се смеат и да уживаат во 
забавата на отворено. Се создаде пријатна атмос-
фера во авенијата на дрворедите, на чиј сам крај 
многумина ги направија првите танго-обиди, и на 
завидно добро ниво. Во сетаа таа игра на телото, 
на рацете, на умот се приклучивме и ние. Како да 
ни помогна и нашата македонска играорна нада-
реност, ние се обидувавме да покажеме поголема 
професионалност во играњето. Затоа на крајот 
нашата игра на тангото беше наградена со аплауз. 
Кога веќе кажавме дека сме од Македонија, сите 
гласно извикавме - вива Македонија, вива Кана-
да, вива Аргентина! 

Во текот на нашиот престој во овој мегалополис 
на реката Рио дел Плата имавме време наредни-
те дни да го почувствуваме одблизу пулсирањето 
на убавиот град, и особено бевме задоволни дека 
запознавме толку љубезни луѓе и драги пријате-
ли. Инаку, Аргентиците зборуваат шпански, а мал 
број го познаваат англискиот јазик. Меѓутоа, кај 
младите генерации има напредок во оваа насока, 
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слична како кај нас во Македонија, и многу од нив 
се трудат да го зборуваат светскиот јазик.

Често не прашуваа за земјата од каде сме. А 
ние со задоволство им кажувавме дека сме од 
Македонија, од земјата на Александар и Филип 
Македонски, каде како во Аргентина каде се игра 
танго, во Македонија се игра „Тешкото”, античко 
оро кое е дел од богатиот македонски фолклор, 
познат насекаде во светот.

Многумина со внимание не следеа во наши-
те искажувања за Македонија, но одреден број, 
во исто време, се чудеа за ступидното прашање 
за името на нашата земја наметнато од јужниот 
сосед. Во моментот кога ѝ објаснувавме на една 
дама од Чиле, ни пријде еден Аргентинец по на-
ционалност Евреин и гласно прокоментира:

„Се радувам што гледам Македонци, блиски на 
мојот еврејски народ, со слична судбина и прокле-
та историја, да ни дојдат тука во Аргентина. Од 
Израел и од Македонија, завојувачите постојано 
краделе низ вековите. Но, сите што ви краделе 
низ вековите, па еден ден мора да платат и да 
вратат што зеле, па затоа сега ги прават та-
квите егзибиции околу името”, беше коментарот 
на Евреинот. 

Инаку, во Буенос Аирес човек не може да биде 
незаинтересиран и рамнодушен. Градот привле-
кува и освојува со карактеристичните градби и 
стилови, со таа колку разноликост, толку убава 
нишка која го сврзува минатото и сегашноста, со 
многуте споменици, со долгите авении, паркови, 
плоштади, кејови ресторани и кафулиња, со еден 
збор: динамика која домородното население го 
спојува со многубројните туристи.

Туристи во Аргентина има од цел свет. Во оваа 
глобализација, особено категоријата на оние кои 
можат да ги „растегнат нозете” по светот од Се-
верна Америка, Аргентина е вистинското место за 
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прошетки, убави денови, разонода...
Во оваа пригода треба да кажеме дека пред на-

шето патување во Аргентина имавме контакти со 
едно македонско семејство во Буенос Аирес. Затоа, 
еден ден во хотелот не посетија тие наши далеч-
ни роднини - аргентински Македонци по потекло 
од Преспа. Тие заминале за Аргентина уште пред 
Втората светска војна, но не ги заборавиле дедов-
ските корени. За жал, никогаш дотогаш не се вра-
тиле во Македонија, меѓутоа, во себе ја задржале 
питомата Преспа и сино - сребреното езеро. Долго 
разговаравме за Македонија, за нивните роднини, 
за нивниот имот во Преспа, за нивното минато и 
сегашност, за сè она што нив ги интересираше.

Средбата и разговорот беа трогателни. Им 
потекоа солзи кога им кажувавме за Преспа, за 
сегашноста за вистината за Македонија и маке-
донскиот народ од Преспа ширум светот. Тие беа 
љубезни, културни, тивки по природа и воспитани 
Аргентинци. Кога ги прашавме за македонскиот 
народ во таа далечна земја, нè информираа дека 
во Аргентина има малку Македонци. Поголеми-
от број од нив биле заминати од родната земја 
пред многу децении и се интегрирале во новото 
општество.

Така, многумина од нив, гурбетџиски од раз-
лични поводи и причини кинисале на патот на не-
познатото од Преспа, Богданци, Прилеп, Битола, 
Лерин и други места во Македонија за да направат 
македонско гнездо на другата страна на Земјина-
та топка - во Аргентина. Но, иако тие векуваат во 
оваа далечна земја, повеќето и не се одродиле, не 
заборавиле од каде се. Тие со гордост зборуваат 
за своето потекло, за своите македонски корени 
и прават сето тоа да биде пренесено, да биде ама-
нет на оставнината на нивните потомци во овие 
јужно американски простори.

Инаку, како што бевме информирани од наши-
те домаќини, Аргентина е осма земја по големина 
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на мапата на континентите, а триесетта според 
нејзините четириесетина милиони жители. Таа е 
распослана во својата долгнавеста линија, до гле-
черите на југот од Јужна Америка, а низ Патаго-
нија се испреплетуваат најразлични временски и 
климатски зони, четири жетви, како и многу уни-
катна флора и фауна.

Аргентина ја заградува планинскиот венец на 
Андите и водените пространства на Атлантскиот 
Океан. Многуте планини и реки и рамнини, како и 
Патагонија, ја прават оваа земја богата со сурови-
ни, со руди, земјоделски производи и е привлечна 
дестинација за светските глобалисти.

Кога човек ја има можноста да ужива во убави-
ните, тогаш се користи секој миг за да се види и 
доживее што повеќе, за да се запамети и понесе 
со себе што побогато сознание и трајни впечато-
ци. Не можевме да останеме рамнодушни на дина-
мичниот живот, на многуте културни настани, на 
фудбалските еуфории, на тоа кога крај океански-
от брег млади и стари, играат танго и се забавува-
ат во ритмот на латино - звуците. Тоа е, всушност, 
чудесна сторија на традицијата на отворено.

Кога се зборува за природните убавини на Ар-
гентина треба да се каже дека дел од природната 
граница меѓу Бразил и Аргентина, во нејзините се-
верни поднебја, ја исцртуваат едни од највеличест-
вените, најполноводните, најатрактивните водопа-
ди на планетата - волшебните водопади Игуасу.

Кога човек ќе застане пред тоа чудо на воде-
ната симфонија, едноставно, ќе занеме и ќе биде 
понесен од магичната моќ на мајката природа. 
Дури 275 водопади се испреплетени низ џунглата 
во која има десетици животински и со илјадни-
ци растителни видови кои се карактеристични за 
овој дел од континентот.

Реки од луѓе од сите меридијани доаѓаат за да 
уживаат во оваа уникатна убавина. Притоа, не 
може да се опише чувството кога ке се застане на 
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платформата, а од спротива на само десетици ме-
три, секоја  секунда се струполуваат милиони ли-
три водена маса.

Најатрактивен е  водопадот со име „Грлото на 
ѓаволот”! Кој му го дал името не погрешил. Токму 
така може да се нарече таа водена мистика која 
се распостила пред очите на посетителот. Кога 
се стои и додека се гледа како удолу во воденото 
вулканско грло врие, се чини дека човек е во пои-
накви времиња.

Мар дел Плата, пак, е туристички бисер каде 
среде лето нормално е да врие како во кошница. 
Распослано на брот на Атлантскиот Океан ова 
монденско одморалиште заслужува да биде мемо-
рирано во некои наши сеќавања на незаборавот, 
бидејќи, навистина, е доста специфичен и лати-
но-американски несекојдневен, карактеристичен 
град по многу нешта.

Од рано утро со часови одевме низ долгите пе-
сокливи плажи кои се недогледни, и веќе не се 
чудевме кога пред нашите нозе големите бранови 
од океанот исфрлуваа на брегот фоки, морски ла-
вови, риби или малечки ајкули. 

На крајот од аргентинското лето и европската 
зима, ние заминувавме од оваа голема, интересна 
и убава земја. Авио „друмовите” не водеа кон Ви-
ена, а оттаму кон нашата Македонија.

За време на долгиот лет по повеќедневниот 
престој во Аргентина, ги прелистувавме впечато-
ците за прекрасно поминатото време, за доживу-
вањата, посетите, тангото и откривањето на цели 
непознати страници од чудесната аргентинска 
земја. 
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BRAZIL
POGLED NAD RIO

I нтересен е податокот дека денешната терито-
рија на Бразил била населена уште пред 6.000 

години. Повеќето домородни народи кои живее-
ле и живеат на територијата на Бразил се веру-
ва дека се потомци од првиот бран емигранти 
кои пристигнале овде од Северна Азија, поточно 
од Сибир. Во 1500 година од нашата ера терито-
ријата на модерен Бразил броела население од 
околу 3 милиони жители, разделено во повеќе 
од 2000 нации и племиња. Во текот на наредни-
те три века, Бразил бил постојано колонизиран 
од Португалци. Лингвистиката, пак, открила дека 
во Бразил има над 188 живи домородни јазици со 
над 150.000 говорници и дека има 67 домородни 
племиња кои сè уште живеат без допир со конвен-
ционалната цивилизација. 

Според податоците што ги прочитавме, Бра-
зил е најголема држава во Јужна Америка. Повр-
шината и е речиси повеќе од половина на цели-
от континент, со главен град  Бразилија. Бразил на 
исток е заграден од Атлантскиот Океан со долга 
брегова линија од околу 7.500 километри. На се-
вер се граничи со Венецуела, Суринам, Гвајана и 
со прекуморскиот оддел  на Француска Гвајана. 
На северозапад се граничи со  Колумбија, на за-
пад со Боливија и Перу, на југозапад со Аргенти-
на и Парагвај и на југ со Уругвај. Бројни архипе-
лази припаѓаат на Бразил, како Фернандо де Но-
роња, Атолските Карпи, Свети Петар и Павлевите 
Карпи и Тринидад и Мартин Ваз.

Оваа огромна јужноамериканска држава е десет-
та светска економија. Бразил е член и основач на 
Обединетите нации и Унијата на јужноамерикански 
нации. Во Бразил е доминантна римокатоличката 
религија, а државен јазик е португалскиот. Доста 
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различни елементи го сочинуваат бразилско-
то општество со својата мултиетничка комплекс-
ност. Бразилската култура, главно, била под влија-
ние на европската, африканската, и  домородни-
те  култури и традиции. Најголемо влијание има, 
секако од португалската култура, поради силните 
колонијални врски на Португалската Империја.

Бразил има доста наследено од Португалците, 
меѓу другото наследен е  јазикот, католичката ре-
лигија  и  колонијалните архитектонски стилови. 
Исто така, бразилската култура има влијание од 
италијанската, германската и од други европски 
доселеници чие влијание може да се забележи 
на југ и на југоисток во Бразил. Домородните на-
роди влијаеле на кујната и јазикот, додека Афри-
канците, донесени во Бразил како робови, влија-
еле на јазикот, кујната, музиката, игрите и рели-
гијата. Кујната, пак,  многу варира од регион до 
регион. Ова ја рефлектира измешаноста на домо-
родците и емигрантите. Така е создадена нацио-
нална кујна обележана со зачувување на регио-
налните карактеристики.  

Карневалот со спектакуларни улични паради и 
музика, е една од посилните слики на Бразил. Тој 
се одржува секоја година пред Велигден кога се 
означува почетокот на великите пости. Карнева-
лот се слави во цел Бразил, секаде е обележан со 
своите регионални карактеристики, но најспекта-
куларните славења надвор од Рио де Жанеиро се 
одржуваат во Салвадор, Ресифе, и други места. 

Религијата е многу разнолика во Бразил, ус-
тавот дава слобода на вероисповед, и владата 
генерално го почитува тоа право во практика. 
Во Бразил преовладува Римокатоличката црква, 
правејќи го Бразил најголема католичка нација 
во светот.  Формалната врска меѓу државата и ри-
мокатолицизмот ослабнала кон крајот на XIX век, 
сепак, до определен степен црквата го задржала 
големото влијание. Споменикот на Исус Христос 
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над Рио е едно од  новите седум светски чуда  и 
симбол на религиозноста на Бразил. Тој е едно од 
најпосетените и најинтересните места во Рио. 

При нашата посета на Рио (авторот на овој 
текст како учесник на меѓународен симпозиум за 
религијата, заедно со сопругата) се уверивме дека 
бројот на протестантите расте. До 1970 година, 
мнозинството бразилски протестанти биле след-
беници на „традиционалните цркви”, повеќето 
лутеранци, презвитеранци и баптисти. Од тогаш 
па наваму, бројот на пентокостните и неопенто-
костните следбеници значајно нараснал.  Тради-
ционалните африкански верувања од донесените 
робови се имаат измешано со католицизмот, и 
така се создале афробразилските религии макум-
ба,  кандомбле  и  умбанда. Домородните религии 
варираат од група до група во градовите Рио де 
Жанеиро, Сао Паоло, Порто Алегро, Флорианопо-
лис, Салвадор и други.

Рио де Жанеиро лежи на бразилскиот брег на 
Атлантскиот Океан, близу до јужниот напоред-
ник, чие што крајбрежје е ориентирано од исток 
кон запад. Овој град е основан на мал залив на-
речен Гуанабара, чијшто влез е местото наречено 
Шугер Лоф. Центарот, јадрото на Рио, лежи на 
рамнините на западниот брег од заливот Гуанаба-
ра. Поголемиот дел од градот, најчесто именуван 
како Северната Зона, се протега на северно - за-
падните рамнини составени од морски и конти-
нентални седиментни карпи, како и на околните 
ридови и неколку карпести планини.

Јужната Зона на градот ги опфаќа плажите кои 
ги допираат краевите на отвореното море. Оваа 
зона е одделена од Центарот и од Северната Зона 
со помош на крајбрежните планини. Големата 
Западна Зона, која долго време била отсечена 
поради непроодните планински терени, станала 
проодна и се здобила со нови патишта и тунели 
до крајот на XX век. Рио де Жанеиро има тропска 
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клима која има карактеристики како и тропската 
монсунска клима и многу често се карактеризира 
со долги периоди на врнежи, најчесто, од декем-
ври до март. Во внатрешните области на градот, 
температурата достигнува и над 40°C и овие пе-
риоди се чести во летото, иако ретко траат долги 
периоди, додека максималната температура над 
27°C може да се случи на месечна база. По должи-
ната на брегот, ветерот кој дува наизменично, 
море - копно ја моделира температурата.

Ние летавме од Сао Паоло до Рио де Жанеиро,  
кој често е нарекуван само Рио. Тој е главен град 
на Бразил и по Сао Паоло, втор по големина   и 
трета метропола во Јужна Америка, достигнувајќи 
над 6 милиони жители, во центарот и околу 12 ми-
лиони жители со околината, правејќи го шести 
град по големина во Северна и Јужна Америка, а 
дваесет и шести во светот.

Овој центар бил главен град на Бразил речиси 
два века, од 1763 до 1815 година за времетраењето 
на Португалската колонијална ера, после 1815 до 
1821 година станува главен град на Обединетото 
Кралство на Португалија, Бразил и Алгарвеш. Рио 
де Жанеиро многу често е нарекуван „Волшебни-
от град”. Тој претставува втор по големина град во 
земјата по бруто-домашен производ, а триесетти 
по големина во светот. Рио е седиште на двете 
големи бразилски компании - Петробас и Вале, и 
големите нафтени компании и телефонија во Бра-
зил, покрај најголемиот конгломерат на медиуми 
и комуникациски компании во Латинска Амери-
ка. Како дом на многу универзитети и институти 
Рио де Жанеиро е вториот по големина центар за 
истражување и развој во Бразил. 

Овој град е најпосетуваниот град во јужната 
хемисфера и е познат по неговите природни оп-
кружувања, славењето на карневалите, самбата, 
босанова и плажите како што се  Бара де Тихука, 
Копакабана,   Опанема   и  Леблон. Во прилог на 
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плажите оди и најпознатата знаменитост, огро-
мната статуа на Исус Спасителот на врвот на пла-
нината Корковадо. Оваа статуа е дел од новите 
седум светски чуда. Потоа планината Шугер Лоф, 
Самбадроме, област во која се стационирани по-
веќе училишта за самба танцот и која се користи 
како авенија за времетраење на Карневалот. И 
на крај стадионот Маракана, еден од најголемите 
фудбалски стадиони во светот. Летните олимпис-
ки игри во 2016 година ќе се одржат во Рио де 
Жанеиро, а со тоа за првпат ќе се обележи Јужна 
Америка да биде домаќин на настан. Стадионот 
Маракана во Рио, исто така, ќе биде домаќин на 
финалниот меч за Светското првенство во фудбал 
во 2014 година, а во 2013а година Рио де Жанеиро 
беше домаќин на Светскиот ден на младите.

Поновите историски податоци за Бразил, од-
носно за Рио, укажуваат дека Америго Веспучи 
бил првиот морепловец - Италијанец кој стасал 
во Рио. Тоа се случило во далечната 1502 година. 
Славниот морнар бил приклучен во португалска-
та експедиција, која открила многу земји, меѓу 
кои и новиот јужно- аме ри кан ски континент. Кога 
Португалците дошле на тоа парче земја и кога 
нивниот брод за прв   пат го заминал Шугер Лоф и 
навлегол длабоко во заливот Гуанабара, навига-
торот забележал ситно струе ње на водата и поми-
слил дека впловил во уто ка на некоја голема река. 
Тоа се случило во по чет о кот на јануари и затоа но-
вото место го нарекол Рио де Жанеиро, што значи 
„јануарска река”.

Португалците му посветувале малку внимание 
на Рио де Жанеиро, бидејќи со откривањето на но-
вите територии, требало нивната главна грижа да 
биде од браната од Индијанците и од француски-
те ос во ју в ачи. Но, работите од корен се измениле 
кога се от криени златото и дијамантите во држа-
вата Минас Же раис. Ова богатство било намене-
то за кралскиот пор тугалски двор, чиј директен 
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пат до него водел преку Рио де Жанеиро, а оттаму 
преку океанот за Европа, односно за Лисабон и 
Португалија. Затоа пристаништето во Рио само 
се проширувало и наместо градот Бахија, Рио Де 
Жанеиро станал главен град на новата колонија 
во 1763 година. 

Исто така, во литературата за Бразил се вели 
дека кога Наполеон Бонапарта нав ле гол во Пор-
тугалија во 1808 година, кралскиот двор бр зо пре-
бегал во Рио де Жанеиро, уживајќи во сета своја 
раскош и убавина на новите простори. Животот 
течел, парите и дијамантите се множеле, а кра л-
скиот двор се проширувал и станувал сѐ посилна 
инс титуција.

По смртта на португалската кра лица Марија 
во 1816 година, принцот Дон Жоао бил кру нисан 
за крал, а Рио станал главен град на Пор ту галија. 
Провинцискиот град со тропска клима, за раз-
лика од европскиот Лисабон со медитеранска 
клима, станал вистински цивилизиран со банки, 
пош ти, музеи, патишта, цркви, културни и други 
об јек ти и установи, а француските модни креато-
ри ја под  готвувале облеката за членовите на крал-
скиот двор.

 Но, еден ден во 1821 година кралот се вратил 
во Португалија. Веднаш по неговото заминување 
дош ло до израз незадоволството во државата со 
која продолжил да управува неговиот син. Всуш-
ност, тоа било почеток на борбата за слобода на 
Бразилците, кои барале заминување на странци-
те. Притисокот бил голем така што наместо да се 
врати во Португалија и да биде португалски вла-
детел, на 7 септември 1820 година тој прогласил 
независност на Бразил, крунисувајќи се за импе-
ратор, со титула Дон Педро Први.

Непослушниот император започнал да води ра-
сипнички приватен живот и да троши огромни суми 
пари. Во скандалозниот начин на жи ве ење, станал 
татко на четири деца со слу гин ки те. Раз вратот и 
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некадарноста да владее и да ја води државата по 
девет години го натерале Дон Педро Први да аб-
дицира во корист на својот син кој имал само пет 
години.

Вториот император Дон Педро Втори бил нада-
рен со способност, мудрост и со широко срце. Ја 
зел власта во свои раце на возраст од 15 години и 
владеел цели 49 години, сѐ до укинувањето на ро-
бо владетелството. Тоа бил период на економски 
рас теж на земјата, развој на производството за 
кафе, па мук и шеќер.

Животот во кралскиот двор се одвивал по ре-
цептот на европските земји, а Дон Пед ро Втори 
бил чест гостин на Европа. Така, при една него-
ва посета на Европа, како последица од неговото 
лошо здравје, принцезата Изабела ги ослободила 
робовите без да им плати на соп стве ни ците на 
плантажите.

Меѓутоа, како што рекол не кој од очевидците, 
кој бил и потписник на тој до кумент, „Нејзиното 
Височество спаси една раса, но ќе го загуби прес-
толот”. Така и се случило, на 15 ноем ври 1889 
година монархијата била отфрлена и Бразил се 
прогласил за република.

Имавме можност да се запознаеме со овие по-
да тоци и настани од минатото при посетата на 
градот Петрополис, 80-тина километри североза-
падно од Рио, каде се наоѓа и Музејот на Импе-
ријата. Всушност, се гаш ниот музеј бил Кралската 
палата на Дон Педро Втори во период од десети-
на години, односно тоа била лет на резиденција 
на императорот од каде тој ја водел државата. 
Таа прекрасна зградата е во неокласичен стил, со 
пространи пар кови наоколу, исполнети со разно-
видни дрвја и цве ќиња и други егзотични расте-
нија. Во таа оаза на слободата на духот, како што 
рече преведувачката Глауција, симпатична мулат-
ка, императорот поминувал шест месеци во годи-
ната во летната резиденција во Петрополис.
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Денес музејот има вредна колекција на до-
ку менти од кои може да се проучува историјата 
на Бра зил во XIX век. Посебен простор заземаат 
предметите и вредностите кои говорат за многу 
богатото минатото, но и за сегашноста на земјата, 
што е составена од 22 сојузни републики, 4 феде-
рални територии и еден фе де ра лен округ - Рио де 
Жанеиро.

 Со самото пристигнување на дивите просто-
ри на Бразил, Португалците биле вчудовидени од 
уба вината што го опкружувала тогашниот град 
Рио. Всуш ност, по слегувањето од бродовите се 
сре ќа вале со бескрајни падини со бел песок, зе-
ленило и појас на шуми меѓу гра нич ните врво-
ви што се издигаат над кристално чис тата вода. 
Меѓутоа, новодојденците биле не пожел ни и тре-
бало да бидат подалеку од брегот на океа нот. 
Тамоуосите, староседелски индијански пле ми ња 
кои живееле и го користеле тој рај, не ги са ка ле 
но водојденците, ниту, пак, оние кои пристигнува-
ле во на ре дните години.

Тие, веројатно, биле свесни дека белиот човек 
нема никогаш да престане да доаѓа во нивната 
земја. Во тоа биле и во право. Тамоуосите знаеле 
дека тие простори на кои се протегал Рио де Жа-
неиро и заливот што го поврзува не биле река, 
туку само залив (гуанабара), што на нивниот јазик 
значи „заштитник, знаме на морето”. И кога први-
те Португалци се доселиле кај заливот, старо се-
дел ци те и од љубов и од омраза ги нарекла „кари-
оки” што на нивниот јазик значи „куќа на белиот 
човек”.
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Dенес, по повеќе од 500 години, во Рио непре-
кинато доаѓаат посетители од целиот свет. И 

сѐ уште се вчудовидени од неговата убавина. Кога 
ќе се при стигне на интернационалниот аеродром 
во Рио, првиот поглед на градот е од кај заливот - 
Порта (Гуанабара) кој останал со истите раскошни 
планини, шу ми, песок и вода како пред 500 годи-
ни, од времето на Америго Веспучи.

Инаку, административен центар на Бразил, 
пак, е метрополата Бразилија која е сместена во 
рамнината Планалто и има околу 2,5 милиони 
жители, е на листата на Светското наследство на 
УНЕСКО. Престолнината Бразилија е седиште на 
трите гранки на Бразилската власт. Исто така, таа 
е и седиште на многу бразилски компании, банки 
и други административни установи. Тој е плани-
ран град во кој сместувањето на резиденцијални-
те градби се на широки урбани простори, со голе-
ми улици поделени на сектори, што поттикнало 
дебата за животот во големи градови во XX век. 

Градот е планиран и развиен во 1956 година, 
а во 1960 година и официјално станал бразилска 
престолнина. Гледан одозгора формата на градот 
наликува на авион или пеперутка.Бразилија е из-
градена со цел да биде бразилска престолнина. 
Идејата била да се префрли главниот град од јуж-
ниот морски дел во централниот дел на Бразил. 
Пред тоа главен град на Бразил бил  Рио де Жа-
неиро, а пред него Салвадор. 

За составот на населението во Бразил постојат 
голем број податоци. За потомците на Бразил, чии 
предци се припадници на разни раси, постојат 
повеќе имиња, а најчесто е името мелези. Деца-
та на еден бел и еден Афроамериканец родител 
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се викаат мулати, децата, пак, од брак на белец 
и американски Индијанец - местаци, а потомците 
од мешани бракови меѓу американски Индијанци 
и Афроамериканци - замбоси. Во земјите на Ла-
тинска Америка често било мешањето меѓу раз-
личните групи народи и се формирал мозаик на 
луѓе потомци на разни раси. Најголемата група ја 
сочинуваат мелезите (местаците, потоа мулатите 
и замбосите), а од нив најбројни се местаците. 

Португалските ос во јувачи кои станале госпо-
дари, освојувајќи го ле ми те ри тории од новиот 
свет, со себе не ги по ве ле своите жени, а тоа се 
однесува и за подоц неж ните португалски досе-
леници. Тие се женеле со Ин ди јанки во времето 
на колонијалното владеење од XVI до XVII век. 
Португалците не им дозволувале на другите Евро-
пејци да се доселуваат во Бразил. Затоа местаци-
те се од чисто португалско-индијан ско по тек ло. 
Склучувањето бракови меѓу Пор ту га лец и Ин ди-
јанка имало за последица и некоја оп штес твена 
то лерантност, каква што немало меѓу ан гло сак-
сон ците кои го населиле најголемиот дел од се-
верно - аме  риканскиот континент. 

Таму тие со Ин дијанците постапувале како 
со ниска класа и не мало ме шани бракови. Меѓу-
тоа, толерантноста на Пор туга л ците во однос на 
склучувањето бракови со Ин  ди јанки, истовреме-
но, се совпаѓало со најсви ре по то поробување на 
индијанските племиња. Така, меѓу другите пле-
миња целосно е уништено индијанското племе 
Аравак, чии припадници биле принудени прете-
рано да работат на тропските плантажи со ше-
ќерна трска на островите во Карипското Море. 
Многу Индијанци отишле во смртта работејќи и 
во рудниците за злато и сребро или како робови 
на огромните ла тифундии.

Во раниот колонијален период бројот на бел ците 
бил незначителен. Точни податоци не по стојат, но 
се смета дека во 1800 година пред са миот почеток 
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на војната за независност во Бразил имало 400 000 
белци, 1 500 000 Афроамериканци и 600.000 Ин-
дијанци. Денес бро јот на белците (условно да каже-
ме) е значително поголем. По из во јувањето на неза-
висност од колонизаторите се на се лиле Европејци.

Кариоките не одат на плажа, тие живеат на пла-
жата. А, Рио е опкружен со плажи. Копакабана и 
Панема се најпознатите и најпривлечните плажи 
поврзани во низа од 32 километри од Пуркаја до 
Тижукаја. Тоа е, веројатно, најдолгата плажа во 
светот што им е на располагање на капачите кои 
доаѓаат во Рио, ка  де постои вечното лето коешто 
го прави Рио по годно место за живеење, разонода 
и туризам.

Копакабана, веројатно, е најпознатата плажа 
не само во Јужна Америка, туку и во светот. Таа е 
нај  возбудливиот дел на Рио. Триста илјади Кари-
оки жи  веат во стотина улици на Авенида „Атлан-
тика”, најблиската авенија до океанот, чиј широк 
тротоар е послан со фамозниот црно - бел мозаик, 
кој е направен од мермерот што се носел со бро-
довите од Португалија и Шпанија за не по тонат 
бродовите во океанот, а на враќање да понесат 
голема ко ли чи на богатство од новиот континент. 
Оваа авенија е долга 4 км и на неа од јужната 
страна, меѓу другите е лоциран еден од најубави-
те и најлуксузните хотели „Рио Гранде”.

Денес, меѓу бројните жители на Рио де Жа-
неиро има и од Македонија. Се смета дека првите 
Македонци пристигнале во оваа далечна земја по 
Првата свет ска војна. Тоа биле претежно поли-
тички емигранти или авантуристи, а некои про-
должиле на патот за Арген тина. До пред повеќе 
години тој број се дви жел и до стотина.

Нашата посета ја искористивме да го пронајде-
ме живеалиштето на еден наш близик роднина од 
Преспа, кој во Бразил дошол веднаш по Втората 
светска војна, оставајќи го своето семејство во Ма-
кедонија. По долго трагање со помош на неколку 



76 ~~

СЛАВЕ КАТИН

пријатели, припадници на Католичката црква, про-
најдовме дека нашиот роднина живеел на југот во 
градот Јагуажа, што е сместен на другиот крај на 
оваа пространа земја, во непосредна близина на 
Уругвај. Овој податок го потврдивме со информа-
цијата на конзулот на поранешна Југославија, кој 
нè упати до еден роднина на сопругата на нашиот 
пријател. Податоците што ги добивме од тоа лице 
беа оскудни, но единствено беше добро што до-
бивме неколку адреси од ќерќите кои ги добиле 
од бракот со Португалка, на кои подоцна се обра-
тивме и добивме низа потребни информации за 
неговиот живот, новото семејство, работата, ус-
песите и падовите во животот, тагата за Македо-
нија и смртта на нашиот роднина. Поради ограни-
чениот престој во Рио посетата на семејството на 
нашиот роднина не ја остваривме, но останавме 
со мислата дека при некоја друга прилика таква 
средба ќе се оствари и дека ќе го посетиме вечни-
от дом на нашиот роднина од Преспа, кој остави 
изгубени траги во Бразил.

Периодот во кој го посетивме Рио беше крајот 
на јуни и почетокот на јули. Во Македонија жешко 
летно сонце, а во Бразил иако годишно време беше 
зимата, про сеч ната температура се движеше меѓу 
25 и 30°C. Тогаш сонцето откај океанот се издига во 
вид на златно црвена топка дури во 7,30, наместо 
во 5,30 часот кога и почнува де нот на Копакабана. 
Бевме во Рио во времето кога ри барите се враќаа 
од ноќното фрлање мрежи во океанот ток му на по-
четокот на Копакабана, каде сѐ уште пос тои пазар 
за риби. Во тие утрински часови плажата ста нува 
гимнастички центар; повеќе групи играат од бој ка 
или фудбал на песокот, а илјадници џогери и ре-
креативци се движат долж четирикилометарскиот 
тро тоар. Веројатно, никаде на светот нема толку 
мажи и жени и во толкав број по мозаикот, за да го 
доживеат задоволството по дол жината на океанот. 
И ние бевме дел од таа војска ше тачи во која секој 
се забавува и прави шема на свој начин.
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Авенијата „Атлантика” е една од најфрек вент-
ни те артерии во Рио. Преку цел ден и цела ноќ се 
дви жи бесконечна колона автомобили кои, веро-
јатно, се најчисти во светот, бидејќи не видовме 
вал кано возило како што е случај на Балканот.

Кога сонцето ќе се подигне над океанот, а сен-
ката од дрвјата долж авенијата ќе се намали, то-
гаш џогерите се враќаат во своите домови, а на 
„сце на” на плажата настапуваат бејбиситерките и 
мај ките кои со најмладите и со најмалите доаѓаат 
на плажа. Кристалниот ситен песок е вистинско 
игралиште за нив. Подоцна, плажата ја запосед-
нуваат по воз рас ните за кои фудбалот и одбојката 
на песокот се оми ле ни спортови и едни од спорт-
ските игри во Бразил кои се многу популарни од 
сите други забави на пла жата. Познати светски 
фудбалери како Зико, Јуниор и Ромарио, ја започ-
нале својата ка риера на плажите на Рио. Затоа не 
е чудно што Бразилците се светски и олимписки 
шампиони во одбојка и фудбал на песок.

Над Рио се вишнее највпечатливата ви со чин ка 
од која можат да се видат спомениците на оваа 
мет ропола на контрасти. Корковадо е имиџ на 
Исус Хрис тос со раширени раце кој е заштитник 
на Кариоките и симбол на Рио де Жанеиро.

Споменикот на Исус Христос - Спасителот се 
наоѓа на самиот врв на планината Корковадо. Тоа 
е дело на архитектот Хелтор да Силва Коста, а 
скулп тор бил Французинот Паул Ландовски. Овој 
значаен, впе чатлив и по многу нешта уникатен 
споменик од свет ската култура, е поставен на над-
морска ви со чи на од 710 метри, а бил изграден во 
1931 година на највисокото плато. Само статуата е 
висока 30 мет  ри, пречникот на раширените раце 
е 28 метри, а вкуп  ната тежина на споменикот е 
1.145 тони. Низ не го минува тунел од околу 30-
тина метри (во прос то  рот на раширените раце на 
Исус Христос) во кој е смес   тена мала христијанска 
црквичка со капацитет за околу 150 по   се тители.
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До споменикот на Исус Христос се доаѓа со ав  -
томобил и со воз. Отидовме со возот, кој од под-
нож јето кон врвот на Корковадо (се движи како 
ста риот воз од Кичево до Охрид) стигнува за двае-
сетина мину ти. Од подножјето до споменикот се 
качувавме по 225 скалила и дојдовме до статуата 
и панорамската плат форма од која се гледа голем 
дел на градот.

Нај првин паѓа во очи мостот Нитерој, еден од 
нај долгите мостови на светот, кој го по вр зува рас-
тојанието од Рио до поранеш ната прес толнина 
Нитерој, град со околу еден милион жи тели. По-
тоа се забележува Шугер Лоф, Ботаничката гра-
дина, Клубот за јахти, а во далечи ните се бранува 
Ат лантскиот Океан.

Покрај Корковадо, Рио е познат и по гра нит-
ниот масив Шугер Лоф, кој се издига на околу 
400 метри над морска височина на самиот брег 
од северната стра на на Копакабана. На ова чудес-
но место може да се дојде само со жичарницата, 
бидејќи ридот стр мо се спушта кон океанот. Не-
која Ан гли чан ка уште во 1817 година, на чудесен 
начин се ис ка чила на овој масив и го поставила 
англиското зна ме. Потоа тоа знаме било симнато, 
па потоа и заменето со зна ми ња од друга група 
планинари. 

Меѓутоа, се смета дека 1912 година е роденде-
нот на овој значаен споменик, кога Германците ја 
монтирале жичарницата, нај првин до првото воз-
вишение Ирка, а потоа до Шу гер Лоф. Кабините 
можат да соберат по 72 пат ника, кои понекогаш 
на патникот му при ре ду ва ат из не надување но, и 
страв. Кога се движат, се гледа го  лем дел од гра-
дот, како и плажите Леблон и Ко па ка бана и двата 
аеродрома на северната страна.

Стадионот Маракана, пак, е имиџот на спор т с-
кото живеење во Рио и во светот. Тој е најго ле миот 
фуд  балски стадион во светот со капацитет од 180 
ил  јади гледачи, изграден за Светското  првенство 
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во 1950 година. Го посетивме во обичен ден кога 
нема фуд балски натпревари, меѓутоа без оглед на 
тоа, беше исполнет со народ, зашто Рио живее за 
фудбалот, а фудбалот живее за Рио.

Вниманието ни го привлече и манастирот 
„Свети Бенедикт”, еден од најдобрите примероци 
на барок сти лот во религиозниот Бразил, изгра-
ден во 1691 го дина. Кога Португалците пронашле 
големо бо гат ство во оваа земја не го штеделе зла-
тото за из ра бот ка на храмот во кој се позлатени 
речиси сите де лови од олтарот до натриксот. За-
тоа, овој огромен и значаен манастир претставува 
богат католички храм во Рио. Исто така, и црква-
та Канделарија од 1775 година, која е лоцирана во 
строгиот центар на Рио, е значаен еклизијастички 
центар.

Го запознавме градот на самбата и на фев руар-
скиот карневал што се одржува на температура 
од 40°C, неколку денови и кога во градот и на пла-
жите не може да се најде слободно место, не само 
во хо те лите, туку и на песокот. Го запознавме гра-
дот во кој живеат голем број богати луѓе од цели-
от свет, а во кој, во исто време, живеат едни од 
најсиромашните на планетата Земја. Рио е гнез-
до на сиромаштијата што се шири во фа ве лите во 
кои тешко може да се одреди што е улица, а што 
е куќа. Имавме прилика да направиме споредба 
меѓу овие контрасти кога посетивме ед на фавела 
на западната страна на Рио, еден ки ло метар на 
брегот од океанот. Хотелот „Ин тер кон  ти нен тал”, 
пак, е „база” каде луѓето живеат во еден друг 
свет, во светот на наследеното богатство и благо-
состојба.

Рио има древна историја. Тој е исполнет со 
бројни монументи од минатото и сегашноста, без-
број паркови, плажи и други интересни места кои 
се мета на посетителите. Во оваа пригода ќе ги 
споменеме неколкуте културно-историски и други 
споменици кои ги посетивме за време на нашиот 
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престој: Кариока аквадуктот, Националниот му-
зеј, Фламенго паркот, Тујука националниот парк, 
црквата „Глорија” и катедралната црква „Свети 
Себастијан”, преку кои се запознавме со еден сег-
мент од богатата историја и култура на еден од 
најубавите градови во светот - Рио де Жанеиро.

Во Рио ги почувствуваме тропските ноќи кога 
се палат илјадници светилки околу најубавиот за-
лив на светот. Посетителот на Рио ужива во не-
говата панорама, но, се чини, најмногу ужива во 
самракот. Тогаш може да се видат три слики на 
Рио: Рио преку ден, кога контрастот меѓу синило-
то на заливот и белите облакодери е најубав; во 
вечерниот самрак, кој во тропските предели трае 
премногу кратко време, но, сепак, доволно пано-
рамата на Рио да добие нови тонови од бои.

Веќе по неколку минути самрак, над Рио се 
спушта вистинска ноќ. Тогаш се палат стотици 
илјади електрични контрасти, убавини, предизви-
ци и специфични карактеристики што го прават 
Рио де Жанеиро еден од најинтересните, најуба-
вите и најпривлечните градови на светот. 

Последниот ден го искористивме во прошетка 
во околните места на Рио. Домаќините нѐ однесоа 
во националниот парк „Тујука”, кој е непрегледен 
и, веројатно, најпростран во светот.

Се шетавме со автомобилот низ сите делови 
каде успеваат голем број видови цвеќиња, расте-
нија, плодни и неплодни дрва.

Се насладувавме на зимските банани, кои се 
двојно помалечки од обичните, како и со некои 
други тропски плодови.

Ги посетивме просториите кои се покриени со 
густа тропска шума и мочуриштата во кои живеат 
крокодили.
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V о историјата за Пиринска Македонија се вели 
дека таа e дел од етничката територија на Ма-

кедонија, кој дел по  Букурешкиот „мировен” до-
говор  во 1913 година припаднал на  Бугарија. Во 
антиката Пиринска Македонија најпрвин била 
дел од Панонија и Тракија, а подоцна станала дел 
од Царството  Античка Македонија. Во римскиот 
период Пиринска Македонија доживува своеви-
ден процут, за што сведочат повеќето археолош-
ки ископини на атнички градови во близината 
на денешните градови  Благоевград,  Сандански, 
село Рупите и др. Во средновековниот период Пи-
ринска Македонија била под власта на царот Са-
муил, Византија и балканските феудалци. Со доа-
ѓањето на Турците, Пиринска Македонија беле-
жи одредена стагнација, но сепак не го напушта 
својот непокорлив македонски дух. За време на 
Руско - турската војна во 1877-78 година, северни-
от дел на Пиринска Македонија ќе потпадне под 
руската окупациска зона, но по Берлинскиот кон-
грес ќе ѝ биде вратен на Турција.

На подрачјето на Пиринска Македонија е кре-
нато Кресненското востание против османлиска-
та власт во 1878/79 година со центар во  Кресна, 
кое имало силен македонски национален карак-
тер и цел да создаде независна автономна маке-
донска држава. Кон крајот на XIX век на терито-
ријата на Пирин со својата чета ќе царува голе-
миот македонски револуционер и великан  Јане 
Сандански, кој бил близок соработник на  Гоце 
Делчев и најголем борец против врховизмот. Тој 
е познат под прекарот „Пирински цар” кој ќе го 
изврши познатото грабнување на протестантска-
та мисионерка Мис Стон. По Втората светска вој-
на во времето на владеењето на Георги Димитров, 
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Македонците од Пиринска Македонија ќе добијат 
целосна културна автономија која требала преку 
законска рамка да прерасне во територијална и 
Пиринска Македонија да се обедини кон тогаш-
ната НР Македонија како кон матична држава во 
рамките на Балканската федерација.

Македонците во Бугарија, или како  пирин-
ци  или  бугарски Македонци, се староседелско 
население кое, главно, живее во Пиринска Маке-
донија, во југозападниот дел на денешната Репу-
блика Бугарија. Во определени периоди постоело 
и иселување од  политички и економски причини, 
од другите делови на  македонската регија. Исе-
лувањето се одвивало во неколку поголеми бра-
нови: средниот век, во ренесансата, по ослободу-
вањето на Бугарија од турската власт, по  Илин-
денското востание, по Балканските војни  и  Пр-
вата светска војна.  Македонската емиграција од 
сите делови на етничка Македонија во Бугарија e 
најголема македонска емиграција во светот, со 
огромен интелектуален потенцијал и големо кул-
турно наследство. 

Невозможно е да се каже колкав е точниот број 
на етничките Македонци во Бугарија, особено по-
ради фактот што различни извори даваат спро-
тивставени податоци. Сепак, сите се согласуваат 
дека голем број (над два милиона, вклучувајќи и 
од мешани бракови) од граѓаните на Република Бу-
гарија се потомци на доселеници од Македонија, 
кои како емигранти или бегалци својот дом го на-
шле во Бугарија, отворенa-затворената порта.

Според пописот на населението во декем-
ври  1946 година,  во  Народна Република Буга-
рија  од вкупно 252.908 жители во  Пиринска  Ма-
кедонија  160.541 лице, односно 70% се изјасниле 
како етнички  Македонци. Изнесените факти ја 
потврдуваат вистината за Македонците во Буга-
рија, кои Бугарија вешто се обидува да ги изма-
нипулира. За жал, и за голем демократски срам, 
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според пописот на населението во Република Бу-
гариja од 2011 година таму живеат само 1.654 Ма-
кедонци,  од нив: 561 се населени во Благоевград-
ска област, а 1.163 се со маjчин македонски јазик, 
додека 1.091 се државјани на Република Македо-
нија кои живеат во Бугарија. 

Исто така, во 1947  година биле создадени пе-
чатени медиуми,  „Пирински весник”  и  Печатни-
цата,  „Македонска книга”. Тие биле дел од ост-
варените ветувања за правата на Македонците 
во Бугарија, кои би го зајакнале македонскиот ја-
зик и култура. Медиумите биле укинати и затворе-
ни во 1958 година, поради политички причини и 
менување на власта. Меѓутоа, во 1990 година, бил 
создаден нов весник за македонското малцинство 
во Бугарија, со име „Народна волја”. Весникот се 
уредува и печати во Горна Џумаја (Благоевград).

Исто така, во Благоевград е формирана Обеди-
нетата македонска организација „Илинден” - Пи-
рин е партија за економски развој и интеграција 
на населението во Република Бугарија. Таа е демо-
кратска партија која ги штити правата на малцин-
ствата и се залага за децентрализација на земја-
та. Тоа е единствената политичка партија која се 
бори за правата на македонското малцинство во 
Бугарија. Партијата работи главно во југо-запад-
ниот регион на земјата, исто така познат како Пи-
ринска Македонија. Таа беше регистрирана како 
политичка партија во 1999 година и учествуваше 
во општинските избори. Меѓутоа, на 29 февруари 
2000 година, Уставниот суд во Бугарија прогласи 
дека таа е неуставна, повредувајќи го правото на 
слобода на здружување и правото на слобода од 
дискриминација.

За жал, бугарската влада одбива да признае 
постоење на македонско малцинство во Пирин-
ска Македонија и продолжува да ги крши основ-
ните човекови права. Членовите и симпатизерите 
на ОМО„Илинден” - Пирин, политичка партија и 
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организација за човекови права и ОМО Илинден, 
организација за човекови и малцински права се 
малтретирани, тепани, казнувани, па дури и за-
творани, едноставно за прогласување на својот 
македонски идентитет.

Причината за упорното негирање на Македон-
ците во Бугарија доаѓа од бугарската националис-
тичка догма дека нема, не може и не треба да има 
Македонци. Меѓутоа, вистината е друга не само 
со пописот, туку и со вистинското постоење на 
народот. Затоа ние сакавме да се увериме, да го 
потврдиме тоа и да ги информираме читателите 
за дел од вистина на Пиринска Македонија. Така, 
во утринските часови на едно ноемвриско утро, 
тргнавме кон Горна Џумаја, денешен Благоев-
град. Во далечината горделиво се издигаше Пи-
рин, убавецот и највисоката од сите планини во 
Македонија. Чиниш со раце ќе ја допреш славната 
планина на Јане Сандански за која се врзани без-
број легенди на Македонците од овој крај. 

Под Пирин Планина, во рамниот простор што 
реката Струма го дели на два дела, се вгнездил 
градот Благоевград (порано Горна Џумаја). Бргу 
се спуштивме низ густата шума на патот за Благо-
евград. Овде-онде среќававме по некој автомобил 
и трактор. Влеговме во градот и откај автопатот 
што води кон Софија се упативме по улицата која 
води во центарот на градот, каде што е подигнат 
споменикот на Гоце Делчев, големиот македонски 
син, кој за жал, неправедно и грубо, во пирински-
от дел на Македонија, од страна на Бугарите, се 
прикажува како борец на бугарскиот народ. Но, 
бугарските националисти ќе го поставеле споме-
никот на Гоце Делчев во Варна, ако бил Бугарин, 
туку го поставиле во Благоевград, во Пиринска 
Македонија, бидејќи бил Македонец. 

Со чувство на непријатност, подзатскривајќи 
се, направивме неколку фотографии од спомени-
кот на Гоце Делчев и се упативме на спротивната 
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страна од паркот, од кај реката во тесната улич-
ка, каде што живее еден наш пријател роден во 
Воден, во егејскиот дел на Македонија. Тој бил 
донесен во Бугарија заедно со уште многу илја-
ди Македонци, кои како стебла беа откорнати од 
родната грутка и преселени со грчко - бугарскиот 
договор за размена на пограничното население 
од дваесеттите години на минатиот век. 

Лесно ја пронајдовме куќата и влеговме во 
дворот. Нашиот пријател е црномурест, со крупни 
веѓи натежнати над очите од кои зрачи пријател-
ство, светлина, тага... Тој е со карактеристични 
црти на лицето на кое времето оставило трајни 
белези. Поради својата национална определеност 
како Македонец немал успеси во животот во Буга-
рија, но тоа не ја променило неговата определба 
во врска со националното прашање. Кога се срет-
навме почна да нѐ гушка и да плаче од радост. Ни 
збор не можеше да прозбори од возбуда. Седна и 
со внимание нѐ слушаше за сѐ што му кажувавме. 

Инаку, како старец, изнемоштен, со мала пен-
зија и во тешки услови за живот, тој бил учесник 
во културно-просветната дејност кога по Втората 
светка војна во пиринскиот дел на Македонија 
беа отворени македонските училишта, книжар-
ници, весници. Ни раскажуваше за минатото, 
за тешкиот живот, за својата тага која, како што 
рече тој, е голема како Пирин Планина. Кај него, 
веројатно, носталгијата беше поизразена, така 
што постојано ни зборуваше за својот роден град 
Воден. За жал, откако го прогониле од родната 
земја, никогаш повеќе не го видел родното место 
и гробовите на своите предци. Неговата тага беше 
уште поголема што не се здобил со национална 
слобода, но беше горд што останал Македонец. Ја 
чуваше личната карта од времето кога во Бугарија 
беа признати правата на Македонците и кога во 
документите можеше да се напише дека по на-
ционалност е Македонец. 
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Со тага се разделивме со нашиот пријател, а 
потоа го продолживме нашето патување кон гра-
дот Симитли, кон Разлог и Банско. Патот што води 
кон исток се искачува долж реката Елвица, која 
извира од северните падини на Пирин Планина 
и се слива во Струма. Патот е тесен, асфалтиран, 
но не многу пријатен за возење. Меѓутоа, живо-
писната природа: брзата река, високите букови 
шуми и прекрасните елки што се издигаат над го-
лем број падинки долж патот, го тераат човека да 
заборави сѐ што се случува во не многу контроли-
раниот сообраќај. 

Брзо стасавме до планинскиот превој наречен 
Предел кој се наоѓа на 24 километри источно од 
Симитли, а 12 километри западно од Разлог, на 
надморска височина од 1.140 метри. Тоа е пријат-
но планинско катче за одмор и рекреација и е 
тесно врзано со историјата на македонскиот на-
род. Имено, во непосредна близина на Предел, во 
правец на Симитли, на 16 септември 1901 година, 
четата на големиот и славен пирински цар Јане 
Сандански ја грабна американската мисионерка 
Мис Стон, за која доби богат откуп за купување 
оружје. Во таа борба за слобода на Македонија 
легендарниот војвода Сандански рекол: „Ние не 
сакаме да ја замениме турската тиранија, тур-
ските султани со други тирани, па ни со бугарски 
тирани и бугарски кнезови. Македонија треба да 
стане автономна, независна, слободна држава и 
да биде на Македонците”.

Целта на нашето патување беше градот Разлог 
кој го посетивме во делник напладне, кога летото 
се чувствуваше со сета силина и убавина. Затоа, 
во градот владееше мртвило: многу продавници 
беа затворени. Седнавме во еден ресторан за да 
го почувствуваме мирисот на пиринската кујна. 
Од кога се нагостивме, направивме куса кружна 
прошетка низ градот и се упативме кон Банско. 
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B анско е сместено на јужната страна на Разлош-
ката Котлина под падините на Пирин Планина. 

Распослано е на двете страни на реката Глазне. 
За првпат се спомнува во турски документ од 1576 
година, а силен растеж и процут доживеал во вто-
рата половина на XVIII век, кога станал познат тр-
говски центар за тој дел на Македонија. Карава-
ните на банскалиите, како што обично ги нареку-
вале жителите на ова питомо место, секојдневно 
тргнувале кон Белград, Дубровник, Виена, носејќи 
го надалеку познатиот по квалитет бански тутун. 
Исто така, афионот стигнувал до европските па-
зари. Меѓутоа, за тоа време особено на добар глас 
биле предметите изработени од дрвјата од витите 
стебла на белиот и црниот бор што виреат на прос-
торите на убавата, богата и висока Пирин Плани-
на, каде виреат цвеќињата еделвајс и здравец.

Македонците од Банско по многу нешта се 
специфични луѓе, со особено задоволство ќе ви 
говорат за Банско и Пирин, за богатствата што 
им ги оставила историјата. За она што нивните 
предци го вградиле во македонската национална 
историја. Горди се поради тоа што во последната 
деценија на XIX век, или поточно во 1896 година, 
во Банско допатувал Гоце Делчев како учител на 
македонските деца.

Беше пладне кога пристигнавме на широкиот 
плоштад во Банско. Десно е Културниот дом, а до 
него нанижани неколку продавници и кафеани 
во стилот на старата банска архитектура. Граде-
ни се, главно, од камен. Лево е куќата на Елена и 
Јонко Вапцарови, во која детството и дел од мла-
доста поминал големиот македонски, бугарски и 
интернационален поет Никола Јонков Вапцаров. 
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 Предниот дел е претворен во музеј. На мермерна-
та плоча, поставена на споменикот, забележани 
се зборовите изречени од големиот поет: „Да ум-
реш кога земјата се дели од својата вемла, кога 
милиони се раѓаат... тоа е чест, да, тоа е чест...” 
И од бронзата извира питом поглед и поетски 
жар. Се поклонуваме пред споменикот на Вапца-
ров. Перчето бујна руса коса му паѓа врз слепо-
очницата на овој интернационален поет и чиниш 
поигрува галено од питомото ветре што се задава 
откај врвовите на Пирин. 

Музејската поставка во куќата-музеј впечатли-
во говори за животот на поетот, за неговото тво-
рештво и за трагичниот крај во тунелите на софи-
ското стрелиште, откако претходно беше осуден 
на смрт со стрелање, заедно со неговите сонарод-
ници, собраќа и соборци, македонските патриоти 
Антон Попов и Атанас Романов. Се присетивме на 
средбата со неговата мајка Елена. Како тогаш да 
ги слушнавме нејзините зборови во кои беше из-
мешана и тагата и радоста. Црната шамија ѝ ги 
скриваше белите коси, а длабоко од неа извираше 
гордоста што е мајка на такво чедо.

Ја напуштивме куќата-музеј на Вапцаров и ки-
нисавме да чекориме по калдрмисаните улички 
на Банско. Во ова пиринско-македонско планин-
ско гратче, куќите се градски, убави, молерисани 
со млечнобела боја, а луѓето се љубезни, гордели-
ви, разговорливи и мошне пријатни. Слушнавме 
дека семејното гнездо е свето катче, а чесноста 
е нивната одлика. Тие бесконечно ги почитуваат 
белезите на традицијата и своите корени, а со по-
себно чувство го негуваат македонско-пирински-
от фолклор. Песната и песнопојноста им е знак за 
распознавање меѓу Пиринците…

Над Петрич се издига Пирин Планина која е 
чудна и волшебна, а во исто време е неизмерно 
питома и безгранично дива. Таа е опевана интер-
национално од девојки и од невести, од поети 
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и од комити. Додека се спуштаме кон водите на 
реката Струма, со мислите се вративме во мина-
тото. Се потсетивме на страниците од времето на 
македонската револуција, од времето кога Пирин 
Планина во своите зелени пазуви ги прибираше 
и чуваше четите на комитите од Банско, Белица, 
Разлог, Неврокоп, Мелник, Петрич…

Реката Струма е сѐ така бучна и пенлива. Уди-
ра во карпите и рие низ коритото, пробивајќи се 
низ Кресненската Клисура. Лево и десно, суви на-
забени ридишта. Погледот се впива во уште едно 
обележје. Наидуваме на споменикот на загина-
тите борци во Кресненско-разлошкото востание 
во 1878 година. А горе се извишуваат врвовите на 
Пирин Планина и легендарниот Елтепе, опеан, 
овенчан и овековечен во песните на Никола Вап-
царов и на други знајни и незнајни поети и пате-
писци.

Патувањето го продолживме кон Кресна, еден 
од најмалите градови во Пиринска Македонија. 
Тука, напладне и попладне човек има чувство 
дека целокупниот живот се одвива само на една 
улица, која е во должина од неколку километри, 
слично како во Гевгелија, влегува од северната 
страна на гратчето, оди паралелно со железнич-
ката пруга по реката Струма и се губи на излезот 
од населбата.

Кресна, чие поранешно име беше Гара Пирин е 
мала населба во која се згнездиле неколку илјади 
жители. Населбата е распослана на двете страни 
на реката Струма, јужно од Кресненската Клису-
ра, од каде се шири плодното Пиринско Поле, до-
дека старото село Кресна се наоѓа во прегратки-
те на Пирин Планина. Ова мало место е особено 
познато по големото и значајно Кресненско-раз-
лошкото востание од 1878 година, кога народот се 
кренал на вооружена борба за слобода и човечки 
права и против неправдите што му беа нанесувани 
под ропството во Отоманската Империја.
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Нашето патување го продолживме кон градот 
Сандански (поранешен Свети Врач). На половина 
пат за Сандански е сместено селото Струмјани, низ 
кое минува главниот пат, а е распослано на двете 
страни на реката Струма. Тоа е едно од поголемите 
села во Пиринска Македонија. Во него живеат око-
лу три илјади жители. Името го добило од славјан-
ското племе Струмјани, кое, главно, живеело по 
течението на реката Струма и околните места.

На патот, пак, кон градот Сандански - пирин-
ски убавец, како што често го нарекуваат, од да-
лечините ги гледавме станбените згради лоцира-
ни на една височинка, чиј број се зголемуваше со 
самото приближување. Влеговме во Сандански, 
чија популација брои околу триесет илјади жите-
ли и се движевме по живописниот булевар во чија 
средина има зимзелени дрвја кои ја разубавуваат 
глетката и градот го прават пријатно катче за по-
сетителите. Тука го видовме споменикот на Спар-
так. Како што нѐ информираа, според еден гер-
мански научник долината на реката Струма меѓу 
Пирин и Малешевските Планини е место од каде 
што потекнува овој водич на робовите, за кого се 
напишани многу легенди. 

Во еден од рестораните лоциран на плоштадот 
минавме неколку пријатни часови. Таму имаше 
еден стар чинар кој не потсети како на оној во 
Охрид. Градот е доста чист, а се градат и многу 
нови куќи. Големо богатство за Сандански се ми-
нералните извори кои течат од памтивека. Нив ги 
има повеќе: едни во Градскиот парк, а други на 
десниот брег на реката Санданска Бистрица, чија 
температура достигнува и над 80°C, а има и леко-
вита кал. Градот Сандански со околината е едно 
од најтоплите и најсончевите места во Пиринска 
Македонија. Овде многу ретко врне снег и речиси 
никогаш не паѓа магла и, поради поволните кли-
матски услови и природните бањи, тука се лекува-
ат хронични и бронхијални болести.
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Сандански го напуштивме во попладневните 
часови и се упативме на југ кон селото Лешинца. 
По дваесетина минути возење стасавме на рас-
крсницата каде што се свртува кон исток на ас-
фалтниот пат што води кон селата Ново Делчево 
и Леуново, а натаму се минува низ селата Статово, 
Џотово и Лозеница, кои како да се нанижани на 
патот за Мелник.

Брзо стасавме во Мелник, кого често случајните 
намерници го нарекуваат „град легенда”, „град на 
виното”, „град на минатото”, а тој, всушност е нај-
малиот град во Пиринска Македонија и на Балка-
нот, ако не и во Европа. Во него живеат едвај 400-
500 жители. Меѓутоа, Мелник пленува со својот 
необично живописен изглед и архитектонски ост-
варувања. Сместен е меѓу песочните пирамиди на 
двете страни на Мелничката и Роженската река, 
претставува град-музеј, бидејќи секоја куќа е музеј 
за себе, а се зачувани и манастирот „Света Богоро-
дица” и црквата „Свети Никола”, кои зборуваат за 
богатиот црковен живот на овие простори.

Исто така, Мелник пленува особено со стари-
те куќи кои се ремек-дела и ретки примероци во 
архитектурата. Тие се пространи, на два ката со 
големи чардаци и еркери, а во чии песочни поч-
ви се ископани огромни депоа, во кои се чуваат 
бочвите со прочуеното мелничко вино. Најкарак-
теристична, најголема и најубава од сите куќи во 
Мелник е, секако, куќата на некој голем трговец 
со вино, сместена на највисоката кота на градот 
во песочниот брег. Бевме информирани дека 
во таа куќа сѐ уште постои бочва која собира до 
30.000 оки вино и во која, како што ни рече наши-
от познајник, во текот на Илинденското востание, 
по потреба, можело да се скрие целата чета на 
Јане Сандански. А се знае дека овој трговец бил 
најдобриот пријател на пиринскиот војвода.

Мелник има многу интересно минато. Уште во 
времето на цар Самуил бил важен воен центар, 
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а подоцна станал привлечно место, бидејќи тука 
континенталната клима се преточува во планин-
ска, а и во алпска погоре кон Пирин Планина. 
Во минатиот век Мелник бил многу значаен тр-
говски центар и град на престиж меѓу трговците 
каде што се отворале широки перспективи. Затоа 
во него, покрај Македонци - Пиринци се досели-
ле бројни Елини (Грци), Турци, Ерменци, Власи 
и други, чии број на крајот од XIX век достигнал 
до 20.000. Во тој период градот доживува голем 
растеж и напредок на трговско поле; карвани од 
коњи и камили натоварени со буриња и мешини 
мелничко вино секојдневно заминувале на сите 
страни на светот. Така, карваните на југ оделе до 
Египет, на запад до Париз и Мадрид, а на север до 
Будим и Пешта.

При враќањето трговците донесувале мно-
гу производи од богатите европски пазари, а ја 
пренесувале и најновата мода во облекувањето. 
Затоа, често се вели дека Мелник е огледало на 
едно убаво минато, на големи богатства и раскош. 
Ваквиот живот бил особено изразен преку богати-
те куќи, ремек-дела на дебарските мајстори, кои 
големо внимание посветиле на надворешноста и 
фасадниот изглед, во чии визби со иста темпера-
тура се чувале големи количества вино. Велат дека 
тајната за виното е во ферментирањето при што се 
бара константна температура и проветрување.

Во Мелник застанавме да се одмориме во кафе-
аната под големиот чинар што се наоѓа во цента-
рот до Мелничка Река, од каде што се гледа еден 
дел од градот, во кој се реновираа бројни стари 
куќи со различна архитектура и во кои започну-
ва нов живот. Го гледавме тој пирински град, кој 
како и другите македонски градови стана жртва 
на топовските гранати во текот на Балканските 
војни.

По куса починка со нашиот познајник поми-
навме покрај споменикот на Јане Сандански што 
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е сместен во паркот под патот, во непосредна 
близина на автокампот, во кој имаше германски 
туристи и се упативме кон селото Рожен, кое е од-
далечено десетина километри од Мелник. 

Инаку, Рожен е мало село сместено на два-
та брега на Роженска Река, во кое живеат околу 
дваесетина семејства. Селото е поврзано со ас-
фалтен пат, а животот се одвива пред ресторанот 
на големиот паркинг.

Оттаму до Роженскиот манастир се оди по ас-
фалтниот пат што стрмно и како змија се извива 
кон ридот на чија рамна височина се наоѓа мана-
стирот и гробот на Јане Сандански. Прво го посе-
тивме манастирот кој датира уште од 1220 година, 
на чија основа е изградена црквата „Раѓање на 
Света Богородица”. 

Манастирот е заграден од сите страни со висо-
ки манастирски конаци, чии чардаци го привле-
куваат секој посетител, а се влегува само од ис-
точната страна низ дебелата дабова врата. Црк-
вата има интересни фрески и икони, а највреден 
е иконостасот направен од рацете на македонски-
те мајстори од Дебарската школа, кои не се само 
тука, туку ширум Македонија оставиле трајни и 
многу вредни дела во резба.

На оддалеченост од стотина метри од мана-
стирот кон исток се наоѓа црквата „Свети Кирил 
и Методиј”, пред чиј олтар е гробот на Јане Сан-
дански. Се поклонивме и му оддадовме почит на 
македонскиот легендарен војвода, кого што често 
го нарекуваат „Пирински цар”. Бевме информи-
рани дека во минатото гробот на Сандански на кој 
пишувало дека Јане се борел за човекови права и 
слобода на Македонија и, особено на македонски-
от народ во пиринскиот дек на Македонија, бил 
на неколку километри далеку од црквата „Раѓање 
на Света Богородица”. Меѓутоа, ние се уверивме 
дека на сегашната надгробна плоча на „Пирин-
скиот цар” Јане Сандански го пишува следното:
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„Да живееш, значи да се бориш -
робот за слобода, а слободниот

за совршенство”.
Јане Сандански 1872-1915

Повторно се поклонивме пред големиот „Пи-
рински цар” и без збор го напуштивме гробот на 
војводата. Потоа, се упативме кон Петрич каде 
уште од кај реката Струма, на самиот премин во 
Петричкиот округ, како на дланка се гледа најјуж-
ниот град на овие македонски простори. Петрич 
е сместен во пазувите на северните падини на 
питомата Беласица, а е лоциран во непосредна 
близина на устието на реката Струмешница во 
Струма и на делницата што го поврзува градот со 
Солун, Софија и со Струмица.

Таму планината Беласица со највисокиот врв 
Радомир (2.029 м) и врвот Поле (1.888 м) што се 
наоѓа на тромеѓето, стрмо и горделиво се издига 
над Петричката Котлина, спречувајќи го директ-
ното влијание на приморската клима што доаѓа 
од Егејско Море. Меѓутоа, по долината на реката 
Струма, сепак, навлегуваат благи струи кои усло-
вуваат умерена клима на овие питоми простори, 
овозможувајќи поволни услови за одгледување 
суптропски култури, како памук, тутун, сусам, ран 
зеленчук и разновидно овошје.

Се движевме по главната улица којашто Пе-
трич го дели на два дела и ја гледавме и се восхи-
тувавме на оваа убава македонска населба, која 
со високите костенови, јаворови, дабови и букови 
стебла уште во XVII век оставила силен впечаток 
на патеписецот Евлија Челебија.

Инаку, за Петрич педантните аналитичари за-
пишале дека во 1956 година броел 16.401 жител, 
од кои речиси ¾ биле Македонци, а 4.493 Бугари. 
Истата година бројот на населението во петрич-
ките села изнесувал 31.983 жители, од кои 28.695 
се изјасниле како Македонци, а 2.841 се изјасниле 
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како Бугари и незначителен број други народно-
сти. Всушност, 1956 година беше последната го-
дина кога Македонците во Пиринска Македонија 
можеле слободно да го изразат своето национал-
но чувство и да се изјаснат како припадници на 
малцинската нација. 

Исто така, бевме информирани дека Петрич, 
во кој живеат околу 30.000 жители, е стара насел-
ба и датира од многу одамна. Во римско време се 
викала Петра, а во неа живееле антички Македон-
ци. Во времето на турското владеење во Македо-
нија, во Петрич се доселиле голем број Турци, кои 
во еден период биле и побројни од Македонците. 
Меѓутоа, во почетокот на минатиот век протеру-
вањето на Турците во Турција во 1912 година и со 
доселувањето на македонското население од Ку-
куш, се случиле големи преселнички движења во 
полза на македонското население. Денес Петрич 
е голем туристички центар.

На петнаесетина километри западно од Пе-
трич, во непосредна близина на Струмешница, 
што името го добила по реката, се наоѓа месноста 
Клуч. Тука, непосредно до патот, на десниот брег 
на реката се пронајдени остатоци од тврдина. 
Токму на тие простори, во 1014 година се одигра-
ла најстрашната крвава битка меѓу македонски-
от цар Самуил, кој го посеал македонското семе 
и ја формирал Охридската архиепископија, и ви-
зантискиот цар Македонецот Василиј Втори, чија 
војска за одмазда им ги ископала очите на Самуи-
ловите војници, а на секој стоти војник му остави-
ле по едно око за да ги поведе своите ранети дру-
гари кај царот во Преспа и во Охрид. Кога Самуил 
ја видел страшната трагедија од болка починал.

Го напуштивме граничниот премин и се упа-
тивме кон селата Ново Коњарево и Ново Село, а 
потоа кон Струмица, оставајќи ја зад себе Пирин-
ска Македонија, во која за време на културната 
автономија работеле 93 учители со повеќе од 35 
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илјади македонски деца, кои го изучувале маке-
донскиот литературен јазик и ги развивале свои-
те културни и национални традиции.

Тогаш во пиринскиот дел на Македонија имало 
библиотеки исполнети со литература од македон-
ски, бугарски и светски автори. Тогаш македон-
скиот народ ја имаше таа среќа да ја почувству-
ва магијата на пишаниот збор на својот мајчин 
македонски јазик. Во тој период, во овој дел на 
Бугарија имало и македонски театар, со цел Ма-
кедонецот културно да се издигнува, заборавајќи 
ги мрачните фашистички години кои му нанеле и 
физичка и духовна болка.

Меѓутоа, по резолуцијата на Информбирото, 
настапил пресврт во бугарската политика во од-
нос на тогашна Југославија, а во тие рамки и во 
однос на македонското прашање. Така, дошло до 
укинување на училиштата и другите институции 
на македонски јазик и до протерување на учите-
лите и на другите културни работници во НР Ма-
кедонија. Потоа, настапил период на фалсифику-
вање на сѐ што е македонско.

Денес, за жал, се вршат опструкции и неги-
рање врз македонското население. Дали новите 
демократски процеси, со кои е зафатен Балканот, 
ќе ја изменат таа ситуација, останува да се види. 
Европската визија веќе го покажа својот интерес 
за постоењето на Македонците во Бугарија, за 
спроведување на одлуките за почитување на чо-
вековите права и слободи.

Зашто Македонците во Пиринска Македонија 
и во цела Бугарија ги бараат минималните права 
во нивната татковина Бугарија - да не ги преиме-
нуваат во ништо друго, освен Македонци. 
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VELIKA BRIRTANIJA
VO SVETSKATA METROPOLA-LONDON

G олем е предизвикот да се патува за Велика Бри-
танија, земјата на Обединетото Кралство, која 

често пати многу автори од многу причини ја на-
рекуваат „средиште на светот”. Нашето патување 
(авторот на овие редови и неговиот син Алек-
сандар Николовски) започна во еден зимски ден 
кога Македонија беше покриена со снег и кога од 
патници на аеродромот во Скопје вриеше како во 
кошница. Тоа беше повеќе од причини што густа-
та магла надвисна над Скопје, а особено над ае-
родромот, за што многу летови за различни дес-
тинации беа откажани.

Седевме во аеродромската зграда и се ми-
слевме како ли ќе биде времето во магловити-
от Лондон, кој во светот е препознатлив по оваа 
природна појава - густата магла. Времето полека 
си минуваше и кон пладне, кога како нешто да се 
случило со маглата која беше многу ретка и дозво-
луваше авионите да полетуваат и слетуваат.

Влеговме во авионот на британската компа-
нија кој леташе на релацијата од Скопје до Париз, 
а потоа за Лондон. Како авионот се оддалечуваше 
во висините, така видливоста на просторот над 
Македонија беше појасна, поубава и впечатлива. 
Но тоа траеше за кратко време и, кога се најдовме 
над облаците, во непрегледните небесни просто-
ри, нашата ориентација за простор ја изгубивме и 
чекавме што поскоро да стасаме над убавините на 
Франција, над Париз.

Во Париз времето беше сончево и топло, преу-
баво, како некој друг Господ да имаат парижани. 
Гледавме населени делови на предградието на 
Париз, за кои човек тешко е да каже и да одреди 
дека е во Франција, бидејќи такви населени места 
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има речиси пред сите европски метрополи. Меѓу-
тоа, кога авионот полека се спушти на аеродро-
мот „Орли” се почувствува темпото на светската 
авионска сообраќајница. Влеговме во аеродром-
ската зграда во која човек се чувствува дека се на-
оѓа во некој голем град и, доколку не се погледне 
на надворешните простори, се мисли дека е во 
некој трговски центар, каде можат да се посетат 
бројни бесцарински дуќани.

Времето брзо одминуваше и по два часа пов-
торно заминавме во авионот и го продолживме 
патувањето за Лондон, светската метропола. Би-
дејќи небото беше чисто, немаше облаци, од ви-
сочините се гледаа многу населени места и брзо 
се најдовме над каналот Ламанш. Тогаш разгова-
равме за значењето и историското минато на овој 
морски канал кој ги дели и ги спојува двете свет-
ски сили Франција и Велика Британија. Во исто 
време се потсетивме дека растојанието што ние го 
поминавме со авион, неколку Македонци го поми-
нале во студените води на Ламанш, препливувајќи 
го каналот од Франција до Велика Британија.

Во Лондон, каде има пет аеродроми, авионот 
со кој доаѓавме од Скопје, слета на аеродромот 
„Гетвик”(„Gatway”), кој е второ по големина авион-
ско пристаниште во големата метропола. Ако во 
Скопје чекавме и молевме Бога да се крене маг-
лата, во магловитиот Лондон небото беше чисто, 
без облаци, како да не е тој Лондон, за кој многу 
сме читале дека е покриен со магла. После сите 
царински процедури се упативме во аеродром-
ската зграда каде срдечно бевме пречекани од 
нашите пријатели. Бевме информирани дека ќе 
патуваме од аеродромот до одредена дестинација 
со еден вид воз со вагони од подземното метро и 
дека ќе го продолжиме нашето патување до ста-
ницата Викторија, која е центарот на транспортот 
во Лондон, а потоа ќе продолжиме на нашата од-
редена дестинација за Западен Лондон. Таквиот 
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транспорт овозможува многу побрзо стасување 
до целта, отколку со автомобил кој по лондонски-
те улици се движи неколку пати побавно отколку 
од метрото. А, во Велика Британија автомобилите 
се движат на левата коловозна лента, за разлика 
од другите европски земји, каде се вози на десна-
та коловозна лента.

Во текот на патувањето од аеродромот до до-
мот на нашите домаќини бевме информирани за 
многу интересни улици, плоштади и згради на 
Лондон, особено за бројни споменици на култу-
рата, квартови, театри и други државни, кралски 
и други објекти и туристички места од кои барем 
дел од нив ќе треба да ги посетиме.

Пред нашето доаѓање во Велика Британија, кое 
беше петто по ред, читавме различна литература 
за историскиот развој на оваа една од најголемите 
империи во историјата на човештвото. Инаку, Ве-
лика Британија е официјалното име кое се одне-
сува на двете кралства, и тоа на Англија, со глав-
ниот град Лондон и на Шкотска, со главниот град 
Единбург, како и на Велс, со главниот град Кардиф 
и Северна Ирска со главниот град Белфаст, кои ја 
сочинуваат оваа значајна светска сила.

Инаку, Единбург како главен град на Шкотска 
е вториот најнаселен град во Шкотска, а со околу 
половина милион луѓе е седмиот град во Обеди-
нетото Кралство. По речиси три века на унитар-
на влада, мерките на локалната самоуправа го 
пренесле шкотскиот парламент официјално во 
Единбург во 1999 година. Градот е место на многу 
национални институции, како што се: Национал-
ниот музеј на Шкотска, Националната библиоте-
ка, Националната галерија и бројни други споме-
ници на историјата на Шкотланѓаните кои имаат 
слична судбина како и Македонците.

Единбург е богат со многу значајни историски 
градби од минатото, како што се замоци, цркви 
и други споменици на културата. Градот одамна 
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е познат како центар на образованието, особено 
во областа на медицината, законодавството, нау-
ката и инженерството. Универзитетот во Единб-
ург, е основан во 1583 година и е еден од четирите 
во градот. Во 2004 година Единбург стана првиот 
светски УНЕСКО град на книжевноста со награда-
та доделена како признание за нејзиното литера-
турно наследство и за живите литературни актив-
ности. Тој е најпопуларна туристичка дестинација 
во Шкотска, која секоја година привлекува голем 
број на странски посетители.

Кога се зборува за Велс, треба да се нагласи 
дека Кардиф е главен и најголем град, во кој жи-
веат околу 250.000 жители и е деветтиот најго-
лем град во Обединетото Кралство. Тој е главен 
трговски центар на земјата и место за повеќето 
национални културни и спортски институции, 
центар на велшките национални медиуми, како 
и седиштето на Националното собрание на Велс. 
Кардиф е значаен туристички центар и една од 
светските туристички дестинации во сегашноста.

Белфаст, пак, е административен центар, гла-
вен град и најголем град на Северна Ирска. Тој 
е осумнаесеттиот најголем град во Обединетото 
Кралство и вториот по големина на островот Ир-
ска, со околината брои околу половина милион 
жители. Белфаст одигра клучна улога во индус-
триската револуција, како глобален индустриски 
центар до втората половина на XX век.

Денес, Белфаст е значаен центар на индустрија-
та, уметноста, високото образование, бизнисот 
и економијата на Северна Ирска. Во исто време, 
градот е центар на унионистите, кои се противни-
ци на внатрешната управа. Всушност, проблемот 
е религиското прашање изразено преку нетрпели-
воста помеѓу протестантите и католиците.

 Инаку, Велика Британија е предизвик за голем 
број ројалисти, капиталисти, спортисти, аванту-
ристи, бизнисмени, уметници, писатели и други 
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глобалисти. Сите тие се информирани дека Вели-
ка Британија или Британија, како често ја наре-
куваат, е деветтиот најголем остров во светот и 
најголемиот европски остров, како и најголемиот 
од Британските Острови. Со население од околу 
60 милиони жители тој е трет најнаселен остров 
во светот, по Јава (во Индонезија) и Хоншу (во Ја-
понија). Британија е остров кој е опкружен со по-
веќе од 1000 помали острови и островчиња.

Кралството Велика Британија како политич-
ка унија на кралствата Англија и Шкотска било 
формирано на 1 мај 1707 година, за време на вла-
деењето на кралицата Ана. Во 1801 година, пак, со 
новиот Закон на Унијата, ова Кралство се споило 
со кралството на Ирска по што се создало Обеди-
нетото Кралство на Велика Британија и Ирска. По 
Ирската војна за независност поголемиот дел на 
Ирска се одделил од Унијата и се формирало Обе-
динетото Кралство на Велика Британија и Север-
на Ирска. 

Во богатиот историски развој на Велика Бри-
танија постојат повеќе сојузи од што произлегле 
повеќе имиња. Покрај тоа што со Актот на Унијата 
Англија и Шкотска формирале Обединето Крал-
ство на Велика Британија, тоа било нарекувано 
и со имињата „Едно Кралство”, „Обединетото 
Кралство на Велика Британија” и „Обединетото 
Кралство”. Сепак, државата основана од Унијата 
на Англија и Шкотска во 1707 година, се однесува-
ла на кралството на Велика Британија од кога се 
смета дека Велика Британија станала доминантна 
колонијална сила во светот. Заедно со Франција и 
Шпанија биле главните ривали за освојување на 
„новиот свет”.

Обединетото Кралство, составено од Велика 
Британија (Англија, Велс и Шкотска) и Северна 
Искра е уставна монархија чиј владетел воед-
но е владетел на државата и шеф на Владата. 
Власта е поделена меѓу Парламентот кој ја има 
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 законодавната власт, Кабинетот на министрите 
(составен од 20 министри и премиерот) кој ја има 
извршната власт и судското тело. 

Културата на Обединетото Кралство е насли-
кана преку четирите земји кои го обединуваат 
кралството во политичка унија. Секоја земја при-
донесува со сопствените традиции, обичаи и сим-
болика. Благодарение на Британската Империја, 
британското влијание може да се види со своите 
траги во јазикот, културата и правниот систем на 
многу од нејзините поранешни колонии, како што 
се Канада, Австралија, Индија и САД. 

За културата, уметноста, традициите, рели-
гијата и другите посебности на Велика Британија 
може многу да се пишува. Меѓутоа, ние ќе споме-
неме, меѓу другото, некои важни аспекти на ан-
глискиот јазик. Имено, тој е мајчин јазик на најго-
лемиот број луѓе во Австралија, Искра, Канада, 
Комонвелтот, Карибите, Нов Зеланд, Обедине-
тото Кралство и САД, кој често се нарекува како 
англосфера. Во голема мера се користи како втор 
јазик и како службен јазик низ светот, особено во 
земјите од Комонвелтот како Индија, Пакистан и 
Шри Ланка и од многу различни меѓународни ор-
ганизации. Англискиот е доминантен меѓунаро-
ден јазик во комуникациите, науката, деловното 
работење, воздухопловството, медиумите, дипло-
матијата и друго. Влијанието на Британската Им-
перија е главната причина за првичното проширу-
вање на јазикот далеку од Британските Острови. 
По Втората светска војна, растечкото економско 
и културно влијание на САД значително го забрза 
ширењето на англискиот јазик без кој не може да 
се замисли денешното живеење.

Нашето патување од Македонија до Велика 
Британија беше со цел да се посети и да се прес-
тојува во Лондон, „центарот на цветот”, како об-
ично го нарекуваат. А да се посети Лондон значи 
посетителот да се запознае со еден голем дел од 
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вистината на денешната вистина на животот. Лон-
дон е главен и најголем град на Англија и на Обе-
динетото Кралство, а според некои показатели тој 
е и најголемата урбанизирана зона во Европската 
унија, каде се кројат многу државнички судбини 
од светот. Се наоѓа на реката Темза на подрачје 
каде постојат населби веќе два милениума. Исто-
ријата на овој велеград датира уште од времето 
на Римската Империја за кој се смета дека бил 
основан од Римјаните кои го нарекле „Лондини-
ум”. Античкото јадро на Лондон во голема мера 
ги има задржано своите граници. Лондон е еден 
од водечките глобални градови со развиена умет-
ност, трговија, образование, забава, мода, финан-
сии, здравство, медиуми, професионални услуги, 
истражувања, развој, туризам и транспорт, кои 
придонесуваат за неговата важност како светска 
метропола.

Исто така, Лондон е важно културно, економско 
и образовно средиште во Европа и во светот, кој, 
меѓу другото, беше домаќин на Летните олимпис-
ки игри во 2012 година. Заедно со Париз, Њујорк 
и Токио, Лондон се смета за еден од најголемите 
и најзначајни светски центри. Лондон е културна 
престолнина на светот. Тој има 43 универзитети 
што претставуваат најголема концентрација на 
високото образование во Европа. Повеќе од 300 
јазици се зборуваат во границите на Лондон, кој 
има околу осум милиони жители што го прават 
најнаселен велеград во Европската унија.

Во текот на престојот во Лондон посетивме 
голем број културно-историски споменици. Меѓу-
тоа, треба да се нагласи дека Лондон е центарот 
на: Лондонската кула, Вестминстерската палата 
и црквата „Света Маргарета”, потоа, на праисто-
риската населба на Гринич. Други познати зна-
менитости се: Бакингемската палата, Лондонско-
то Око, Пикадили, катедралата „Свети Павле”, 
„Тауер Бриџ”, „Трафалгар Сквер”, „Хајд Парк”, 
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„Винбелдон”, театарот „Викторија” и многу други. 
Лондон е дом на бројни музеи, галерии, библио-
теки, спортски терени и други културни институ-
ции, вклучувајќи го, меѓу другите, и Британскиот 
музеј, Националната галерија, Британската биб-
лиотека, бројните театри и други светски инсти-
туции. Како интересен податок ќе споменеме 
дека Лондонското метро е најстарата подземна 
железничка мрежа во светот.

Исто така, нашата посета на Лондон беше вр-
зана со присуството на свадбениот чин меѓу на-
шата ќерка Дафинка и нејзиниот сопруг Италија-
нецот од Рим Џампаоло Скатоца што се одржа во 
Општинската канцеларија на Западен Лондон. 
На таа свеченост присуствуваа околу триесетина 
нивни пријатели, Македонци и Италијанци. Таа 
свеченост остана во трајно сеќавање на младо-
женците и на нивните роднини и пријатели од 
Македонија и Италија. Тоа беше светол чин што 
остави траги не само по официјалниот чин - све-
чена англиска регистрација, туку и по свадбени-
те церемонии, обичаи и друго. По свечената це-
ремонија во еден ресторан се слушаше англиска, 
италијанска и македонска музика. Големо беше 
задоволството кога под контрола на зетот, кој е 
музичар по професија се свиреше и пееше песна-
та „Македонско девојче”.

Во текот на нашата посета бевме гости на не-
колку македонски и италијански семејства, при 
што можеше да се види и почувствува мелодич-
носта од двете етнички групи и да се заборават 
неправдите од минатото. Туку, напротив се почув-
ствува љубов, топлина, другарување…

Инаку во Лондон живеат повеќе стотини Ма-
кедонци, од студенти до професори, од работ-
ници до бизнисмени и од бездомници до умет-
ници. Таму постои Македонската православна 
црква „Свети Архангел Михаил и сите ангели”, во 
која Македонците од тие британски простори ги 
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 задоволуваат своите духовни, црковни и нацио-
нални потреби. Исто така, во Лондон, меѓу дру-
гото, постои Асоцијацијата на Македонците во 
Обединетото Кралство, Македонскиот совет за 
унапредување и промоција, Училиште на маке-
донски јазик, Македонското културно-уметничко 
друштво „Сонце” и други асоцијации.

При посетата на неколку членови на Македон-
ската православна црква разговаравме за проши-
рување на соработката со Македонската право-
славна црква во Македонија. Притоа, стана збор 
за одредување македонски свештеник кој ќе биде 
столбот на сите духовни и црковни активности кај 
Македонците во Лондон и околните градови.

Исто така, ја посетивме светската новинарска 
куќа „БиБиСи” која има локално радио, телеви-
зија, телетекст и онлајн-услуги во Лондон и де-
лови од околината. BBC Лондон може да се гледа 
во кој било дел на Велика Британија и Европа на 
дигитален сателитски канал.

Меѓутоа, посетата на Британскиот музеј, кој е 
посветен на човечката историја и култура беше 
посебно доживување. Неговата постојана колек-
ција која брои околу осум милиони дела, е меѓу 
најголемите и сеопфатни во постоењето во светот 
и потекнува од сите континенти, прикажувајќи 
документи на приказната за човечката култура од 
нејзините почетоци па до денес. 

Британскиот музеј е основан во 1753 година, во 
голема мера врз основа на збирки на лекарот и на-
учникот сер Ханс Слоан. За првпат бил отворен за 
јавноста на 15 јануари 1759 година. Таму има голем 
број експонати на културата од Македонската Им-
перија, меѓу кои и Розетата на камен, напишана 
со коите - писмото на Александар Македонски.

Исто така, го посетивме и „Хајд Парк”, најголе-
миот од сите паркови во Лондон и еден од најго-
лемите во светски рамки. Исто така, тој е еден 
од кралските паркови со познатата говорница 
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на слобода на говорот. Тој е место за шетање за 
млади и стари за бедни и богати, за музичари, на-
трапници, патеписци, фашисти и ројалисти. Во 
него се одржуваат голем број музички, театарски, 
уметнички и друг вид манифестации. Тоа е место 
за средби и разделби. 

Еден од најзначајните споменици на Лондон, 
секако, се Кенсингтоновите градини кои се едни 
од кралските паркови во Лондон. Тие се сместе-
ни на западната страна на „Хајд Парк”, а биле ди-
зајнирани од 1728 до 1738 година. Денес, тие како 
кралски градини се едни од најсовремените и 
најинтересните природни чуда во светот. Покрај 
тркалезното езеро, во нив тече река, има плоштад 
кој се наоѓа точно во центарот на реката, има 
фонтани со голем број класични скулптури, раз-
новидни цвеќиња, дрва, со посебна нагласка на 
украсениот самовилски даб стар 900 години и, се 
разбира, изобилство англиска трева, која служи 
за пример како треба да се негува тревата.

За овој парк се поврзани голем број легенди, 
вистини и литературни творби. Но најважно од сè 
е тоа што таму е сместена кралската палата и дру-
ги јавни објекти на Велика Британија. 

Кенсингтоновите градини се отворени само 
за време на часовите на дневна светлина, доде-
ка „Хајд Парк” е отворена од пет часот наутро до 
полноќ, во текот на целата година.

По неколкудневниот престој, по посетите и 
на други споменици од културата, уметноста, др-
жавните, кралските и други знаменитости го на-
пуштивме Лондон. Од плоштадот „Викторија” се 
упативме кон аеродромот „Гетвик”, а оттаму пов-
торно кон Париз, за во вечерните часови да прис-
тигнеме во Скопје.
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P ри нашата посета на земјите од Европската 
унија, (делегацијата во состав архиепископот г.г. 

Михаил, поглавар на Македонската православна 
црква; митро-политот Кирил, полошко-куманов-
ски архијереј, митрополитот Горазд, европски ар-
хијереј и авторот на овие редови, потпретседател 
на Комисијата за односи со верските заедници на 
Република Македонија) посебен впечаток ни оста-
ви Германија. Беше утро кога авионот од Скопје се 
крена во висините и се насочи кон северозапад, 
кон Франкфурт на Мајна, мет ро полата со еден од 
најголемите аеродроми во светот. Но, Фракфурт е 
познат по тоа што е стар царски град во кој се кру-
нисани германските цареви и кра леви; тоа е место 
каде заседавал првиот гер мански пар ламент; град 
на познатиот поет Гете; град на стари цр кви и мо-
дер ни зданија; град на банки и осигу ри тел ни ком-
пании; светски центар за одржување на сае ми и 
други ма нифестации; меѓународен бизнис цен тар.

Во Франкфурт пристигнавме во попладневни-
те часови, за потоа да го продолжиме патувањето 
кон Штутгарт, кон Елванген, кај местото, или по-
точно затворот, во кој темнуваше сесловенскиот и 
македонски просветител, духовник и учител све-
ти Методиј Солунски - Моравски. Човекот кој ги 
насочи сите универзални вредности на духовни-
от, образовниот и културниот живот на општосло-
венскиот народ. 

Во предвечерието го напуштивме Франкфурт и 
со автобус појдовме за Штутгарт, а оттаму за Ел-
ванген, каде се одржуваше чествувањето од смр-
тта на сесловенскиот и македонски просветител, 
христијански мисионер и рамноапостол свети 
Методиј, во чија чест и се одржа манифестацијата 
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„Македонија во чест на свети Методиј”. На чест-
вувањето присуствуваше државна и црковна де-
легација од Македонија. 

Патувањето коешто траеше околу четири часа 
беше пријатно во удобниот автобус, во кој, би-
дејќи сите бевме патници од Македонија, се пе-
еше, се пиеше и се веселеше. Поминувавме низ 
голем број населени места на кои со својот еко-
лошки изглед треба да им позавидат многу нации 
во светот. Целиот пат помина за миг, како да беше 
на филмска лента.

Во доцните вечерни часови стасавме во градот 
Елванген што се наоѓа во областа Баден-Виртен-
берг. Таму се наоѓа местото каде свети Методиј 
Солунски бил заточеник на тогашните услови и 
прилики. Инаку, Елванген има околу 15.000 жи-
тели и е сместен на околу 110 километри југоис-
точно од Штутгарт. Градот се споменува уште во 
VII век, додека во IX век е седиште на надбиску-
пијата, епископијата и црковниот суд. Елванген 
е општински центар на 11 поблиски села и мали 
гратчиња. Градот започнал да се развива околу 
манастирскиот комплекс кој во средниот век прет-
ставувал жариште на христијанството. Елванген е 
распространет на една блага висорамнина, со буј-
на вегетација, шуми, родни полиња и лозја. Тој е 
препознатлив и по прекрасното вино и пиво. Се 
смета дека граѓаните на Елванген се многу вред-
ни и дека меѓу првите во Германија започнале да 
го произведуваат пивото. Исто така, е познат и по 
индустријата за батерии „Варта” - која го снабдува 
целиот свет со батерии од секаков вид.

При нашата посета бевме информирани дека 
црковниот суд во градот Елванген функционирал 
уште во средниот век и по традиција и во денешно 
време тој суд е сместен во ова мало гратче. Исто 
така, за жителите на Елванген посебно е изразе-
но присуството на ликот на свети Методиј и не-
говото име во народните верувања. Покрај  свети 
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Бенедикт, свети Методиј е прогласен за нивни 
заштитник и патрон.

Во Елванген е сместен манастирскиот ком-
плекс каде поради ширење ерес Регензбурскиот 
црковен суд го осудил свети Методиј на три го-
дини затвор. Меѓутоа, во вековите што доаѓале, 
трудот и заложбата на свети Методиј да се шири 
христијанството, покрај на трите мртви јазици 
(хебрејски, грчки и латински), и на словенски, бил 
признат и применет од нивна страна во ширење-
то на христијанството на германски јазик. Поради 
тоа, во народните верувања се среќаваат леген-
ди, како, на пример, дека свети Методиј градот го 
спасил од големи поплави, невремиња и заразни 
болести. Имало случаи со поклоненија и молепст-
ва кон свети Методиј да им се излечат болестите 
на мали деца или да им „се отвори среќата на мла-
доженците и да добијат пород”. Затоа на денот на 
свети Методиј граѓаните од Елванген не работат.

Во непосредна близина на манастирскиот ком-
плекс во Елванген се наоѓа Методиевиот плоштад. 
До него води Методиевата улица која ја поврзува 
зградата со Методиевата темница. Малечката тес-
на уличка е именувана како „Методиева темница”. 
Се верува дека свети Методиј преку ден со часови 
бил испитуван во манастирскиот комплекс, доде-
ка ноќно време бил одведуван во посебна визба, 
заради безбедност, каде ги минувал затворските 
маки. Како резултат на политиката кон сесловен-
скиот просветител, во црквата „Свети Војт” на 
витражна слика е претставен свети Методиј со 
своите ученици, како ги поучува и воведува во 
христијанството.

Карактеристично за жителите на Елванген 
е тоа што тие многу внимание посветуваат на 
заштитата и уредувањето на животната средина, 
на древната алпска архитектура. Во разговор со 
нив дознавме дека се гордеат со името Германи 
и дека се директни потомци на Германите. Имаат 
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раскошна носија, мелодичен фолклор, исполнет 
со песни и типични алпски ора и танци.

Инаку, за време чествувањето на свети Мето-
диј, во Католичката црква што се наоѓа во сами-
от центар на Елванген се одржа богослужба. По 
службата поворката од неколку стотини луѓе се 
упати пред спомен-плочата на местото каде бил 
затворен свети Методиј Солунски во период од 
три години. 

Таму се изврши осветување на плочата, пос-
ветена на свети Методиј, на која пишува: „Почит 
и вечна благодарност кон нашиот просветител 
и христијански мисионер, рамноапостол свети 
Методиј”. Со тоа Маке-донија и македонскиот на-
род каде и да е во светот изрази вечна благодар-
ност кон човекот кој ја заорал првата бразда во 
ширењето на христијанството и просветлувањето 
на целиот словенски род, оттргнувајќи го од мно-
гувековниот духовен мрак.

На овој значаен чин беше речено дека солун-
ските браќа свети Кирил и свети Методиј се тво-
рци на заедничко дело, неизбришлив паметник за 
словенскиот род, кој има силна вера и љубов кон 
Бога. Тие водеа неуморна борба за воведување на 
старословенскиот, односно старомакедонскиот 
јазик, меѓу јазиците кои порано биле искачени на 
пиедесталот на светската култура, писменост и 
цивилизација, а нивните проповеди биле за соз-
давање на свет во кој народите ќе живеат во мир, 
слога и благосостојба.

Во попладневните часови започна семакедон-
ско чествување кон свети Методиј. Се полагаа 
венци и букети свежи цвеќиња пред спомен-пло-
чата, дар од македонскиот народ, македонската 
држава и од Македонската православна црква, 
при што претставници на македонските клубови, 
друштва и црковни општини од Германија, Холан-
дија и Австрија, како и од семејства и одделни 
Македонци вршеа поклонение кон свети Методиј 
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Солунски, не заборавајќи да се фотографираат на 
ова свето место. Тој свечен и светол ден во Елван-
ген беше празник и велики ден и за Македонците 
во Германија и за македонскиот народ во својата 
татковина и за Македонците што живеат ширум 
светот.

Исто така, македонските клубови и друштва, 
пак, во чест на откривањето на спомен-плочата, 
организираа спортски натпревари меѓу екипи од 
повеќе градови на Германија, Австрија и Холан-
дија каде се постигнаа видни резултати во повеќе 
видови спортски дисциплини. Доделувањето на 
наградите и благодарниците беше на свечената 
академија што се одржа во вечерните часови.

Истиот ден започна свечената академија „Во 
чест на свети Методиј Солунски” во една од сали-
те на спортскиот комплекс оддалечен 8 км од Ел-
ванген. На манифестацијата присуствуваа повеќе 
од 1500 македонски граѓани и пријатели речиси 
од сите места на Германија, Австрија и Холандија, 
дојдени на откривањето на спомен-плочата да се 
поклонат пред истата и да присуствуваат на све-
ченостите, дочекани со македонска срдечност и 
традиционалниот обичај со леб, вино и сол.

Манифестацијата „Во чест на свети Методиј 
Солунски” траеше до доцните вечерни часови и 
заврши со заедничка веселба во исполнение на 
македонски песни, ора и танци од познати маке-
донски естрадни уметници и културно-уметнички 
друштва, На крајот, Македонците од Германија 
ветија дека ќе се залагаат во Елванген да се из-
гради и црква која ќе го носи името на свети Ме-
тодиј и која ќе претставува свет храм за сите нив 
и поблиските европски земји.

Исто така, во текот на посетата во Германија 
престојувавме во Штутгарт, кој често го нарекува-
ат „градот меѓу шумата и лозјата” и чија околина 
Господ ја дарувал со убавини. Тој е главен град на 
државата Баден - Виртенберг во СР Германија.
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Основан е во XII век, тој е древен град, со пре-
красни споменици кои говорат за неговото бурно 
културно и уметничко минато. Во буквален пре-
вод името значи „градина на кобили”. Според ле-
гендата, во Штутгарт се наоѓала градината - ме-
сто за кралската ергела. Градот го красат големи-
от број културно-историски споменици, високи и 
стручни школи, кулутрно-уметнички друштва и 
здруженија, музеи, галерии, театри, архиви, биб-
лиотеки, радио и телевизиски центри. Тој е еден 
од најголемите издавачки центри во Германија.

По Втората светска војна Штутгарт претставу-
вал големо градилиште. Според кажувањата на 
градските татковци овој град претставува феникс, 
зашто по војната, пак, изникна од пеплиштата 
и урнатините и стана седиште на најразвиената 
автомобилска индустрија, на машинската, елек-
тротехничката, прецизната механика, оптичката 
индустрија, хемиската, текстилната, кожарската, 
графичката. Тој е главен железнички и патнич-
ки јазол за Југоисточна Германија, со аеродром, 
речно пристаниште, град со стара традиционална 
култура, зачувана од многу векови од минатото.

Штутгарт е град со големина речиси како 
Скопје, во него живеат повеќе од 700.000 жите-
ли, од кои една четвртина се странци - гастарбај-
тери и други емигранти кои нашле засолниште 
по Првата и Втората светска војна. Народот во 
Штутгарт е весел, духовит и со гордост раскажу-
ва интересни анегдоти, непосредно поврзани со 
историјата, културата, уметноста и значајноста на 
Ариевците, кои се сметаат за покултурни и позна-
чајни од Швабите.

Нашата посета на Штутгарт беше поврзана со 
одржувањето на Осмата поетска вечер посветена 
на свети Кирил и Методиј. Притоа, бевме гости на 
Македонскиот клуб „Вардар” од Зинделфинген 
и во вечерните часови присуствувавме на оваа 
значајна поетска вечер која се одржа во препол-
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нетата сала „Воршој”. Импресивен беше дочекот 
на македонската делегација. Кога пристигнавме 
бевме пречекани од десетина девојчиња и мом-
чиња, облечени во народна носија, кои ни пону-
дија леб и вино, според македонскиот обичај за 
добредојде.

Во текот на разговорите со статистички пока-
затели беше изнесена состојбата на вработените 
македонски просветни работници и отворени-
те лекторати по македонски јазик, литература и 
култура на универзитетските центри во Герма-
нија, Шведска и другите европски и воневропски 
земји. Посебно беше нагласена бројната состојба 
на оспособените ученици во совладувањето на 
правилниот литературен македонски јазик кој 
претставува своевидна гаранција и обврска за на-
тамошното продолжување со дополнителната на-
става по македонски јазик, литература и култура 
кај македонските доселеници кои претставуваат 
мост за зближување меѓу СР Германија и Републи-
ка Македонија. 

При посетата на Франкфурт се уверивме дека 
се наоѓаме во еден убав и карактеристичен град 
не само за вредните и трудољубиви Германци, 
туку тој е и пример за Европската унија и светот. 
Природата му ја подарила реката Мајна, долж 
која се изградени и се градат извонредно убави 
згради кои се пример за архитектите во светот. 
Тоа особено е изразено во стариот дел на градот, 
ка де можат да се видат прекрасни зданија во раз-
ли чен стар стил, додека во центарот на градот се 
вишнеат облакодери во кои се сместени голем 
број бан ки и други значајни светски асоцијации. 
Со еден збор, тука е концентрирана финансиска-
та моќ, не са мо на Германија, туку и на целата Ев-
ропска унија. Посебен впе чаток остава зградата 
на Германската банка која е обложена со сребре-
но стакло и која во текот на де  нот, според бојата 
на небото, повеќепати го ме ну  ва својот изглед.
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Повеќе од 800 години Франкфурт е еден од нај-
значајните интернационални саемски градови. 
За тоа, и мудриот Германец најнапред започнал да 
го гради големиот аеродром, чија пристанишна 
згра да може да прими и послужи десетици мили-
они патници го дишно. Потоа, во таа метропола е 
изградена нај го   ле мата спортска сала, во која се 
одржуваат бројни ев  ропски и светски спортски 
и други манифестации, се извишуваат разни зда-
нија од уметноста, театарот, науката и други ин-
ституции што ѝ даваат посебен белег и зна   че ње 
на оваа германска и европска метропола.

Кога го рзгледувавме Франкфурт, чекоревме 
полека љубопитно набљудувајќи ги улиците во 
кои во ми на то то се одвивал централниот градски 
соо бра ќај, а денес се пешачка зона. Царството на 
пешаците каде човек се чувствува не како во ед-
на светска деловна метропола, туку како во про-
стран прекрасен парк во кој холтикултурата дош-
ла до израз. Таму има простор за сите: за купува-
чи, ше тачи, и за оние што безделничат. Денес во 
милионскиот Франкфурт има повеќе ули ци кои 
служат како пешачки зони за одмор и ре креа ција 
на народот. 

Во центарот на градот ја посетивме црквата 
„Света Катерина”, а потоа се упативме во една 
авенија на која се лоцирани поголем број кафе-
ани, бистроа, продавници од различен вид и тип 
и други интересни монументални зданија на овој 
град. Таму видовме голем број обновени и рес-
таврирани деловни згради и споменици кои, како 
што ни беше речено, биле оштетени или уништени 
во Втората светска војна. Во една скромна кафе-
ана, со германско пиво, ги слушавме 35-те ѕвона 
на црквата „Свети Никола”, црква која е градена 
во 1290 година, во исто време со црквата „Свети 
Климент Охридски” во Ох рид, што зборува дека 
во тој период и Германците и Македонците имале 
голема почит кон светителите.
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Во вечерните часови заминавме од Франкфурт 
за Хамбург, кој е една од поголемите метрополи 
во Гер манија, а и во Северна Европа, со над два 
ми лио на жители, распространет на површина од 
755 квад ратни километри. Град кој има значајно 
ис  ториско минато и сегашност за германскиот 
народ и град пристаниште со статус на сојузна по-
краина на Германија, оддалечен стотина киломе-
три од ла бин  ската утока, преку која е поврзан со 
Северното Мо ре. 

Хамбург е најголемо пристаниште во Герма-
нија за прекуокеански сообраќај, а за увозно-из-
возната тр  говија е еден од најголемите центри 
во светот. Огромни, необични и интересни пре-
куокеански бродови се укотвуваат во Ка кехафен, 
на устието на реката Елба. Исто така, тој е важна 
сообраќајна крстосница за железничкиот и за 
авионскиот сообраќај. Во него е развиена ма шин-
ската, дрвната, авионската, хемиската и други 
ин  дус трии. Таму има бројни театри, би б лиотеки, 
високообразовни институции и ин сти ту ти, црк-
ви и многу други културно-историски зданија и 
споменици. Оваа метропола е родното место на 
големиот светски композитор Јоханес Брамс. Слу-
шајќи ги прекрасните ноти на вечерниот концерт, 
господинот што седеше до нас нѐзапраша: „Го са-
кате ли вие Брамс?” Му одговоривме со еден збор: 
„Апсолутно, го сакам Брамс!”

Градот го формирал Карло Велики во IX век, 
градејќи тврдина на истото место на кое е лоци-
ран Хамбург. Старата тврдина се развила во бис-
купски центар кој заедно со околните места прет-
ста вувал стратешки објект и предизвик за бројни 
ос во јувачи. Така, Викинзите го нападнале градот, 
го ог р абиле, го разрушиле и си заминале, исто 
како и слав јанските племиња што го направиле 
истото мал ку подоцна. Затоа, со право се вели 
дека Хамбург има бурна историја, но и чудна суд-
бина. Сепак, како феникс, секогаш успевал пов-
торно да застане цврсто и да се обнови. 
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При посетата на овој убав, современ, значаен 
и модерен европски центар, бевме информирани 
дека во XI век на просторот на Хамбург биле из-
градени два замока еден спроти друг, Алстербург 
и Неуебург. Меѓутоа, нивната судбина била таж-
на. Ги зафатил голем пожар и речиси ги уништил. 
А и бројот на жи те ли те бил десеткуван од колера-
та, болест што го со би  рала својот данок низ Ев-
ропа. Потоа бил освојуван и разурнуван од многу 
племиња, како и од Наполеон, од Германите...

Во почетокот на минатиот век, бројот на не го -
вите жители се зголемил до еден милион, а гра-
дот ста  нал значаен германски и севернобалтич-
ки цен тар. Изградени се монументални зданија, 
обновени се старите архитектонски комплекси 
со што градот го добива својот вистински имиџ. 
Меѓутоа, во 1943 го дина Хамбург ја плаќа цената 
на фашизмот; со јуз нич ките бомбардери уништи-
ле половина од него. Спо ред зборовите на наши-
те домаќини, градот лежел на големи урнатини. 
Меѓутоа, вредните раце на гер ман скиот човек го 
направиле своето. Во по вое ни от пе риод следи си-
лен подем; обнова на ра зур на тото и изградба на 
голем број објекти во централниот дел на градот, 
на бреговите на реката Елба и број ните канали, 
како и во околните места. Затоа, денес, Хамбург 
е привлечен за многубројните туристи кои како 
река се слеваат од целиот свет и е пријатно катче 
за работа и за живот. 

При нашата посета ни беше речено дека Хам-
бург често го нарекуваат „градот на скла диш  тата”, 
бидејќи во него се сместени илјадници сто ва ришта 
за различни стоки. Има безброј докови, мали прис-
таништа за прифаќање на бродовите со го лем број 
производи, кои со безбројните големи кон теј нери 
се пренесуваат низ Европа и по ши ро ко.

 Градот има и еден друг изглед. Имено, веш-
тач кото езеро Алстер, заедно со реката Елба, со 
број  ните канали и паркови што ги поврзуваат и 
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нај од далечените места, му даваат имиџ како на 
„зелена” метропола која изникнува од бреговите 
на водената маса. Таа глетка ја збо га ту ва ат 2. 321 
мост со кои се поврзани овие канали и го др жат 
при ма тот на Хамбург како град со најголем број 
мостови во светот. 

Во исто време тој е град на кул турата, за бавата, 
познат по многуте изложби, спорт ски нат пре-
вари, концерти... Затоа, дневно околу 150.000 луѓе 
од други места на Германија и светот доаѓаат да 
го по сетат, да купуваат или да уживаат во сè она 
што им го нуди оваа германска метропола.

Речиси секој дојденец во Хамбург, од повеќе 
причини, задолжително ја посетува железничка-
та станица. Таа е, буквално, подземна железничка 
станица сместена во строгиот центар на градот и 
е поврзана со сите делови од градот, со најголем 
покрив од сите же лез нич    ки станици во Германија, 
којшто е долг 140 метри, широк 120 метри, а висок 
35 метри. Под таа железна конструкција има број-
ни ресторани, киосци, продавници, во кои врие 
како во кошница, поради нивното работно време. 

От тука, посетителот ги има сите врски со под-
зем на  та и надземната железница, кои како со нож 
го се чат градот и го превезуваат ефикасно најго-
лемиот број од неговите жители и посетители. За 
жал, околу же лезничката станица се собираат и 
најголемиот број корисници и дилери на совре-
меното зло на чо веш твото - дрогата, во што и се 
уверивме при нашата посета.

Посебно впечатлива е авенијата „Мон кеберг”, 
со многуте стоковни ку ќи, трговски дуќани и дру-
ги интересни објекти, какви што се црквата „Све-
ти Јакоб”, во која има три цркви посветени на све-
ти Лука, на свети Петар и на свети Тројца, а ко ја 
е изградена во XIV век. Оваа црква е позната и 
по фамозната Штитгерова органа од XVII век, на 
која еднаш свирел и Јохан Себастијан - Бах. Во не-
по сред на близина на центарот е градскиот пазар 
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од кој се пружа прекрасна глетка кон најзначај-
ната и нај  познатата зграда на Хамбург - Ратхаус 
(Градското со брание). Тоа е нај пре поз нат ливата, 
најубавата, нај сли ка ната зграда и симбол на гра-
дот. Овој значаен и по многу нешта специфичен и 
ин тересен објект е из гра ден кон крајот на XIX век 
во нео ре не сан сен стил. Ратхаусот е симбол на са-
модовербата на гра  ѓаните, како и седиште на Се-
натот и на Градскиот пар  ламент.

Зградата лежи на мочурлива почва. Затоа при 
из градбата било потребно да се вложат големи 
на пори и средства за денес таа да се вишнее во 
небото и да ѝ пркоси на иднината. Кулата што е 
симетрично по  ставена во средината на зграда-
та и која е главен влез, од каде се поврзани сите 
нејзини делови, е ви  со ка 112 метри. А таа зграда - 
убавица на Хамбург, како често ја нарекуваат, има 
647 соби, односно шест повеќе од Бакингемската 
палата во Лондон. Целата е во преубав мермер, 
украсена со позлатени предмети, вредни умет-
нички слики, орнаментика, де ко ра ции, ме бел и сè 
што било убаво и значајно во минатиот век.

Хамбург е градот во кој се доселиле жители од 
европските и другите земји, меѓу кои и неколку 
ил јади Македонци, од сите краишта на Македо-
нија. Пр вите дојденци или „привремено врабо-
тени”, како често ги нарекуваме (а кои останаа 
постојано), се до селиле околу 70-тите години на 
минатиот век, кога кај нив започнал пр виот про-
цес на организирање во одреден број асо ци јации. 
Меѓутоа, се чини дека Македонскиот клуб „Илин-
ден” и Македонската православна црква „Свети 
Ѓорѓи Кратовски” остануваат да би дат место со 
најзначајните активности што ги реа ли зираат Ма-
кедонците во тој дел од Германија.

По Хамбург следната наша дестинација беше 
Бон, сместен на бре го вите на реката Рајна, со око-
лу 200.000 жители. Тоа е род ното место на Лудвиг 
ван Бетовен, градот на старата рим ска тврди на 
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и на други стари и нови зданија. Во минатото 
во Бон биле смес тени речиси сите дипломатски 
претставништва од светот, чиј број изнесувал 150, 
поради што го на ре ку вале и град на дипломатија-
та. Меѓутоа, најголемиот број диломатски прет-
ставништва се преселиле во Берлин. 

По кусата прошетка низ Бон се упативме кон 
хо телот „Холидеј ин”, каде се одржа заедничка 
сред    ба на македонските клубови, друштва и цр-
ков ни оп ш тини со претставници на амбасадата 
на Ре пуб ли ка Македонија во Германија. Средбата 
беше убаво ос мислена, организирана и посетена 
од прет став ници речиси на сите македонски асо-
цијации во Гер ма нија.

Го напуштивме Бон и се упативме кон Келн. 
Како и Хамбург и Келн е град - пристаниште, но 
на реката Рајна, во близина на Рур, главен град 
на Северна Рајна Вест фалија, со која Република 
Македонија има многу доб ри економски односи. 
Кога го гле давме Келн, се потсетивме на подато-
кот дека таму е нај ста  риот универзитет во Герма-
нија, основан во 1388 го  дина, дека има бројни гот-
ски и романски објекти, вклу чувајќи ја и позната-
та Келтска катедрала.

Потоа, заминавме за Берлин, главниот град 
на Гер манија кој со својата местоположба е исто 
толку оддалечен од центарот на Германија како и 
Бон, со тоа што тој се наоѓа во центарот на Евро-
па. Поблиску е до Прага и до Копенхаген, отколку 
до Бон и одвај да е нешто подалеку од Варшава, 
отколку од Франкфурт на Мајна. Надежта дека 
Берлин ќе биде во мож ност да го добие значењето 
што го имаше за вре ме на Вајмаровата Република 
е оправдана. Интелектуалниот „котел за топење” 
и ковачницата на таленти, кои му ја дол желе 
својата привлечност на судирот меѓу Западот и 
Истокот можат повторно да бидат создадени.

Како и во 20-тите години од минатиот век, Бер-
лин е меѓународен, кос мополитски град и град на 
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културата, со исклу чи тел но жива квалитетна и раз-
новидна театарска, уметничка и музичка понуда. 

Во Берлин човек во поголема мера се соочува 
и со германската историја - со објекти и споме-
ници на Прусија и на германското царство, со ар-
хитектура на Вајмаровата Република, со докази за 
Третиот рајх со места од кои се вршени прогони 
на Евреите со докази за едно поинакво време и 
настани.

Ова соочување со минатото, исто така, може да 
пре диз вика политичарите на новата генерација 
да бидат предводници на сосема друг курс во мо-
дерните текови и предизвици.

Германија, европскиот и светскиот џин и во-
дечката сила во Европската унија, е примамлива 
дестинација во која се доаѓа, се гледа, се шета или 
се работи и се заминува, а патеписецот останува 
со извонредни впечатоци за минатите времиња и 
времињата што доаѓаат.

Се вративме во Франкфурт каде останавме цел 
ден, бидејќи авионот за Скопје леташе во вечер-
ните часови. На аеродромот имаше многу патни-
ци кои ги преплавија фри-шоповите каде купуваа 
стока од цел свет, и имавме чувство како да сме 
во некој голем трговски центар.

За разлика од прекуокеанските летови кои тр-
гнуваат од аеродромската зграда, ние требаше 
да одиме со автобус до нашиот авион кој беше на 
една споредна писта, како и други авиони, особе-
но од источните земји на Европа.

Летот за Скопје беше удобен и безбеден. Сле-
говме во Скопје каде бевме пречекани од неколку 
пријатели. Тука се чувствувавме посигурни би-
дејќи бевме на македонска земја.
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P атувањето низ егејскиот дел на Македонија во 
исто време претставува и предизвик и возбуда 

и задоволство и разочарување за посетителот на 
оваа несреќна земја. Секој што барем малку се за-
познал со судбината и со трагедијата на коравиот 
македонски народ од овој дел на Македонија, кој 
често е нарекуван со терминот „езерска земја”, 
го доживува тоа чувство. Затоа, еден смртник на 
Средбата на децата - бегалци рече дека тоа е суд-
бина над судбините, а ќе остане како трагедија на 
човечкиот род за која ќе се пишува и прикажува 
уште многу векови.

Беше есенско неделно утро. Сонцето штотуку 
се појавуваше од далечините на планината Бела-
сица од исток, а реката Вардар како да потонала 
во маглата што се јавува од испарувањето на во-
дата. Ја напуштивме Гевгелија и се упативме кон 
граничниот премин Света Богородица, за потоа 
да го продолжиме патот кон Солун.

Грција имаше карактер на демократска ре-
публика и токму во името на таа „демократија” 
чекавме три часа на граничниот премин Богоро-
дица, кај Гевгелија, грчките царинарници за да 
удрат печат на некаков неразбирлив „документ” 
само за нив, бидејќи грчки печат не се удира на 
патна исправа што го носи името Македонија. 
Затоа во тие непријатни моменти помисливме 
на тиранинот Пизистрат кој, ако се појавеше во 
третиот милениум, ќе научеше нови методи и так-
тики во начинот на однесувањето и во борбата за 
посреќно утро.

Ја преминавме границата и влеговме во гра-
ничниот простор на Елада (Грција), односно во 
егејскиот дел на Македонија, каде што за жал, 
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 Македонците не ги уживаат ни основните чо-
вечки права пропишани со Декларацијата на Обе-
динетите нации, во која е член и НР Грција.

Инаку, Егејска Македонија е земјата со чие име 
уште во античките времиња се означувала малата 
покраина во непосредна близина на Пела - прес-
толнината на античкото Македонско Царство. 
Во тоа време Македонија го опфаќала просторот 
меѓу денешното исушено Пазарско Езеро и долни-
от тек на реката Вардар. Но, со проширувањето на 
границите на Македонското Царство, постепено 
пораснала и областа означена со името Македо-
нија, која античките Македонци ја делеле на Гор-
на и Долна Македонија, пред сѐ, поради нејзините 
географски карактеристики на просторот. Сепак, 
таквата поделба на Македонија има политичко, 
културно, воено и административно значење.

Македонскиот народ во егејскиот или бело-
морскиот дел на Македонија, според своите ка-
рактеристики и обичаи, јазично и етнички и е 
туѓ на Грците (Елините). Од тие причини грчката 
буржоазија од првиот момент кога ја проширила 
својата власт над Егејска Македонија, изградила 
политика на физичко истребување на македон-
скиот народ и менување на етничкиот состав во 
своја корист. Затоа, националниот состав на на-
селението во овој дел на Балканот има претрпено 
големи етнички промени, особено по Балкански-
те војни и поделбата на Македонија. До Балкан-
ските војни македонското население во Егејска 
Македонија било најбројно. Македонците под 
грчка власт биле и сѐ уште се изложени на аси-
милаторска тортура и присилна емиграција, со 
единствена цел да се измени етничкиот состав на 
Македонија. Меѓутоа, Македонците не само што 
постоеле, постојат, туку и ќе постојат за секогаш, 
зашто не е лесно да се искорени еден народ, таму 
каде што живеел со векови и покрај сите мерки на 
насилие и денационализација.
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Во егејскиот дел од Македонија продолжија 
злосторствата, асимилаторската политика врз 
Македонците и доселувањата на туѓинци (Туркме-
ни) само со православна вера само за да се смени 
етничкиот состав на населението и Македонците 
да бидат што помалку. А на оние илјадници про-
гонети и иселени им е забрането да ги посетат 
родните огништа, во таа земја на „чудата”

Ја напуштивме границата и се упативме кон 
Метеора. По повеќечасовното возење стасавме во 
гратчето Каламбака (со околу 6.000 жители) над 
кое како орли се вишнеат карпите на Метеора. 
Градот е сместен во тесната долина меѓу Епир 
(Егејска Македонија) и рамнината на Западна Те-
салија, во сенките на големите карпи на Метео-
ра, кои се геолошки феномен. Според добиените 
податоци, гратчето постои уште од времето пред 
Исус Христос. Неговото старо име било Стагој, 
што според Н. Јанополус потекнува од славјански-
от збор „стаја” (соба или вдлабнатина во карпа). 
Модерното име на градот му било дадено во пе-
риодот на турското ропство и е кованица од збо-
рот „калебак” (убава тврдина).

За Каламбака, кој денес е еден од најпривлеч-
ните копнени градови кај јужниот сосед, во мина-
тото се воделе бројни битки. Така, градот бил под 
окупација на Филип I Македонски, под окупација 
на Римјаните, Византијците, Турците, па дури во 
1348 година бил под суверенитет на Стефан Ду-
шан, а пoтоа и на неговиот брат Симеон Урош, 
кога Стагој доживеал силен подем.

Околу илјада колосални карпести гребени се 
издигаат вертикално и се надвиснуваат над гра-
дот Каламбака и селото Кастраки во западните 
падини на планината Андиксија, од каде истекува 
реката Пинеиос која извира од планината Пинд 
и се влева во Солунскиот Залив. Тоа е единстве-
но место со такви гребени кое се претворило во 
град на карпите во доцниот византиски период, 
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град на врвот од карпите со стотина монаси кои 
се заградиле во висините за да ја зачуваат својата 
приватност. Овие огромни карпи предизвикуваат 
восхит и чудење кај секој посетител со нивната 
монументалност и храброста на нивните први по-
сетители - освојувачи на тие непристапни терени, 
од кои многумина и го загубиле животот.

Името Метеора значи „средба во воздухот”. Тоа 
е современ збор и не е пронајден кај древните пи-
сатели. Прв бил Атанасиус од Метеора, пронаоѓа-
чот на манастирот „Спасител”, кој прв се искачил 
на карпите во 1344 година на „Широката карпа”, 
име што се употребува за сите карпи. Таму, за тие 
чудесни карпи, тешко може да се најде објасну-
вање за нивното создавање и опстојување со оглед 
на тоа дека биле изложени на силни ветришта, 
дождови, земјотреси и други различни природни 
непогоди.

Денес е многу лесно човек да се искачи до ма-
настирите, пред сѐ, по скалите што се изделкани 
во периодот од 1922 до 1925 година. Меѓутоа, пред 
тоа искачувањето било возможно само со јаже и 
со мрежи. Се поставува прашањето како дошле 
првите калуѓери. За тоа постојат многу преданија. 
Некои велат дека луѓето се искачувале со наби-
вање клинови со чекан во карпите, некои, пак, 
мислат дека високите дрвја што растеле во карпи-
те им помагале во тоа. Имало и мислење според 
кое првото качување било изведено со помош на 
змејови кои со јажиња биле префрлувани од дру-
гата страна.

Никој не знае точно кога првите аскети и мо-
наси свиле гнездо над карпите во Метеора. Но, 
се претпоставува дека уште во IX век имало мо-
нашки живот на тие простори. Првите монаси жи-
вееле во природни пештери, а се претпоставува 
дека тие се собирале на служби во неделите во 
Стагој (Костраки) уште во XI век кога и започна-
ле да ги градат манастирите на високите карпи, 
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каде  подоцна, во XVI век, е отворено и првото 
училиште, познато како „училиштето на Метео-
ра”, кое и во времето на Отоманската Империја 
извршувало значајна верска функција.

Кога се искачивме по патот на кој има многу 
свиоци и угорнини од кои на посетителот му за-
станува здивот, глетката беше прекрасна. Како 
од орловско гнездо го гледавме градот и целата 
околина кон исток, кон Солун. Секој брзаше да се 
фотографира, да се овековечи заедно со сета при-
родна убавина на овој манастирски комплекс во 
кој илјадници калуѓери го поминале својот живот 
како војници.

Го посетивме манастирот на Спасителот Исус 
Христос познат како „Голема Метеора”, изгра-
ден на највисоката карпа што се издига на близу 
500 метри од нивото на реката. До манастирот 
се стасува преку 150-ина скалила изделкани во 
карпите. Манастирот е лоциран во многу живо-
писен предел и е исполнет со бројни простории 
насликани со фрески и икони, исполнети со го-
лем број црковни книги и други предмети од вре-
мето на првиот монах Атанасиус, па до денешни 
дни. Таму се запознававме со историскиот дел не 
само на овој, туку и за монашкиот ред и другите 
карактеристики на манастирот „Свети Стефан” и 
помалите манастири, во кои во тој период нема-
ше монаси.

Во Метеора, меѓу другото, ни се вртеја мисли-
те на монахот кој напишал книга на македонски 
јазик, но со елинско писмо. Тоа зборува дека од-
реден број монаси биле Македонци, кои со мо-
литви кон Спасителот Исус Христос на својот 
мајчин македонски јазик оставиле вечни траги. 
Исто така, во Метеора разговаравме за тешкиот 
монашки живот, како оној на архимандритот Ни-
кодим Царкњас, кој поучен од своето братство ја 
изгради Македонската православна црква „Света 
Злата Мегленска” во селото Соботско, во Меглен, 
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која ја посетивме во текот на нашиот престој во 
Беломорска Македонија. 

Ги напуштивме манастирите на Метеора и се 
упативме по патот што води кон Солун, градот 
што го добил името по сестрата на Александар 
Македонски, а го создал нејзиниот сопруг Касан-
дар. Тој е убав приморски град, кој како трговски 
центар ги мами, па дури и ги заведува посети-
телите со својата убавина, медитеранската кли-
ма, околните песокливи плажи и, над сѐ, со гос-
топримството на локалното население.

Тој е сместен на полуостровот Халкидики и 
е познат по бројните зелени површини, по Беас 
Куле, по солунските атентатори, по многуте други 
културни споменици, како и по манастирите на 
Света Гора, каде што дел од својот живот минале 
и извесен број монаси од Република Македонија.

И не само Солун, кој е престолнина на Бело-
морска Македонија, туку и целата таа македонска 
земја е прекрасна, започнувајќи од мистичната 
Пела - древната македонска престолнина - па пре-
ку божествените водопади на Воден, пејзажите на 
Костур, убавините на карпестите цркви и фрески 
по бреговите на Мала Преспа...

Таа питомина и широчина е збогатена и со зе-
лените предели на планините разделени со гра-
ницата, а меѓу нив, како бисер, патникот оддале-
ку ужива во сјајот на Кајмакчалан.

Затоа, античките Македонци токму овде ја по-
дигнале својата престолнина. Еден дел од Пела 
денес е достапен на посетителите, но огромен 
дел, како што велат и постарите жители на По-
стол (Пела), сѐ уште лежи под земјата.

Токму поради славата на древната престолни-
на на Филип и Александар Македонски, кои го по-
сеаја македонското семе, во туристичките прос-
пекти целиот тој регион, нашиот јужен сосед го 
нарекува Пела со главен град Воден (Едеса).
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Секојдневно низ Пела минуваат голем број ту-
ристи, кои потоа со години ги носат спомените 
и мирисот на мермерот по кој чекорел големиот 
Александар Македонски.

Од Пела, патувајќи крај широките полиња со 
памук, кои постепено се заменуваат со овошни 
насади од праски и црешни, за кратко време ста-
савме во Воден. Тој се наоѓа на средината на па-
тот меѓу Солун и Битола, на висорамнината која 
како голем чардак се надвиснува над полето кон 
Пела. На тој „чардак” веќе две илјади и седумсто-
тини години опстојува Воден и исто толку време, 
течејќи кон него, од работ на „чардакот” во полето 
се истураат бујните води на прочуените водопади. 
Во засекот на карпите може да се слезе десетина 
метри под брегот и да се помине под водопадите. 

Тоа доживување не го пропушта никој кој до-
шол во Воден. Кулминација е, секако, моментот 
кога ќе се стигне до најдолната точка под водо-
падот, каде што пред нозете на посетителите во-
дата, буквално, паѓа во коритата што низ векови 
се издлабиле. Познат по реките и водопадите, по 
македонското виножито што се издига од рамни-
от дел, истовремено, Воден претставува и едно 
од најпривлечните места во Егејска Македонија. 
Тој е градот за вљубениците во природата, но и за 
заљубените и град на љубовта. Затоа Воден често 
се нарекува и место на природата и на историјата; 
тој е град на водата, град на убавината... 

Тоа е само дополнување за Беломорска Маке-
донија која е уште поубава во пролет, кога цутат 
овошките во Воденско, Мегленско и Преспанско, 
во лето, кога морскиот брег е преполн со гости од 
целиот свет, во есен, кога златните лисја ги по-
криваат планините од Лерин до Костур, и во зима, 
кога Кајмакчалан покриен со снег се вишнее над 
убавиот Меглен.

Во Егејска Македонија има многу прекрасни 
места што треба да се видат. Меѓу нив особено се 
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издвојува градот Костур и раскошната природа 
што ја нуди овој убав град. Градот на крзното и на 
кожарската индустрија се наоѓа на полуостровот 
што го дели Костурското Езеро на две подеднакво 
убави половини.

Едниот дел од градот што се издигнува на по-
луостровот се огледува во едната, а другиот дел 
во другата половина на езерото. Куќите се изви-
шуваат една над друга, па навечер, ако се гледа од 
брегот на езерото, сето тоа изгледа како некоја ог-
ромна новогодишна елка со илјадници лампиони 
кои се огледуваат во позлатеното езеро.

Со својата географска положба, со плодната 
котлина полна со овошки, со блескавото сино Кос-
турско Езеро и културно-историските споменици, 
Костур претставува важен туристички, културен 
и стопански крај, привлечен во сите временски 
сезони.

Тој крај е убав и за живеење и за одмор и за 
рекреација. Поради добрите климатски услови: 
чистиот и свеж воздух, надморската височина и 
сите убавини што природата му ги подарила на 
Костурското Езеро и неговата околина, угостител-
ско-туристичкото стопанство од година во година 
зазема сѐ позначајно место.

Костурското Езеро, пак, е типичен пример на 
езерата од егејската зона, спаѓа во групата на де-
саретските езера и ги има сите својства на езера-
та од овој тип: висока температура на водата во 
летниот период, широко крајбрежно подрачје во 
кое се развива буен животински и растителен 
свет, карактеристична конфигурација, својствен 
изглед, посебни климатски услови и интересно 
историско минато.
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ELADA (GRCIJA)
VO KOST UR NA GOSTI

K ога човек е во Костур и на брегот на Костурско-
то Езеро има чувство дека се наоѓа во Охрид и 

на Охридското Езеро, бидејќи Костур наликува на 
Охрид и по својата местоположба и по природни-
те убавини. Тука природата подарила многу уба-
вини кои, за жал, не се целосно искористени.

Инаку, градот Костур се наоѓа на југозападна-
та точка на Македонија, на брегот на Костурското 
Езеро. Некои учени луѓе мислат дека името дошло 
од реткото животно кастор што се одгледувало во 
Костурското Езеро и од чија кожа се правеле мно-
гу убави и раскошни бунди. Исто така, во Костур 
има многу цркви, познати базилики и други спо-
меници од историјата и културата.

Направивме круг околу градот и езерото, а по-
тоа пеш се упативме кон стариот дел на градот во 
кој се мешаат старата и новата архитектура. Ви-
довме бројни дискотеки и многу дуќани за крзно 
и крзнени производи, а крзното е животот на Кос-
тур. По тесните улици пешаците тешко се движеа 
поради густиот сообраќај, кој како да им пркосе-
ше на гостите да ги видат и доживеат убавините 
на овој езерски град, град кој е убав во сите го-
дишни времиња.

Се упативме кон источниот дел на градот и на 
самиот брег на езерото, во летната бавча на еден 
пристоен ресторан, седнавме да ручаме, да се од-
мориме, да уживаме и да се восхитуваме на уба-
вините на градот. Секој од нас беше љубопитен да 
види и да разбере нешто повеќе за костурските 
ќурчии, за раскошните и скапи крзна што висеа 
во безбројните дуќани во градот, за езерото и ле-
бедите кои ја дополнуваа убавината на езерската 
шир, за македонското население...
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Но, најважно е тоа што Костурската област, 
која во минатото се викала Арестида е местото од 
каде потекнува македонската династија Аргеада 
од местото Арг, однсоно селото Крупиште, кое се 
наоѓа на североисточната страна на 10-на киломе-
три од Костур. 

По неколку пријатно поминати часови во Кос-
тур се упативме кон Лерин, но овој пат од другата 
страна, од кај Грамос за да го видиме и тој дел 
на Егејска Македонија каде што голем број Ма-
кедонци загинаа во текот на Граѓанската војна. 
Појдовме по патот за легендарното село Д’мбени, 
родното село на големиот донатор и хуманист Ата-
нас Близнаков, кој живееше во Гери, Индијана во 
САД и кој ја формираше најголемата Фондација 
за македонската младина - студентите на Универ-
зитетот „Свети Кирил и Методиј” во Скопје.

Селото Д‘мбени се наоѓа 22 километри северо-
западно од Костур, во јужните пазуви на плани-
ната Локвата и Вињари, на надморска височина 
од 980 метри. Оградено е со планини покриени со 
варовит камен, поради што се смета дека се дел 
од западниот македонски планински синџир и 
продолжение на далматинските алпи.

Грчките официјални власти отсекогаш настоју-
вале да ги избришат трагите што потсетуваат дека 
Македонија е античко-словенска земја. Постојано 
измислуваат закони, декрети, правила, амандма-
ни... По Балканските војни и Букурешкиот „ми-
ровен” договор и поделбата на Македонија, сите 
имиња на населените места во егејскиот дел на 
Македонија ги заменија со елински (грчки). Како 
резултат на тој акт на таа влада од ноември 1926 
година, селото Д’мбени беше преименувано во 
Дендрохорион.

Д’мбени никогаш не го загубило македонскиот 
дух и белег, иако постојано било под туѓинско роп-
ство. Неговото население со векови го пренесува-
ло борбениот дух и љубовта кон родната земја и 
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дедовските огништа, чиј магнетизам постојано ги 
привлекувал Македонците распрснати по светот. 
Благодарение на тоа, населението од овој крај на 
Егејска Македонија докрај им остана верно на бор-
бените револуционерни и патриотски традиции.

Широкиот асфалтен пат што се искачува по 
ридот на северната страна на Костур, на само 
десетина километри, поточно откај патот што се 
дели за селото Д’мбени, продолжува кон Габреш, 
Дреновени и други села. Тие се македонски села, 
меѓутоа, најголем број од жителите се иселиле 
по Граѓанската војна. Сега тие се места каде се 
гледаат високите ѕидови на куќите со искршени 
прозорци и без покрив. Се јавува глетка што од-
дава тага, страв и ужас. Застанавме на патот и ги 
гледавме куќите во кои зјаеја отворени долапи и 
искршени балкони кои тагуваат за своите стопа-
ни. Од таа тажна слика на минувачот му се крева 
косата и што побргу сака да ја заборави. 

Го продолживме патувањето по патот што води 
низ некогашните селски градини и зелени ливади. 
Чувствувавме дека отворените прозорци нѐ поз-
дравуваат и ни кажуваат дека во минатото овде 
имало живот, а ѕидовите од старите македонски 
куќи плачеа заедно со урнатините и со бучењето 
на реката што одѕвонуваше во дивината за да нѐ 
потсетат на војните на Грамос.

Го напуштивме просторот на Габреш од каде 
долго ја гледавме долината и појдовме по патот 
кон Желево, кое е лоцирано на границата на Ле-
ринско-костурската општина, припаѓајќи адми-
нистративно кон Костур. Тоа е едно од најголе-
мите села на овие простори. Желево е сместено 
во подножјето на планината Бигла и се наоѓа на 
надморска височина од околу илјада метри. Же-
лево отсекогаш било чисто македонска населба. 
Меѓутоа, поради политичките и економските 
причини, голем број желевци се преселиле во 
прекуокеанските (Канада, САД и Австралија) и 
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други  европски земји по Илинденското востание и 
Првата светска војна, но особено по поразот на Де-
мократската армија на Грција во Граѓанската војна.

Желево е живописно планинско село сместе-
но на патот Костур - Лерин. Таму, во планината 
Бигла, над селото, извира реката Бистрица што ја 
сече областа Корешта и се влева во Солунскиот 
Залив. Тоа е планинска река со мали водопади и 
пастрмки, чија вода се користи за наводнување на 
зелените и сочни ливади и плодните ниви од две-
те страни во подножјето на планината. 

Желево е село од збиен тип со типични маке-
донски куќи на кои висат пространи балкони. Тоа 
наликува на другите македонски села од костур-
ско-леринскиот дел, како што се: Ошчима, Руља, 
Бесфина, Брезница, Смрдеш, Габреш, Позди-
виште, Д’мбени, или наликува на селата од друга-
та страна на Превал кон Преспа.

Според старите преданија, селото Желево го 
добило своето име од зборот „жилево”. Поточно, 
на местото каде постоело старото село високо се 
издигале огромни стебла кои пуштале долги и го-
леми жили. Од зборот жила, селото го завикале 
Жилево, за потоа да се замени во Желево. Но, тоа 
е само легенда. Вистината е дека луѓето од Же-
лево и од целиот тој крај на Егејска Македонија 
ги ширеле своите жили по целиот свет и дека низ 
нивните жили тече македонска крв. 

Вредните раце на желевци ги изградиле две-
те селски цркви: старата „Свети Никола”, што 
датира од 1713 година и „Свети Атанас”, што е од 
поново време, и на чии ѕидови се насликани жи-
вописни фрески од вредните раце на фрескопи-
сецот - мајстор Ѓорѓи и неговиот син Никола од 
Лазарополе.

Молчешкум го напуштивме Желево и се упа-
тивме кон кафеаната што е единствениот нов 
објект на патот кон Костур, се поздравивме со 



СВЕТОТ НА ДЛАНКА

133 ~~

 стариот желевчанец кој со љубопитност прашува-
ше и сакаше сѐ да знае за нас и за нашата посета, 
а потоа се упативме кон Лерин.

Пред да стасаме до планинскиот превој, заста-
навме на една ширинка од каде што се гледаше 
голем дел од Лерин, селото Арменско, дел од Пе-
лагонија и неколку села што се нанижани на па-
тот што води од Лерин кон Воден и Солун. Тука, 
нашиот познајник ни раскажуваше за неговиот 
дедо - комита кој ја пролеал крвта за Македонија 
некаде на Бигла, предаден од попот Ставрос од 
селото Псодери. Потоа ни кажа дека македонски-
те комити не му останале должни на попот Став-
рос - го заклале, осветувајќи му се за неговите зли 
дела кон македонското население.

Посебна епизода во приказната за убавините 
на Егејска Македонија,секако,е Мала Преспа, при-
роден резерват на убавина и на бројни историски 
и културни знаменитости. Тука е островот „Свети 
Аил” на којшто уште живеат околу дваесетина жи-
тели што останале на родните огништа и со столе-
тија ги чуваат спомените за големиот македонски 
цар Самуил. Имено, на овој остров некаде околу 
970 година живеел Самуил и тука го изградил ог-
ромниот манастир и црква посветена на светецот 
Аил, чии коски ги донел од Лариса. Сѐ уште стојат 
делови од таа црква, заедно со една помала црква 
на задниот дел на островот. 

Меѓутоа, за жал, од другите петнаесетина црк-
ви што биле изградени за време на Самуил не е 
зачувано ништо. Прастарите фрески наслика-
ни на камен и црквите изградени во дупките во 
карпите крај Преспанското Езеро, навистина, се 
нешто што кај секој патник предизвикува восхит. 
Особено црквата „Света Богородица”, која, како 
гнездо, виси на врвот од една карпа во непосред-
на близина на јазолот каде што се допираат гра-
ниците на Република Македонија, Албанија и Гр-
ција. Црквата некогаш била блиску до водата, но 
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по   повлекувањето на езерото, сега таа е високо 
горе и до неа се стигнува по подолго качување по 
скалите засечени во карпата.

Од Преспа заминавме кон Лерин, град што е 
сместен меѓу шумовитите планински врвови на 
планината Бигла и пространото плодно Пелаго-
ниско Поле на исток. Тој е трговски и администра-
тивен центар на Леринската околија. Лерин е ес-
нафски град. Тоа се гледа по бројните дуќани кои 
се душата на градот Тоа е поднебје во кое земјата 
е ровка, богатите шуми се користат за потребите 
на индустријата и во домаќинствата.

Во Лерин посетивме еден наш добар пријател 
кој потекнува од едно преспанско село, а живее 
и работи во градот. Тој е еден од многуте Маке-
донци кои имаат дуќани во центарот на Лерин. 
Таму, домаќинот нѐ почести со ракија и локум во 
својот убав дом што е во непосредна близина на 
центарот на Лерин, а ни раскажуваше за својата 
посета на Перт, Австралија, каде што престојувал 
три месеци кај своите блиски - ќерката, зетот и 
двете внучиња. Ни раскажуваше за животот на 
нашинците во таа далечна демократска и мулти-
културна земја на петтиот континент, каде што 
Македонците зборуваат на својот мајчин јазик и 
одат во македонски цркви, а децата учат англиски 
и мајчин македонски јазик. 

Тоа го кажуваше и со радост и со восхит, но, во 
исто време, и со голема тага, бидејќи, како што 
рече, неговите две внучиња од синот кои учат во 
Лерин ја немаат таа среќа во својот роден град и 
својата земја. Е, затоа, домаќинот рече дека него-
вата тага е голема и таа тага и болка ќе ги однесе 
на другиот свет.

Но, овде Господ е голем! Тој наградува и казну-
ва, а во исто време и го чува семето македонско на 
сите страни во светот, зошто тоа се раширило од 
пред времето на Филип и Александар, од времето 
на Апостол Павле, па сѐ до денес. 
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Сите кои ја опишувале Македонија било низ 
преданијата и легендите, низ трагите на камења-
та, градбите, археолошките предмети, папируси-
те и потоа, патеписците и историчарите, ја дожи-
вуваат земјата како библиска, фасцинирани од 
нејзиното богатство и убавина, волшебност и гор-
дост. Силна е националната свест кај Македонци-
те во Егејска Македонија, а битката се води дома 
и пред меѓународните организации на Европа и 
Обединетите нации. Формирањето на партијата 
на Македонците „Виножито” е голем чекор на-
пред и постоење на едно јадро, чии членови ла-
вовски се борат, а партијата исклучително многу 
значи за зачувувањето на идентитетот и борбата 
за права, човекова правда и вистина.

Исто така, вистината е во тоа што во егејскиот 
дел на Македонија продолжуваат уште повели-
чествено да се слават духовните и национални-
те празници по македонските села и градови. Се 
прават свадби и венчавки со две рала тапани и 
многу сватови и стари обичаи кои се пренесува-
ат од генерација на генерација. На Илинден во 
селото Овчарани се собираат и се веселат илјад-
ници Македонци кои стануваат препознатливи 
по најголемото оро кое тие го вијат. Во Нерет и 
на други места, народот се збира на свои слави. 
На овие свечености се собираат Македонците од 
Егејот, од Република Македонија, од целиот свет. 

Исто така, Македонците го имаат Домот на 
културата во Лерин кој уште опстојува со многу 
пречки и подметнувања од властите. Таму постои 
и Редакцијата на весникот „Зора”. Македонците 
имаат свои ресторани и хотели каде ечи македон-
ска музика и се играат македонски ора.

Во 2006 година ентузијастите, борците и хра-
брите, и покрај сѐ, по цели осумдесет години ус-
пеаја да го отпечатат Букварот на македонски ја-
зик. Беше извршен силен притисок од тогашната 
влада во Атина, меѓутоа, таа мораше да попушти 
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пред Лигата на народите. За жал, со манипулации 
и подметнувања „случајно” избувнал пожар токму 
на возот кој го пренесувал Букварот до Солун и 
така заврши неговото појавување, односно, пота-
манување. Но, тој Абецедар со современата азбу-
ка и јазик, иако по многу време, сепак ја дочека 
светлината на денот.. Тој беше промовиран во Со-
лун и Атина и покрај антимакедонските фашис-
тички екстремистички побуни. 

За жал, во „демократска” Елада на Македон-
ците сѐ уште и во XXI век на пописите не им се 
дава право да можат да се изјаснуваат тоа што се 
во Егејска Македонија. Според многу податоци од 
Егејска Македонија има повеќе од еден милион 
население, а сега во тој јужен дел на Македонија 
една половина се Македонци. Грчката власт не го 
признава нивното постоење. Многу експерти од 
светот дошле и самите на лице место се увери-
ле дека Македонците се во огромен број, со свој 
јазик, традиции, култура, религија, обичаи и, во-
општо, со посебни национални обележја, пораз-
лични од грчките, поразлични од другите.

Патувањето го продолживме од Лерин кон Би-
тола, по патот кој минува низ Пелагонија, низ неј-
зиниот југозападен дел. А, таму поради познатите 
миграциски процеси и иселувањето на Македон-
ците, голем дел од плодните површини се оста-
нати како неми споменици на времето. Таму се 
сместени селата Света Петка, Клабучиште, Долно 
и Горно Клештино, Кладораби, Кабасница, Буф и 
др. Овие села се познати по тоа што од нив голем 
број Македонци започнале да заминуваат на пе-
чалба во прекуокеанските земји уште пред Прва-
та светска војна, а особено тоа било изразено по 
Граѓанската војна. Таму, во новиот свет, далеку 
од својата родна земја, за среќа Македонците ја 
почувствуваа слободата, правдината и ги уживаат 
човековите права и слободи во новиот свет.



137 ~~

EGIPET
ZEMJATA NA FARAONITE

N екои патувања не само што го предодредува-
ат престојот, туку за патеписецот остануваат 

забележани и запаметени со одредени впечат-
ливи траги. Такво беше нашето патување и прес-
тојот во Каиро, главниот град на Египет, којшто 
магично привлекува, особено со чудниот спој на 
минатото и сегашноста. Мистиката и реалноста, 
легендите и стварноста. А сè она што го видовме 
и почувствувавме побуди голем интерес, возбуда, 
задоволство. Во земјата на милиони квадратни 
километри оази и пустина, земјата што ја заплис-
куваат сините води на Средоземното Море и на 
Црвеното Море, како и земјата што ја делат сре-
брено-зелените води на реката Нил.

Египет е библиска земја, чие име на еврејски 
е Мусраим, па оттука произлегува името Ми-
сир, земја која се протега долж реката Нил. Спо-
ред библиските преданија Египет било големо и 
влијателно царство и како такво во текот на це-
лото свое постоење вршело силно влијание на 
соседните народи. Синовите и потомците на Ја-
ков живееле во Египет околу 400 години, а потоа 
биле ослободени со Божја помош, под водството 
на Мојсеј. Египќаните честопати ги освојувале 
израелските земји, сè до времето на Давид, кога 
нивната моќ ослабела.

При нашата посета на Египет (попатна посета 
на авторот на овие редови на Каиро) се послу-
живме со огромна литература за историскиот раз-
вој на Египет. Во неа, меѓу другото, се вели дека 
Египет претставува стара цивилизација во источ-
ниот дел на Северна Африка, сконцентрирана во 
долниот тек на реката Нил, каде што сега се наоѓа 
денешен Египет. Оваа цивилизација претставува 
дел од еден збир на цивилизации. Со еден збор 
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Египет е денешниот прозорец кон далечното ми-
нато на човештвото.

Успехот на старата египетска цивилизација 
делумно произлегол и од нивната способност да 
се приспособат кон условите во долината по те-
чението на реката Нил. Предвидливите попла-
ви и контролираното наводнување на плодната 
долина придонело кон произведување на вишок 
култури, кои ги разгореле општествениот развој 
и културата. Со вишок ресурси, власта го поттик-
нала искористувањето на минералните суровини 
од долината и околните пустини. Развивањето и 
организирањето на колективно градење и земјо-
делски проекти, трговијата со околните региони 
и воената опрема наменета за поразување на над-
ворешните непријатели ја осигурале египетската 
доминација. Поттикнувањето и организирањето 
на овие активности било изведено од страна на 
бирократијата сочинета од првокласни писари, 
верски водачи и службеници кои биле под кон-
трола на фараонот кој обезбедувал соработка и 
единство на египетскиот народ во смисла на ре-
лигиозните верувања.

Помеѓу многуте достигнувања на античките 
Египќани биле и техниките за експлоатација на 
каменоломите, надзорните и градежните тeхники 
кои ја олеснувале изградбата на величествените 
пирамиди, храмови и обелисци. Египќаните, исто 
така, развиле и математички систем, практичен и 
ефективен медицински систем, систем за навод-
нување и техники за земјоделско производство, 
тие ги направиле и бродовите за кои се смета 
дека се први, имале технологија за производство 
на стакло, создале нови литературни форми и го 
направиле првиот мировен договор за кој се знае. 
Египет зад себе оставил долготрајно наследство 
кое е од големо значење и за Египет и за светот. 
Египетските архитектура и уметност се широко 
имитирани, а египетските антиквитети се носени 
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во многу далечни делови од светот. Рушевините 
од спомениците со векови ги поттикнувале фан-
тазиите на патувачите и писателите. Новопронај-
дените антиквитети и ископувања во модерното 
време доведоа до научни истражувања на египет-
ската цивилизација и поголема почит кон култур-
ното наследство во Египет и во светот.

Треба да се нагласи дека единството на древни-
от Египет се однесувало во господарството на фа-
раонот  кој имал неограничена власт низ целата 
држава. Фараонот  бил глава на митот кон сите 
богови во древниот Египет при што и самиот тој 
бил сметан за Бог. Тоа тврдење најмногу доаѓа до 
израз при градењето на пирамидите за кои се сме-
та дека, всушност, биле гробници на фараоните   
како  Џосер, Снофер,  Кеопс  (Хуфу),  Кефрен (Хаф-
ра) и Микерин  (Менкаур). Исто така, многу зајак-
нал и култот кон Богот на сонцето Амон Ра, а фа-
раоните се нарекувале негови синови.

Низ Египет минува најдолгата река во Африка 
- Нил, која со своите 6,5 илјади километри крие 
безброј тајни од дамнина до денес. Таа во Биб-
лијата се споменува и како „река” и како „море”. 
А години наназад и токму таму египетската ци-
вилизација доживеала процут. Преку реката Нил 
биле воспоставени трговските патишта од Судан 
до Мала Азија, Сирија, Европа и Македонија. Про-
летните поплави и тогаш, како и денес, со своите 
наноси земјиштето околу реката го правеле плод-
но, што било услов за поволни природни погодно-
сти за живот.

Во текот на нашата посета на Каиро слушнавме 
бројни информации за оваа земја. Така, запишано 
е тоа што ќе го чуете многу пати - дека историјата 
на Египет датира од пред 5.000 години пред Хрис-
та. Во тоа време Египет бил организирано и биро-
кратско царство кое се развивало со векови и ос-
тавило големи траги во историјата на човештвото. 
Така, пред околу три илјади години, за време на 
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Старото Царство биле изградени првите канали и 
насипи и биле изѕидани прочуените гробници на 
фараоните, пирамидите. Нив ги има околу седу-
мдесет и се подигнати во делтата на реката Нил. 
Најголема е Кеопсовата пирамида, која е висока 
146 метри. Во текот на Средното царство (2100-
1550 година пр.н.е.) се изградиле големите канали 
за наводнување и прочуеното вештачко езеро Ме-
рида (Мерис).

Инаку, главен град на древното Египетско 
Царство бил Меноф, а било оформено од кралот 
Менес кој ги обединил Горен и Долен Египет, кога 
е изградена и првата голема пирамида. Во текот, 
пак, на Новото Царство (1550-671 година пр.н.е.) 
биле преземани освојувачки походи во Сирија и 
Мала Азија.

Интересно е да се одбележи дека еден ракав 
на делтата на реката Нил бил поврзан со Црвено-
то Море со канал. Така, Египќаните го прокопале 
Суецкиот Канал 2500 години пред Европејците. 
Феникиските морнари во египетска служба за пр-
впат отпловиле околу Африка 2000 години пред 
Васко де Гама.

Во Египет во голема мера се развила култура-
та, а од науките во особено голем подем биле ас-
трономијата и математиката. Во астрономијата, 
на пример, Египќаните знаеле дека годината има 
365 дена, а со математиката се служеле да ја пре-
сметаат површината,речиси,на сите геометриски 
слики и волуменот на некои тела. Во Египет про-
никна најстарата писменост; писмото се состоело 
од слики и цртежи, слично на карпестото писмо 
во Македонија.

Старите Египќани ги обожавале природните 
сили; најмногу ги обожавале животните и такана-
речените „земјоделски” богови, Богот на сонце-
то - Амон Ра, Богот на плодноста - Озир; мртвите 
ги балсамирале, на тој начин останале мумиите. 
Спомениците на културата, меѓу кои пирамидите, 
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обелисците, старите храмови, замоци, записи на 
камења, како и папирусите, се зачувани до денес. 
Нивната култура извршила силно влијание врз 
културата на сите источни народи и на античките 
Македонци и Елините (Грците).

Исто така, Египет е значаен и за нас Македон-
ците. Со него се поврзува освојувањето на оваа 
земја од страна на Александар Македонски, бра-
нителот на луѓето и основачот на царството на 
античките Македонци. Освојувачот, кој се сметал 
дека е Бог за Египќаните, војсководецот кој ос-
новал град и кој во негова чест го добил името - 
Александрија.

Инаку, градот Александрија на арапски се вика 
Искендерије и се наоѓа на Средоземното Море. 
За Александар Македонски Египет бил голем 
предизвик и земја за која сонувал. Така, кога бил 
во подем со неговите походи во 332 година пред 
Христа го освоил Египет. Тогаш била прекратена 
фараонската ера и на устието на Нил го подигнал 
градот Александрија.

Во преданијата стои дека Александар Велики 
го освоил Египет со многу мал отпор од страна 
на Персијците и бил добредојден кај Египќаните 
кои го сметале за ослободител. Администрација-
та која ја поставиле наследниците на Александар, 
Птоломејците, се засновала врз египетскиот мо-
дел и се наоѓала во новиот главен град Алексан-
дрија. Новата престолнина била излог на моќта и 
престижот и станала седиште на учењето и култу-
рата кои биле сконцентрирани во славната биб-
лиотека во Александрија. Светилникот во Алек-
сандрија го осветлувал патот за многу бродови со 
кои тргувал градот откако Птоломејците ги поста-
виле за приоритет трговијата и претпријатијата 
за производство на папирус.

Новата култура не ја потиснала египетска-
та култура, бидејќи птоломејците ги поддржу-
вале долготрајните традиции со цел да стекнат 
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лојално ст и популарност. Тие граделе нови хра-
мови во египетски стил ги поддржувале тради-
ционалните култови, па дури и самите се портре-
тирале како фараони.

Некои традиции дури и се споиле бидејќи бо-
говите се обединиле. Птоломејците се соочиле со 
народни востанија и покрај нивните напори да 
ги смират Египќаните. Востанијата ги иницирале 
фамилијарни ривали и моќната народна маса во 
Александрија која се создала по смртта на Пто-
ломеј IV. Бидејќи Рим сѐ повеќе се потпирал на 
увозот на жито од Египет, Римјаните почнале сè 
повеќе да се интересираат за политиката во Еги-
пет. Постојаните египетски востанија, амбициоз-
ните политичари и моќните сириски противници 
ја дестабилизирале земјата.

Инаку, Александрија е најпозната по монумен-
талниот Александриски светилник, кој е наречен 
седмо светско чудо, и кој го изградиле владетели-
те од македонско-египетската династија на Пто-
ломеј во III век пред Христа. Тој бил сместен на 
островот Фар и бил светилник „прататко на сите 
светилници”. Бил висок 110 метри, а неговиот пла-
мен можел да се види и од 60 км оддалеченост. За 
жал, светилникот бил срушен од земјотресот во 
1307 година, по 1.600 години опстојување и функ-
ционирање.

Исто така, треба да се нагласи дека според број-
ни автори Александровиот музеј и библиотеката 
биле идеја на Александар Македонски. Библиоте-
ката која била изградена во 294 година пред Хри-
ста, а била во склоп на Музејот одиграла големо 
значење во развојот на македонската и светската 
култура и цивилизација. Оваа најпозната антич-
ка библиотека во 250 година пред Христа имала 
фонд од 500.000 ракописи, за да во времето на 
Цезар достигне до 700.000 ракописи. Со тоа Алек-
сандрија навистина станала најважен светски 
научен центар, привлечен за интелектуалците и 
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од најдалечните земји. Во нејзината гимназија се 
изучувал Александровиот македонски јазик, а на 
тој јазик е преведен Стариот завет од јудејски, од 
страна на 70 научници за време на владеењето на 
Птоломеј Втори.

Овој значаен цивилизациски превод званич-
но има два назива и тоа Александриски, бидејќи 
бил направен во Александрија и септуагинта по 
бројот на преведувачите. Според преданието се-
кој од седумдесетината научници требало да ра-
боти целосно независно од останатите. Сепак, на 
крајот, сите преводи биле идентични, што се тол-
кува во општата инспирација на Светиот дух кој 
се излеал врз Евреите кои ја извршиле работата. 

Како што Александар тежнеел кон создавање 
единствен глобален свет, исто така, и во рели-
гиски поглед во Македонско-Египетското Крал-
ство се родила идејата за создавање на единстве-
на монотеистичка христијанска религија и нови 
облици на религиска свест, што претставувало 
натамошен прилог на Македонците во светската 
цивилизација.

Исто така, за одбележување е тоа што во Алек-
сандриската библиотека е извршен препис на бу-
дистичките канони на кинески јазик. Покрај тоа, 
библиотеката влијаела на формирањето на биб-
лиотеки во будистичките центри во Индија. Тој 
моќен културен центар ги привлекол најмоќните 
мислители на тогашниот свет.

Библиотеката била запленета во VII век од 
арапскиот калиф Омар кој рекол: „Она што им е 
потребно на луѓето да знааттоа е напишано во 
Куранот, а што не е напишано во Куранот, тоа 
не им е ни потребно на луѓето да го знаат”.

Покрај тоа многу документи биле сочувани и 
подоцна биле препишувани.Денес, после толку ве-
кови, во почетокот на овој милениум, во 2002 годи-
на, се завршени ра ботите околу  реконструкцијата 
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и повторно е отворена новата Александриска биб-
лиотека во Египет, чиј спонзор е УНЕСКО. 

Зградата којашто има 11 ката е изградена таму 
каде што порано била Македонската александри-
ска библиотека и станала симбол на целокупното 
светско знаење и уште еднаш го потсетила светот 
дека Македонците и под власта на Птоломејците 
биле оние кои ги создале темелите на денешната 
цивилизација. Денешната библиотека е инсти-
туција на информатичката епоха со околу еден 
милион книги, 3.000 читатели и конференциски 
амфитеатар за 3.500 учесници и, како и во време-
то на Македонскиот комонвелт, ќе служи на цела-
та светска култура и наука. 

Исто така, во тој период Александрија станала 
светски трговски и културен центар во кој полни 
три века се развивале бројни гранки од култура-
та. Најпозната културна институција бил алексан-
дрискиот „Музеон”, храм на музите, односно ком-
плекс згради каде се наоѓала прочуената Алексан-
дриска библиотека, сала за предавања, кабинети 
за научни работи, зоолошката градина и друго. 
Многу научници живееле во Александрија за да 
ја унапредат науката. Меѓутоа, кога Римјаните во 
30-тите години пред Христа ја уништиле египет-
ската држава и ја смениле Клеопатра, последната 
кралица на династијата Птоломеј и најпознатата 
египетска кралица која, неможејќи да го прифа-
ти поразот, извршила самоубиство. Во времето на 
римско-византиската власт, најголем дел од насе-
лението во Египет го примило христијанството.

Во 640 година Египет бил освоен од Арапите 
кои останале да владеат околу десет века. Потоа 
дошле Османлиите, па бил освоен од Наполеон, 
за подоцна во 1882 година Египет да стане про-
текторат на Англија. Во тој период трговијата и 
земјоделството доживуваат подем, а со прокопот 
на Суецкиот Канал и развојот на бродоградбата, 
земјата се здобила со странски капитал и станала 
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монархија. Но, со укинувањето на кралството во 
1952 година Египет бил прогласен за република.

Денес Египет го посетуваат милиони туристи, 
намерници, научници, пустоловци... кои доаѓаат 
да се запознаат со антиката, која се среќава насе-
каде во земјата. Ние се уверивме во тоа при посе-
тата на Каиро. Тој е главен град на Египет и еден 
од фасцинантните градови во светот. Арапите го 
викаат Ел Кохра, Англичаните Каиро, а Францу-
зите Ле Каир. Тој е најголем град во Африка и во 
арапските земји, кој е сместен, главно, на десниот 
брег на реката Нил. Тој е град на ретка убавина и 
контрасти, каде се вкрстуваат многу елементи од 
Истокот и Западот. Таму се прочуените пирамиди 
и сфингата, од една страна, а цитаделата со голе-
ма џамија од другата страна на градот. Има околу 
300 џамии и бројни храмови на Копската право-
славна црква. Во него се наоѓа прочуениот мусли-
мански Универзитет „Ал Азхар”, кој е формиран 
во 972 година, потоа Националниот универзитет, 
Големата библиотека, Уметничкиот музеј, како и 
еден од најбогатите и најинтересните Египтолош-
ки музеи во светот. Во Каиро постои една од нају-
бавите и најбогатите зоолошки градини.

Во Каиро е неопходно да се посети Египетскиот 
музеј на плоштадот Тарар, каде е сместена најуба-
вата колекција на артефакти (вештачки произво-
ди, ракотворби), вклучувајќи го и богатството на 
Тутанкамон со неговиот ковчег и неговата мумија 
од пред 3.000 години, кои се зачувани до денес. 
Тие се откриени во 1922 година во „Долината на 
кралевите” во Луксор, каде е најдена многу ска-
поцена археолошка граѓа. Музејот обилува, исто 
така, и со големи богати експонати од фараонска-
та, исламската и византиската уметност. 

Инаку, древните Египќани ги граделе пира-
мидите како гробови за да ги заштитат телата на 
мртвите кралеви, бидејќи тие верувале во нивно-
то воскреснување и бесмртност. Пирамидите во 
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Гиза се најпознатите во светот. Исто така, Музејот 
за исламската уметност е еден од важните споме-
ници на културата не само за Каиро и Египет, туку 
и пошироко за арапскиот свет. Во него, меѓу дру-
гото, се чуваат околу 80.000 ретки експонати од 
почетокот на исламот до крајот на отоманскиот 
период.

Таму се наоѓа најзначајната и ретка збирка на 
ракописи, вклучувајќи го најголемиот примерок 
на Куранот во куфитски ракопис на кожа. Овие 
и многу други значајни предмети ја збогатуваат 
и така богатата култура и историја на земјата на 
фараоните - Египет.

Каиро е главен град на Египет, а воедно и најго-
лем град во Африка и на Арапскиот Полуостров. 
Градот се протега од обете страни на јужниот дел 
на делтата на реката Нил. За време на своето по-
стоење градот бил центар на многубројни култури 
во Египет. Каиро е политички, економски и култу-
рен центар на Египет и на Блискиот Исток. Градот 
е престолнина на египетската влада, парламентот 
како и на сите државни, религиозни структури и 
дипломатски претставништва во Египет.

При нашата посета бевме информирани дека 
почетоците на Каиро се наоѓаат во неколку пра-
населби. Староегипетската населба на источ-
ниот брег на Нил, која од Елините била нарече-
на Мемфис Римјаните ја доизградиле во тврдина. 
На север од неа, за време на арапското освојување 
во VII век од н.е., бил изграден логор кој подоцна 
се развил во град. И двата града растеле на место-
то на денешната Каирска чаршија.

Откако градот делумно бил уништен од страна 
на пожари, Абасидите основале нова населба ло-
цирана на брегот на реката Нил. Откако Фатими-
дите во 969 година го освоиле Египет, основале 
главен град кој го нарекле ал Каира (al-Qahira-„По-
бедничкиот”). Под власта на  Мамелуките  (1250-
1517), Каиро станал најважен  центар на  исламската 
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култура. Во 1517 година, Османлиите го освоиле 
Каиро и останале да владеат во градот сè до XVIII 
век. 

Под водство на Наполеон I, француските трупи 
го освоиле Каиро во 1798 година, за време на нив-
ната експанзија во Египет. Во 1801 година, градот 
повторно е освоен од страна на Османлиите. До 
средината на XIX век, поради зголемените долго-
ви на Египет како и ослабувањето на Османлиска-
та Империја, во Каиро постојано се зголемувало 
европското влијание.

Исмаил-паша, кој владеел од 1863 до 1879 из-
градил доста објекти во градот и го искористил 
отворањето на Суецкиот Канал  во 1869 година, 
да го презентира Каиро на европските сили како 
една вистинска метропола. Голем удел во раз-
војот на градот имале заемите од странство каде 
што најважна улога играла Велика Британија. Тие 
ја диктирале и политиката на градот сè до Првата 
светска војна. 

Помеѓу војните, населението на Каиро растело 
со голема брзина и до пред почетокот на Втората 
светска војна ја достигнало границата од 2 мили-
она жители, за денес да брои околу 17 милиони 
жители. Стапката на раст се задржала и во наред-
ните години. Со текот на времето сликата на гра-
дот значително се изменила преку високите стан-
бени, комерцијални и владини висококатници. 
Како седиште на Арапската лига и важната улога 
која ја имал во мировниот процес на Блискиот 
Исток, Каиро добива уште поголемо меѓународно 
значење.

Конференцијата на светското население под 
закрила на  ООН, која во 1994 се одржа во Каи-
ро, само го утврдила, па дури и зголемила до-
бриот углед на Каиро на меѓународната сцена. 
Тема на конференцијата биле проблемите, со 
кои, меѓу другото се соочува и Каиро. Тоа, глав-
но, се пренаселеноста, сиромаштијата и делумно 
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катастрофална та еколошка и социјална состојба. 
За жал, и денес Каиро го потресуваат терорис-
тички напади врз странски туристи од страна на 
исламски  фундаменталистички групи. Целта на 
овие екстремистички организации е да се одвра-
тат туристите од патување во Египет и да се деста-
билизира внатреполитичката атмосфера.

Службена религија во Египет е исламот, а дру-
га религија која е застапена во државата е египет-
ското христијанство, т.н. Копти. Инаку Коптите се 
жртви на муслиманите кои постојано се борат да 
формираат стриктно исламска држава. Притоа, 
организацијата за човекови права установила 
дека владата во Египет врши дискриминација над 
Коптите.

Исто така, за Каиро бевме информирани дека 
местоположбата, помеѓу  Јужна Европа,  Ориен-
тот и Африка била пресудна за оваа метропола да 
игра улога низ историјата како еден од најважни-
те трговски центри во регионот. Најважни гранки 
на производството во градот се: преработка на 
метали, производство на текстил, обувки, мебел, 
тутун како и материјал за печатење.

Тој е економски центар од најголемо значење 
во регионот, седиште на многу концерни и еко-
номски организации. Интернационалниот аерод-
ром се наоѓа во североисточниот дел на Каиро. 
Во изминатите неколку децении е забележан ра-
пиден раст на населението во египетската прес-
толнина, а како најголема причина за тоа се смета 
големата стапка на раѓање. За да може полесно да 
се контролира растот на градот, во околината се 
изградени неколку мали гратчиња. Центарот на 
Каиро има околу 8 милиони жители а заедно со 
околината и предградието повеќе од 17 милиони 
жители.
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IZRAEL
VO VETENATA BIBLISKA ZEMJA 
 

D а се посети Светата земја значи да се доживее 
нешто што останува трајно во сеќавањата на 

посетителот, нешто недоживеано, и библиски и 
свето и човечко; нешто ново што е карактерис-
тично само за Израел, за еврејскиот народ и за 
арапскиот свет, а најмногу за христијаните. Тоа го 
потврдивме при нашата посета на оваа по многу 
нешта единствена и карактеристична земја, каде 
се доживува едно неописиво чувство на чудна ме-
шавина на старото и на новото, на историјата, на 
Библијата... Таму се чувствува духот на историјата; 
таму човек се запознава со библиските преданија, 
со сѐ она што е поврзано со трите вери на човекот: 
јудејската, христијанската и муслиманската. Таа е 
земјата каде се обединија еврејските племиња - 
Израелците и Јудејците во едно царство на чело 
со водачот на Јудејците, царот Давид. Тој успеал 
да ги разбие Филистејците, а Ерусалим - Светиот 
град да го прогласи за престолнина на државата. 
Во Ерусалим, царот Соломон, синот и наследни-
кот на Давид го изградил прочуениот Храм пос-
ветен на еврејскиот Бог Јехова, храм од кој денес 
е останат само Ѕидот на плачот, симболот на се-
којдневната средба на Евреите од целиот свет со 
својата судбина. Ерусалим е местото од каде што 
сѐ почнало и каде сѐ ќе заврши на судниот ден.

Израел за христијаните е Света земја и место-
то каде се родил Исус Христос - синот Божји, кој 
дошол меѓу луѓето, ги подучувал да се здобијат 
со добродетелство, да му служат на доброто, а да 
го избегнуваат злото. Ерусалим е местото каде 
Исус Христос бил осуден на смрт со распнување 
на крст, за потоа да воскресне. Таму, во Ерусалим 
се наоѓа Куполата на карпата и џамијата  Ал-Акса, 
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чие име значи „најдалечниот пат” за што мусли-
маните веруваат дека по Мека и Медина, Еруса-
лим е третиот град по значење во исламот, од 
каде пророкот Мухамед го примил Куранот.

Посетата на Израел, а со тоа и на најголем број 
свети места, ја остваривме заедно со министерот 
за иселеништво м-р Мартин Тренески. Посетивме 
бројни свети места, значајни културно-историски 
и други споменици кои оставаат длабоки траги 
кај нас како посетители. А желбата на секој дој-
денец, верник, намерник или случаен патник е 
повторно да ја посети Ветената земја за поубаво 
да се дожи вее и да се почувствува сѐ она што го 
оставила историјата на човекот. А, таму во Израел 
има што да се види, да се научи, да се доживее, 
да се прошират видиците, сознанијата, духот и ду-
ховното живеење.

Таму човек се чувствува повозвишен и позна-
чаен како човечко битие. Таму луѓето зборуваат 
различни јазици: од еврејски и англиски до руски 
и шпански, но нивните срца и чувства се едни 
исти - израелски. Таму се отвораат сите сетила и 
секој кој ќе дојде во Израел, се труди што повеќе 
да види, да научи, да почувствува, да запамети 
како сознание, да го доживее сѐ она што се случу-
вало со векови пред и по христијанството, како и 
во сегашноста во третиот милениум.

Според библиските преданија Израел, значи 
човек кој се бори со Бога. Тоа е име што му го дал 
ангелот на Јаков, непосредно пред состанувањето 
со брат му Исав, на крајот од тешката ноќна борба 
со непознатото битие. Неговите дванаесет синови 
се зачетници на дванаесетте племиња израелски; 
а изразот „синови израелски” ги означува сите 
Евреи. Првиот израелски цар бил Саул. По него 
дошол далеку помоќниот Давид, кого го наследил 
син му Соломон. По неговата смрт царството се 
распаднало на два дела, Јужно Царство - Јудеја и Се-
верно Царство - Израел. Израел било  поголемото и 
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помоќното царство составено од десет племиња со 
двојно поголемо население од Јудиното Царство и 
имало три пати повеќе земја и обработлива почва. 
Земјата се збогатила преку трговија. Таквата сос-
тојба траела околу 200 години, сѐ до освојувањето 
на Асирците во 721 година пред Исус Христос, кога 
племињата биле раселени низ Сирија и Северното 
Царство. Ова Израелско Царство никогаш повеќе 
не се обновило под истото име сѐ до 1948 година, 
кога се појавила втората, денешната држава Из-
раел, слично како судбината на Македонија.

Инаку, Израел или на еврејски Мединат Исра-
ел, е еврејска држава во Палестина, во Ветената 
земја на Евреите, во која дошле после ропството 
во Египет и долгото лутање по пустината. Име-
то, пак, Палестина, на еврејски Ерез Исраел (по-
текнува од Филистејците најголемите непријате-
ли на Евреите), го добила своето име од Римја-
ните. Сите настани во Светото писмо (Библијата) 
се случувале токму во Палестина, која секогаш е 
третирана како родна земја на Евреите.

Зборот Евреин, на еврејски Иврим има неколку 
значења. Едно од значењата е: дојденци, оние кои 
дошле од друга земја, име со кое другите народи 
ги нарекуваат Израелците. Аврам се нарекувал 
Евреин, а Мојсеј добил заповед на фараонот да 
му предаде порака од „еврејскиот Бог”. Во Новиот 
завет, со името Евреи се нарекувале палестински-
те христијани, кои зборувале еврејски или ара-
мејски. Не постои израз „еврејски” или „еврејски 
јазик” како ознака на древниот јазик на Евреите 
во Стариот завет. Таму древниот еврејски јазик се 
нарекувал канански или јудејски јазик. 

Патувањето во Светата земја - Израел во 
вистин ската смисла на зборот за нас претставу-
ваше ретко до жи ву-вање. Во литературата што ја 
прочитавме стои дека Израел за Евреите е Вете-
ната земја од Гос пода на Аврама и на неговите 
следбеници. Таа е наслед ство во кое децата на 
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Израел биле водени од Мој сие по егзодусот од 
Египет и соединети во моќта на еврејската нација 
(Хибру), под водството на царот Да вид и неговиот 
син Соломон. Таа е лулка на три големи монотеис-
тички религии: еврејската, христијан ската и мус-
лиманската. Но, најважно за хрис ти јанскиот свет 
е тоа што Израел е родната земја на Исус Хрис  тос 
и Светиот град каде што тој бил распнат на крст, 
потоа погребан и по три дена воскреснал.

Според библиските преданија од Стариот за вет, 
првите доселувања на Евреите во Ветената зем -
ја - Канаан почнале околу 2.000 години пред Исус 
Хрис тос. Тие биле номадски сточари од Месопо-
тамија, од Долен Еуфрат и од други места. Нив ги 
до нел патријархот Аврам. Меѓутоа, масовното до-
се лување на Евреите на овие простори почнало со 
на пуштање на Египет во 1580 година пред Христа 
под водство на Мојсеј, кој на Синајскиот Рид им ги 
дал Десетте Божји заповеди.

Еврејскиот народ постои уште од номадскиот 
пе риод преку создавањето на првата др жава на 
Евреите од 1030 до 930 година пред Христа, па 
преку нејзиното распаѓање, покорувањето  на Ев-
реите и нивната емиграција, до создавањето на 
еврејската држава која се реализира дури по Вто-
рата светска војна, на 14 мај 1948 година.

Денес Израел доживува своевидна револу ција 
во својот развој. Во тоа се уверивме кога го ви-
довме облагородувањето на пустинските преде-
ли, изград бата на иригациони системи за навод-
нување, раз војот на земјоделството, на машин-
ската и на другите ин дустрии. Исто така, таа има 
сличен подем во современата трансформација на 
градските урбани сре дини кои претставуваат ин-
тересна симбиоза со бо гатата историска ризница 
и библис ките преданија. За одбележување е осо-
бено тоа што веќе е во тек зелената револуција за 
освојување на нови пус тин ски предели и нивно 
претворање во не пре г ледни зе лени оази.
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Оттука и не случајно се вели де ка оваа земја 
е вистинско чудо. Заслужува да се спо мене дека 
како посебна содржина на живеење во Га лилеја 
се и многубројните колективни населби со оп-
штествена, приватна и колективна сопстве ност. 
Најзастапени од нив се таканаречените кибуци, 
во кои се применува колективната организација 
на трудот, а и колективната сопственост. Денес 
во Изра ел има повеќе од 300 кибуци кои почна-
ле да се формираат пред Првата светска војна, со 
првите доселувања на голем број Евреи, особено 
од Русија. Тие се каракте ризираат со заедничка 
сопственост над зем јиш тето и над средствата за 
производство и со распределба според потре бите 
на чле но вите на семејството и можностите на ки-
буцот. Дел од нив се формирани и под влијание 
на разни политички и верски организации.

Местото каде ја допревме Светата земја - Из-
раел беше најголемиот и најзначајниот, како за 
ци ви лен така и за воен транспорт, аеродромот 
„Бен Гу рион” во Тел Авив. Тој е најголемиот град 
во Израел, кој во последно време, од причини што 
во централното подрачје живеат претежно млади 
брачни па ро ви, а повозрасните се селат во пред-
градието, е на речен град на младоста.

Според податоците што ги добивме од домаќи-
ните, само во градското под рачје на Тел Авив 
живеат околу 1.000.000 жители, а заедно со пред-
градијата, тој има повеќе од 1.500.000. Тел Авив е 
подигнат на просторот до стариот град Јафа. За 
него се вели дека е град на амбасади, конзули, на 
разни други дипломатски претставништва и кан-
це ларии, на бизнис центри, на научни институ-
ции и на голем број луксузни хотели изградени по 
должината на Средоземното Море и на многу дру-
ги важни ус танови. Се досетиле умните Евреи да 
направат ка мени брани во морето кои придонесу-
ваат да се та ложи ситен кристален и убав песок 
на брегот, ка де е изградена патека за џогерите и 
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огромни плажи за туристите. Сето тоа наликува 
на плажата Копа кабана во Рио де Жанеиро.

Тел Авив не е граден по некој одреден урбанис-
тички план, затоа во него се среќаваат различни 
архитектонски стилови. Осо бено брзо се граде-
ни станбените згради за новодој ден ците, по 1948 
година. Денес, куќите се претежно од три до пет 
ката, а се чини дека кулата „Шалом” е највисока 
меѓу градбите и стрчи во прос то рот.

Исто така, Тел Авив е голем културен и спорт-
ски центар. Во него со успех работи еден од 
најпознатите свет  ски симфониски оркестри, Из-
раелската фил хармонија, како и познатиот театар 
Хабиман. Меѓутоа, Музејот за еврејската дијаспо-
ра има по себно место во севкупното национално 
и културно жи веење, не само на Тел Авив, туку во-
општо за Евреите во Израел и ширум светот.

Како нераскинлив дел од Тел Авив, на јужната 
стра на е сместен градот Јафа или Јафо. Во него 
жи веат и Евреи и Арапи и тука се измешало и ста-
ро то и новото, и библиското и современото. Таму 
ја по  сетивме Католичката црква „Свети Петар”, 
каде апос толот ја ставил раката врз девојката Та-
бита, која подоцна оживеала. Го посетивме и ста-
риот дел на градот, во чија непосредна близина 
на црквата се вгнездиле познати уметници и от-
вориле галерии на улиците што ги носат имињата 
на зодијачките знаци.

Тел Авив, заедно со градовите Хаифа, Еру-
салим и Тиберијада се познати во светот по ре-
же њето, брусењето и продажбата на дијаманти. 
Всуш ност, шеесет отсто од приходите на држава-
та се ост ва руваат токму од дијамантите. А, бру-
сењето на дијамантите е еден од најпознатите за-
наети на Евреи те. Со оваа дејност Евреите почна-
ле да се за ни маваат уште од најстари времиња, 
кога не биле си гурни каде ќе останат и каде ќе 
им биде нивната др жава. Во честите прогонувања 
и пресел би, тие пос тојано размислувале како да 
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најдат нешто што ќе им обезбеди живејачка и лес-
но ќе се пренесува, за да не им прави проблем при 
честите преселби. Единствено решение им биле 
светлите ситни ка ме њa, што ги чувале како очите 
во главата и ги прене су вале во џебовите, во чора-
пите, во чевлите... 

Историјата на човештвото е оградена со ѕидо-
ви. Меѓу нив, три заземаат посебно место: Ки-
нескиот ѕид, граница меѓу цивилизацијата и вар-
варството; Берлинскиот ѕид, сведоштво за една 
умисла да се пресече живото европско ткиво на 
два де ла; и Ѕидот на плачот, симбол на секојднев-
ната сред ба на Евреите од целиот свет.

Западниот ѕид, наречен од британската ман да-
торска управа како „Ѕид на плачот”, поради секој-
дневните, честопати со солзи накапени моли тви 
на Евреите свртени со лицата кон ѕидот, се смета 
за последен остаток за најголемото свети лиш те 
во јудеизмот. Тоа е храмот кој на едно возвише-
ние во Еру салим го изградил Соломон, синот на 
кралот Давид, пред 3.000 години.

При посетата на Ерусалим се уверивме дека 
тој е исто рис ка крстосница на многубројни свети 
места; со посебна архитектура обли кувана исклу-
чително од ерусалимски камен ваден од пусти-
ната со конфи гурација на мали ритчиња од чии 
ви со чинки може да се види Мртвото Море. Инаку, 
уште од времето на Британците пос тои за кон со 
кој се регу лира изградбата на згради, куќи и дру-
ги об  јек  ти, да бидат само со бел делкан камен.

Ерусалим е град на вечните убавини и на све-
тите места. Низ милениуми населението на Еруса-
лим, но и тие што доаѓале и доаѓаат да му се по-
клонат, го воспевале и го воспеваат како град на 
вечноста, како центар на светот, како главен град, 
како град со голема политичка моќ… Според тоа 
тој има повеќе имиња што му се дадени во Светото 
писмо, во Мојсиевите записи и во  литературата. 
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Израелците го нарекуваат Јерушалаим, од каде 
потек нува и денешното негово име - Ерусалим, 
што значи „град на мирот”. Меѓутоа, за посто-
ењето на Еру салим - местото на Христовите маки, 
смртта и вос крес нувањето, во текот на последни-
те два миле ниумa не е врзан поимот мир. Ниту на 
едно свето место во светот не потекле толку по-
тоци крв како овде. Ни ка де толку жестоко не се 
воделе борби, никаде толку гневно не се мразело 
и напаѓало како во овој свет град што е сместен 
на студените и сиви карпи на планината Јуда. Три-
те светски религии - еврејската, христијанската и 
муслиманската, од градот напра виле центар на 
раздорот. Истовремено, никаде не се кажале тол-
ку многу молитви како во Ерусалим.

Приказната за Ерусалим почнува кога моќ ниот 
крал Давид го купил ридот над градот. Целта му 
била да изгради свет храм каде што би бил смес-
тен Заветниот ковчег во кој се чувале плочите со 
Десетте Божји заповеди што Господ, преку Мојсеј, 
им ги објавил на децата на Израел. На кралот Да-
вид, моќниот творец на првата еврејска држава, 
сепак, не му било дозволено да го изгради храмот, 
не говите ра це биле крвави. Таа света должност ќе 
стане ама нет на неговиот син Соломон.

Уште од Мојсеј, од колено на колено се пре-
несувал споменот на илјадниците Евреи кои ос-
танале затрупани под камењата на египетските 
пирамиди. Градењето на светиот храм како трај-
но седиште на Заветниот ковчег, би требало да 
биде паметник за годините на ропството, но и 
решеност ни когаш повеќе да не се градат кули 
за туѓите господари или бесконечно да се талка 
по пустините. Со храмот, Евреите се пронаоѓа-
ат самите себеси, на својата земја, под сенката 
на светилиштето кое ќе биде печат на нивниот 
сојуз со Бога. Градот Еру са лим станува свет град, 
а храмот светост над светос тите. Секоја светост, 
за да остане трајно во ко лек тивното паметење и 
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да биде вечна инспирација на новите генерации, 
мора, најпрвин, да биде осквер навена. Храмот во 
Ерусалим бил разурнат од вавилонскиот крал На-
букодоносор, а Евреите биле про терани како ро-
бови во Вавилон. Оттогаш потекнува псалмот кој 
со текот на времето се претвора во зак лет ва. Тој 
гласи: „Ако те заборавам Ерусалиме, нека ми се 
исуши десната рака, јазикот нека ми се залепи со 
непцето, ако те заборавам, ако ти, Ерусалиме, не 
ми бидеш најголема радост”.

Во летописот на Ерусалим се наоѓа и Алексан-
дар Македонски. Имено, Ерусалим бил освојуван 
од бројни воини, меѓу кои и од Александар Ма-
кедонски. Ин тересно е тоа што градот доживува 
значаен процут за времето на Александар Маке-
донски, кој овде дошол во 332 година, пред новата 
ера, про терувајќи ги оттука Персијците. Во него-
вото време, како и во времето на неговиот наслед-
ник Птоломеј, Ерусалим јакнел како религиозен 
центар и станал израз на духовната хармонија на 
Израелците.

Познато и потврдено е дека, походот на Алек-
сандар Македонски против Персија бил успешен. 
Во неколкуте поголеми борби персиската војска 
била разбиена, а со тие територии загосподарил 
Александар Македонски. На тој начин и Евреите, 
кои дотогаш се наоѓале под власт на Персија пот-
паднале под власта на Македонија. Овој настан ја 
засегнал политичката и економската положба на 
еврејскиот народ и неговиот внатрешен живот, 
неговиот бит и обичаите, културата и, воопшто, 
целокупното живеење на еврејскиот народ. 

Во врска со покорувањето, односно завладу-
вањето со Евреите, при нашата посета на Изра-
ел ни беше речено дека меѓу Евреите останала 
забележана и една интересна легенда која плас-
тично го претставува и „Освојувачот”  Александар 
 Македонски. Имено, во еврејската историја се рас-
кажува дека Александар Македонски на враќање 
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од Египет, каде што бил примен со големи поче-
сти и прогласен за син на Богот Амон, решил да 
го завладее и Израел. Самарјаните по поразот на 
Персијците на Ис, побрзале да му ја изразат своја-
та покорност на македонскиот завојувач и без от-
пор ја примиле неговата власт.

Меѓутоа, јудејските управници, кои се чувству-
вале обврзани со клетвата за верност кон пер-
сискиот владетел, одбиле да го сторат тоа. Нив-
ното обраќање го разгневило Александар Маке-
донски, кој решил да ги казни и тргнал на чело на 
армијата кон Ерусалим. Така, имено дошло до ле-
гендарната епизода што се одиграла пред древни-
те ѕидишта на бесмртната еврејска престолнина. 

Кога ја виделе опасноста од „Освојувачот” Ју-
дејците вознемирени, побрзале да формираат 
многубројна делегација од првенци и свеште-
нослужители, кои требало да го омекнат гневот 
на Александар. Тие облечени во великолепни 
свештенички одежди и со запалени факли во ра-
цете го дочекале пред градските ѕидишта, на чело 
со првосвештеникот Јадуа. 

Потоа, историската легенда зборува дека кога 
Александар се исправил пред јудејските свеште-
нослужители и првенци, кои го очекувале, како да 
настанало некакво чудо. Изненаден, тој го запрел 
својот коњ, и на големо изненадување на неговите 
полководци и придружбата, пристапил кон првос-
вештеникот Јадуа, и со почит му се поклонил. Од 
неговиот претходен бес немало ниту трага. 

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

Ти си највеликиот цар на земјата - рекол Парме-
нион Зошто се понижуваш, поклонувајќи се пред 
овој стар Евреин? Александар, меѓутоа, ја при-
фатил раката на првосвештеникот и  одговорил: 
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„Кога бев уште во Македонија и мечтаев да ја по-
корам Азија, ми се јави на сон едно чудно провиде-
ние, кое многу прилегаше на ликот на овој првос-
вештеник. Тој ми претскажа да не се плашам и 
да го преземам својот поход, бидејќи походот ќе 
заврши со блескава слава и со големи победи. Сега, 
кога го видов јудејскиот првосвештеник, се сетив 
за мојот сон. И поради тоа сакам да бидам ми-
лозлив и великодушен кон народот на чело на кој 
стои овој свештенослужител”, меѓу другото ре-
кол Александар Македонски.

Потоа, легендата вели дека Александар Вели-
ки го поткрепил со својата моќна десница стари-
от белобрад првосвештеник и заедно со него, вле-
гол во Ерусалим. Меѓутоа, неговото влегување во 
Вечниот град било не како покорувач, туку како 
најверен пријател, со цел да му принесе на Хра-
мот жртва на израелскиот Бог.

Наредниот ден Александар Македонски им со-
општил на првенците дека им дозволува слобод-
но да ја извршуваат својата власт и верските оби-
чаи, според нивните закони и разбирање. 

Со доаѓањето на Римјаните во 63 година пред 
Христа, кои овде останале сѐ до 324 година по 
Христа, се подигнале бројни замоци, паркови и 
јавни згради. Храмот, делумно бил обновен по 
победата на персискиот крал Кир над Вавилонци-
те. Меѓутоа, конечно го обновил еврејскиот крал 
Ирод, за што Јосиф Флавиј ќе рече дека храмот 
бил најве ли чествената градба на тогашниот свет.

Светиот храм конечно исчезнал во огнот на 
рим ските легии на Тит Флавиј, во 70-та година. Се 
на ве дува дека на советувањето пред решавачка та 
бит ка за Ерусалим, Тит Флавиј и неговите најблис-
ки со работници, решиле да го поштедат храмот, 
како све доштво за возвишеноста на човековиот 
гра ди тел ски гениј. Воениот жар, меѓутоа, има свој 
резон: мес тото посветено на Бога го проголтале 
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огнените ја зици на омразата. Останал само еден 
потпорен ѕид - денешниот „Ѕид на плачот”.

За време на долгите векови прокоба низ туѓи-
от свет, сеќавањето на Ерусалим и храмот бил 
поттик за Евреите да ги издржат сите неволји, но 
и верба дека еден ден повторно ќе се вратат на 
сво јата земја. При градбата на секоја синагога, се-
каде каде што живееле Евреите, се оставал еден 
нео боен камен во ѕидот - сеќавање на Ерусалим. 
Секоја синагога е завртена во правец на Светиот 
град. Со мислата за Ерусалим почнувал и завршу-
вал денот на секое еврејско семејство.

Да потсетиме дека на старохебрејски зборот 
„Ерусалим” значи „град на мирот”. Арапите го 
викаат Ал - Кудс што значи „свет град”. Евреите, 
христијаните и муслиманите ве ру ваат дека Гос-
под е еден и единствен. А да ве руваш во Господ 
значи да посакуваш мир за себе и за другите. Ма-
слиновата гранка е симбол на мирот.

Во близината на Светиот град се наоѓа Масли-
новата Го ра во која Исус ја оплакувал судбината 
на Еру салим. Навистина, историјата на Ерусалим 
е вечна борба меѓу маслиновата гранка и мечот. 
Све тиот град и местото каде што се преплетуваат 
трите го леми монотеистички религии, со векови 
е сведок на нај возвишените чувства и најниските 
страсти, особено кога псалмите ќе станат дел од 
поли тич ките говори.

Меѓутоа, прогласувањето на императорот Кон -
стантин за цар во 313 година значеше пресврт-
ница во историјата на Црквата. Константин, не 
само што се покрстил, туку христијанството го 
издигнал на ни во на државна религија, пред сѐ, 
зашто во него гле дал обединувачка сила за  своето 
 поделено царство. Со тоа христијанството стана-
ло офи цијал на религија во Ерусалим.
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V о времето на царот Константин почнале да се 
градат манастири и цркви, а стариот дел бил 

об новен и претворен во модерен трговски цен-
тар, кој прет ста вувал вистинска туристичка ат-
ракција. Подоцна, во 634 година, калифот Омар 
го освоил Ерусалим и го вовел Куранот, а градот 
го нарекол град на храмови. На ридот на храмови-
те никнале нови хра мо ви а се градел и познатиот 
Храм на молитвата. 

Но, како што се граделе новите храмови, така 
се ури  вале и старите. Така, во 1012 година агре-
сивниот ка  лиф Ал-Хаким ги разурнал синагогите 
и црквите, по што Ерусалим станал мал град со 
одвај 30-тина ил  јади жители. Со Ерусалим Арапи-
те владееле 450 го  дини, сѐ до доаѓањето на крсто-
носците во 1099 го  дина, кога тие го претвориле во 
свет град. Тогаш тие ги масакрирале муслиманите 
и Ев реите, а градот станал центар на крстоносци-
те, до би вајќи ново име Ерусалимско Царство. Во 
тој период крстоносците ги обновиле и познатите 
хрис ти јански места.

Маслиновата Гора во Ерусалим е поврзана со 
преданијата за спасителот Исус Христос, кој „ќе 
се врати и ќе дојде овде да ги воскресне мртви-
те”. Според преданијата, тие што се најблизу до 
мес тото од каде што ќе доаѓа спасителот, ќе вос-
крес нат најбрзо. Затоа за да се купи место овде, за 
ма лата парцела за урната со посмртните останки 
се пла ќаат најмалку 5.000 долари. Странските др-
жавјани, пак, кои во последно време сѐ почесто ја 
изразуваат жел бата „да почиваат во вечниот мир 
на Масли но ва  та Гора”, нудат многу повеќе.

Целиот овој простор порано бил со маслино-
ви дрвја со богат плод, со што ридот го добил и 
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 своето име Маслинова Гора, кое се користи и де-
нес. Тогаш маслинките биле единствените пло-
дови, со чија преработка и трговија можеле да 
се за доволат минималните потреби за живот. Со 
огром ни камени тркала издлабени во пештери-
те се пре сувале маслинките за да се добие мас-
линово масло. Оттука и не случајно се вели дека 
произ вод ството на масло е еден од најстарите 
занаети кој датира од пред 2.000 години. Сега со 
него се занимаваат некои кибуци кои подигаат 
нови плантажи со маслинови дрвја, а се изгра-
дени и нови современи индустриско-преработу-
вачки капацитети.

Денес над Маслиновата Гора се вкрстуваат па-
тиштата на трговијата со многу други производи, 
што не е ништо необично, па секојдневно овде на 
камената ограда што ја дели Маслиновата Гора од 
сообраќајницата има продавачи на разни сувени-
ри и други украсни предмети. Тука најчесто заста-
нуваат и автобусите на разните туристички и биз-
нис групи што доаѓаат во посета на Светата земја. 
Има и зошто, бидејќи оттука на целиот овој прос-
тор можат да се видат најсветите места и други ис-
ториски споменици интересни за секој дојденец.

А, според преданијата, пак, Исус Христос 
посматрајќи го Ерусалим од Маслиновата Гора, 
рекол: „О, Ерусалиме, ти кој ги убиваш пророци-
те, и ги каменуваш оние кои ти се испратени, 
колку пати сакав да ги соберам децата твои, како 
што ко кош ката ги собира, пилињата под крилја-
та свои…”

Според библиските преда нија во Ерусалим во 
текот на вековите доаѓало до судири меѓу разни 
вероисповеди за поседување на правото на свети-
те места. Во црквата на Светиот гроб, местото каде 
што Христос е погребан и вос крес  нал, најсветото 
место за христијаните, во текот на овие распра-
вии, свештениците се тепале, па дури и се убива-
ле едни со други. 
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Се смета дека Крим ска та војна барем делум-
но била предизвикана од рас правиите меѓу ев-
ропските сили кои поддржу ва ле разни цркви 
и настојувале да докажат дека имаат право над 
светите места. И денес, многу земји овде градат 
цркви во својство на амбасади, обидувајќи се на 
тој начин да го обележат своето присуство на Све-
тата земја. Стратегиското значење на оваа зем ја 
повторно се буди. Израел повторно стои на гра-
ницата меѓу Европа, Азија и Африка. Спро тив ста-
вувањето на интересите на разни цркви кои по-
стојат во Светата земја и денес е очи гледно. 

Така, за да се влезе по покус пат во црквата на 
Светиот гроб, треба да се минат капиите на Коп-
тската и на Сириската црква. Но, грчките свеш-
теници не се во добри односи со коптските и за да 
дојдат во црквата и да вршат богослужба, мора да 
ја минат чаршијата од Стариот град, при што се раз-
минуваат со трговците и со многубројните туристи.

Доз навме дека уште од времето на осман лис-
киот период, со генерации, клучот од црквата 
на Све тиот гроб се наоѓа во сопственост на едно 
мус ли манско семејство кое секое ут ро ја отвора 
глав ната врата и на тој начин е најден ком промис 
да се избегнат расправиите меѓу хрис тијанските 
ис поведи околу тоа кој би требало да се гри жи за 
клу чот, а со тоа и за Црквата. Затоа со пра  во се 
вели дека, како и речиси сѐ друго во овој дре вен 
свет град, и самата историја на Ерусалим е прот-
каена со неизвесности и спротив ности.

Во текот на престојот во Ерусалим ја посетивме 
и Гатсеманската градина. Во неа се зачувани се-
дум маслинови дрвја стари околу 2.000 години. А 
тука, во прекрасната базилика, се наоѓаат и ос-
татоците од не ко гаш  ната карпа каде што се пре-
сувале маслинките. Таа уште се вика и Базилика 
на агонијата, зашто според библиските преданија 
од Новиот завет, Исус често доаѓал да се моли на 
карпата, а тука ги до жи веал и најтешките  мигови 
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во неговиот живот, кога по чувствувал дека ќе 
биде жртвуван. Според би блис ките преданија, со 
Исус таа вечер биле не го вите ученици Јакоб, Пе-
тар и Јован кои требало да би дат будни и да се 
молат за него. И додека Исус ја из говарал молбата 
„Боже, ако не можеш да го отфрлиш ова од мене и 
ако мора да бидам жртвуван, то гаш јас сум под-
готвен да го прифатам тоа”, не го ви те ученици 
трипати заспивале и трипати тој ги будел.

Домаќините ни раскажуваа дека сегашната 
базилика е изѕидана во 1919 година и во нејзина-
та изградба се вклучиле 12 нации од исто толку 
земји, поради што таа денес се нарекува и „Црква 
за сите народи”. Таа е изградена без прозорци, со 
што уште при првата посета се забележува мрач-
ната атмос фера со која се доловуваат најтешки-
те часови на Исус. Не се зборува додека се стои 
до олтарот, зад кој се видливи остатоците од не-
когашната карпа. Тука е и Црквата на солзата - 
Dominus Flevit. Таа, всушност, претставува превр-
тена солза, зашто спо ред преданијата тука Исус ја 
проронил првата солза за тагата по Ерусалим, за 
кој претчувствувал дека ќе биде разурнат по него-
вото жртвување и вос крес ну вање.

И покрај сите историски искушенија, во Еру-
са лим се слушаат и еврејски и христијански и 
мус лимански проповеди. Има, навистина, и прок-
летства. Меѓутоа, исконската човечка желба за 
мир секогаш мора да смета на суровата реалност. 
Сите светски проблеми, недоразбирања и исто-
риски (не)правди се преплетуваат во ерусалим-
скиот микрокосмос. Затоа, Ерусалим е град над 
градовите. Па не еднаш ќе чуете дека сѐ додека 
тој постои, со сите свои псалми и прок лет с тва, ќе 
постои и оваа наша цивилизација; несоврше на, 
можеби и болна, но единствена што ја имаме.

Оние кои суштествувале под сонцето на Све-
тиот град кажувале дека животот во Ерусалим е 
тежок. Можеби смртта е лесна. Затоа илјадници 
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лу ѓе доаѓаат во Ерусалим со една единствена жел-
ба - да умрат во него.

При нашата посета на Израел тргнавме по па-
теките на Исус Христос. Така, меѓу другото го по-
сетивме јужниот дел на котлината низ ко ја тече 
реката Јордан. Тоа е значаен историски простор 
за трите религии. Имено, најголемата оаза во Ју-
деј ската Пустина е Ерихон. Денес, тој град е под 
па лестинска автономија, во јужната Јорданска до-
ли на, на крстопатот кон Ерусалим и Бет Шеан на 
ис точната страна на Јордан. На арапски овој град 
се на рекува Ериха. 

Иако се наоѓа длабоко во пус ти ната, сепак, 
Ерихон ги има најбогатите извори со вода, што 
овозможија оваа населба да се претвори во една 
од најпродуктивните во производството на земјо-
делски производи. Тука се произведуваат сите ви-
дови овошје, а растат и најубавите цвеќиња.

За туристите и за дру гите посетители Ерихон 
е привлечен заради богатата историја. Тоа е прв 
град освоен од Џошуа, што е опфатен во терито-
ријата на племето Бенј(џ)а мин. Локацијата на то-
гашниот антички град била на северозападниот 
дел на сегашниот северен Ерихон. Затоа, ова место 
е едно од најголемите пре диз вици за археолозите, 
зашто со ископините се откриени остатоци од по-
веќе периоди. Откриени се и изворите на Елиша, а 
западно од градот се Херодовите западни палати 
од периодот на Макабите. Има остатоци од синаго-
ги изгра дени во VI век со мозаичен под. Во не по-
средна близина на Ерихон, пак, протекува и реката 
Јордан, која подолу се влева во Мртвото Море.

Тука, на реката Јордан до градот Ерихон, според 
библиските преданија, е местото каде што Јован 
Крстител го крстил Исуса Христа. Но, тоа место сѐ 
уште не е отворено за крштевање на хрис тијаните 
кои доаѓаат овде. Тие се крстат во реката Јордан, 
на местото во непосредна близина на Галилејското 
Езеро, каде и ние бевме симболично крстени.
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Кога патувавме кон југ покрај Мртвото Море 
прис тиг навме до остатоците од познатата пла-
нинска тврдина Масада, местото кое е запишано 
со големи букви во историјата на Евреите. Име-
но, Масада е пустинско плато што на околу 400 
метри се извишува над западниот брег на морето 
од каде тешко може да се забележи. До висината 
на платото се стасува за неколку минути со совре-
мената жи чар ница, а само најхрабрите се искачу-
ваат или слегуваат (како што ние направивме) по 
„змискиот пат”, што стрмо се спушта од големата 
височина. 

Ис ка чувањето кон Масада значи задоволство, 
завет и го лем предизвик не само за Евреите, туку 
и за број ните туристи кои доаѓаат да се потсетат 
на она што се случувало во почетокот на први-
от век, а кои на убав начин се пренесени преку 
спекта ку лар ниот англис ки филм „Масада” за Ев-
реите чии делови им се пре зен тираат на посети-
телите при посетата на ова свето место.

Според сведоштвата на познатиот римски ис-
торичар Јосиф Флавиј, во книгата „Јудејска војна”, 
се вели дека жителите на ова место, чиј број бил 
околу 1.000, бегајќи од римската наезда на војни-
ци, се скриле и дошле да живеат во Масада. 

Тоа се случило во 70-тата година по Христа, 
кога римската војска ја прегазила Јудеја и сите 
други тогашни предели на тие простори. Кога 
Римјаните дошле пред Масада, на местото каде 
една мала група Евреи им пркосела, сметале дека 
проблемот ќе го решат многу брзо, за неколку ме-
сеци, од причини што биле уверени дека во пус-
тината Евреите не би издржале долго без вода и 
други прехранбени продукти. Ме ѓутоа, во Масада 
бил вљубен Ирод Велики, кој, веројатно, плашејќи 
се од непријателите, ја одбрал за свое место Ма-
сада каде ќе може, во случај на опасност, да се 
скрие и таму да живее подолг период. Така, из-
градил систем за собирање на дождовницата која 
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се собирала во цистерни издлабени во камењата, 
како и други помошни простории за вода, дури и 
два отворени базена за капење. Ирод Велики на 
платото подигнал голем број магацини за склади-
рање храна и мес то за чување домашни животни 
и гулаби.

Според сведоштвото на Јосиф Флавиј жите лите 
на Масада ја издржале тригодишната опсада. Ме-
ѓутоа, римската војска успеала да направи рампа 
на западната страна за да стаса до утврдувањето. 
За тоа биле ангажирани голем број робови од Еги-
пет, кои успеале да го поврзат просторот со пла-
тото. Пред тоа, Евреите се собрале во синагогата 
и од лучиле секој да си го убие своето семејство. 
Потоа од мажите што останале биле избрани де-
сетмина кои ги убиле останатите мажи, а од де-
сетте мажи што останале деветте биле убиени од 
еден, кој веројатно бил водачот и кој умрел пред 
римската војска.

При нашата посета на Масада слушавме дека 
денес на ова историско место за Евреите, тенков-
ските единици на израелската ар мија земаат зак-
лет ва и се колнат дека ќе ја бранат својата тат-
ковина и ако треба ќе загинат за неа, исто како 
нив ните предци. Исто така, обичај е децата - Ев-
реи кои полнат 13 години, во Масада свечено да 
ста нуваат членови на еврејската заедница. Тоа 
збо рува за нејзината историска и национална 
важност, од која и не е лошо да учат другите на-
роди како и на кој начин јакне духот на еврејското 
опстојување. 

 Инаку, кога се зборува за судбинската повр-
заност на македонскиот и еврејскиот народ и 
на Македонија и Израел, треба да се спомене 
дека Република Македонија се граничи со чети-
ри земји: Албанија, Бугарија, Грција и Србија. За 
жал, овие земји како во договор имаат аспирации 
и негаторски однос кон Македонија. Така Срби-
те го негираат постоењето на  автокефалноста  
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на   Македонската православна црква како про-
должувач на Охридската архиепископија; не ја 
признаваат целосно границата меѓу двете држа-
ви. Грција го негира уставното име на Република 
Македонија и со сите можни средства се бори да 
ја омаловажи и државата и народот со употреба 
на неприфатливата додавка ПЈРМ.

Албанија има територијални претензии кон за-
падниот дел на Македонија, каде се случува по-
пулациска инвазија. Бугарија, пак, ја призна др-
жавата, а го негира македонскиот јазик. Од тие 
причини и не случајно Македонија е наречена „ја-
болко на раздорот на Балканскиот Полуостров”. 

Исто така и Израел се граничи со четири држа-
ви и тоа: Либан, Сирија, Јордан и Египет. Израел 
се наоѓа во изолирана положба како еврејска др-
жава која е опкружена од Арапи, кои претежно се 
муслимани. Сите тие соседни земји, на свој начин 
имаат територијални претензии и се однесуваат 
негаторски кон еврејскиот народ и еврејската др-
жава. Затоа, и Израел често се нарекува како „ја-
болко на раздорот на Блискиот Исток”. 

Меѓутоа, макотрпниот живот, целокупните 
состојби, силната љубов кон својата вера, народ, 
земја, минато и иднина направи и Македонците и 
Евреите да си формираат свои суверени и незави-
сни држави.

Од Израел и од израелскиот народ треба да се 
учи колку тешко, макотрпно и со многу пожртву-
ваност се формира држава, како уште потешко се 
стекнува слободата и, како сето тоа возвишено, со 
силна вера, со голема љубов и со најголема надеж 
треба да се брани, да се гради, да се чува и да се 
развива новосоздадената држава. А, еврејскиот 
случај на создавање на држава и опстојување на 
истата е единствен пример во светот. 
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INDIJA
SOLZITE NA KALKUTA

I ндија е земја која кај намерникот буди и воз-
буда и потрага по непознатото и љубопитство 

и предизвик да се види што поодблизу, да се по-
чувствува што повеќе нејзината пулсација. За 
љубителите на умет но с та таа е трезор на древните 
храмови; за ет но ло зите таа е земја во која се вкр-
стуваат повеќе религии и кул тури, во чуден спој, 
виден само во Индија; за ис то ричарите и статис-
тичарите таа е втора најнаселена земја во светот.

Според големиот број пишани материјали кои 
ги прочитавме при нашата посета, дознавме дека 
Индија  е држава лоцирана во Јужна Азија и го за-
фаќа поголемиот дел од индискиот потконтинент, 
опфаќајќи многу значајни и историски трговски 
рути. Со крајбрежје од преку 7.000 километри, Ин-
дија дели граници со Пакистан, Народна Републи-
ка Кина, Мјанмар, Бангладеш, Непал, Бутан и Ав-
ганистан. Шри Ланка, Малдивите и Индонезија се 
одделни островски нации. Индија е втора земја 
по број на жители во светот и седма по географ-
ска големина чиј главен град е Њу Делхи.

Како дом на прастарата цивилизација на ин-
диската долина и област на историските тргов-
ски патишта и пространи империи, индискиот 
потконтинент бил идентификуван со своите ко-
мерцијални и културни богатства во поголемиот 
дел од својата долга историја. Четири од главните 
религии во светот: хиндуизмот, будизмот, џаиниз-
мот и сикизмот, потекнуваат од тука, додека зоро-
астризмoт, јудаизмот, христијанството и исламот, 
пристигнале на тие простори во првиот милениум 
пред нашата ера и го оформиле регионот на раз-
новидни култури. Постепено, припиена од стра-
на на Британската-источноиндиска компанија од 
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 почетокот на XVIIIвек била колонизирана од стра-
на на Велика Британија во средината на XIX век. 
Индија станува независна држава во 1947 година, по 
борбата за независност која била одбележана како 
ненасилен отпор предводен од Махатма Ганди.

Индија е федерална уставна република со пар-
ламентарна демократија што се состои од 28 др-
жави и унија на седум територии. Составена е од 
плуралистичко, повеќејазично и мултиетничко 
општество. Индија, исто така, е дом на разнови-
ден жив свет во најразлични заштитени животни 
средини. Индиската економија е единаесетта по 
големина светска економија и четврта по големи-
на од паритетот на куповната моќ.

Од воведувањето на пазарната економија и 
економските реформи во 1991 година, економија-
та на Индија станува една од брзорастечките еко-
номии во светот, но, сепак, земјата продолжува 
да се соочува со сиромаштијата, неписменоста, 
корупцијата и предизвиците поврзани со јавното 
здравство. Индија е класифицирана како една од 
ново индустријализираните земји. Таа е шеста др-
жава во светот, де факто, држава со нуклеарно 
оружје и е трета по големина вооружена сила во 
светот, а нејзините воени трошоци се рангирани 
на десеттото место во светот. Индија е регионал-
на сила во Јужна Азија.

Оваа земја имала значајна улога во историјата 
на светот, бидејќи била место каде што се разви-
вале четирите најголеми стари цивилизации кои 
биле центри на трговијата и големата владетел-
ност. Во Индија се развивале три големи религии: 
будизам, ламаизам и хиндуизам, а и исламот оста-
вил неизбришлива трага.

Цртежите од каменото време сведочат за по-
стоењето на  Индијците. Остатоците од првите 
населби во Индија се стари 9.000 години, а луѓе-
то најчесто се населувале по долините на реки-
те Инд и Ганг поради поволните услови за живот. 
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Оваа земја имала неколку  владетели кои биле од 
различни религии и на различен начин придоне-
сувале за нејзиниот развиток. 

Индија е држава која се протега на југ од Хи-
малаите, преку рамничарскиот дел на Индискиот 
По луостров, до Индискиот Океан, а на исток од 
Ара бис кото Море до Бенгалскиот Залив и реката 
Ганг. Ин  дија е земја на монсунските дождови, на 
старата ци  вилизација, земја на богатството и, ко-
нечно, на нај  сиромашните на планетата Земја.

Првите староседелци биле Дравидите кои жи -
вееле од IV до VI век пред Исус Христос, потоа од 
север дошло племето Аријци, кое со Дравидите 
војувале повеќе од илјада години, до нивниот по-
раз. За оваа вековна нетрпеливост и омраза меѓу 
овие два народа се напишани многу легенди, осо-
бено во ари ев ските верски книги, а подоцна и во 
Ма ха бха рата и Рамајана, светски познатите дела 
на сан скрит ски јазик.

Индија има бурна историја, почнувајќи од пред 
на шата ера до денешни дни. Богатството на Ин-
дија како што е зачинот, златото, слоновата коска 
и скапоцените камења, привлекувало голем број 
ос војувачи уште од древни времиња.

Еден од нив бил персискиот цар Дариј I, кој ус-
пеал да ја покори Индија и да формира држава 
која ја нарекол Пенџаб. 

Меѓутоа, се чини дека Индија го одушевила 
и го магепсала и големиот вој ско во  дец и освоју-
вач Александар Македонски. Така, според голем 
број извори, и тој откако го покорил Персиското 
Царство на Дариј, во летото 327 година пр.н.е. тр-
гнал по неговиот пат за Индија, поробувајќи го  лем 
дел од сегашна Индија и дошол до реката Ганг.

Треба да се нагласи дека додека Александар Ма-
кедонски бил во Персија, особено по освојување-
то на градот Суса, каде што била одржана голема 
свеченост со парада на војската, со одликува ње и 
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награди за заслужните борци, големиот освојувач 
дошол на идеја за збратимување со Персијците и 
создавање единствен свет. Се стремел да ги спои 
македонскиот и персискиот народ и да направи 
асимилација на персиската аристократија. Затоа 
им предложил на своите офицери и војници да 
се оженат со Персијки, придржувајќи се на пер-
сиските обичаи за полигамија. Во таа пригода по-
крај него во брак стапиле уште 80 хетери и 10.000 
војници.

Во Индија, пак, целта на походот била созда-
вање нова светска монархија, запознавање со нови 
народи, нови морски патишта, нови економски 
односи и да се достигне крајниот свет, што во тоа 
време се мислело дека „таму е крајот на светот”.

Походот на Александар Македонски бил под-
држан од околу 120.000 војници, кои тргнале од 
Бактрија на чело со големиот Александар, преку 
денешен Авганистан и Пакистан, до Индија. Оваа 
експедиција го чинела Александар многу труд, 
борби и војници. Во „земјата на чудата” Македон-
ците влегле во 326 година пр.н.е. Индискиот цар 
Пор дал силен отпор и тоа била една од најкрва-
вите Александрови битки, но како и во другите 
делови на Земјината топка тој ја остварил својата 
цел - покорил дел од Индија. Се смета дека Алек-
сандар во освоениот дел на Индија изградил 12 
храмови со височина од 22 метри, кои ги посветил 
по имињата на своите богови, како Амон, Аполон, 
Херкул... На огромен обелиск напишал „Тука за-
станал Александар”. Исто така, и во Пенџаб и 
долж реката Инд изградил многу градови, прис-
таништа и бродоградилишта, со што се воспоста-
виле цврсти врски меѓу Македонија и Индија.

Затоа, со право се вели дека со Александрови-
те походи и освојувањата, дошло до големи проме-
ни во историјата на човештвото. Во воена смисла 
се истакнува дека Александар како војсководец 
бил таков гениј како никој друг во историјата. Се 
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изнесу ваат неговите лични особини, натпросечна 
интелигенција, големо другарство, храброст, дис-
циплина, неговите доблести во управувањето и 
контролата на Македонската Империја. Особено 
позитивно се оценуваат неговите настојувања за 
глобализација и создавање мостови на соработка 
меѓу народите на Европа, Азија и Африка.

Индиските уметнички производи се доста поз-
нати на целиот свет околу 5.000 години. Народ-
ната умет ност секогаш била една од основите на 
ин  дис ката економија, бидејќи производите биле 
извезувани во многу земји - од Египет до Кина. 

Така, индиската жена, по традиција, мора да 
биде украсена од главата до петиците. Главните 
ук раси од сребро, потоа и дијаманти вклучуваат во 
се бе изработени клинци со розетки, приврзоци, 
ѓерданчиња и венчиња (што се ставаат во косата), 
обет   ки, бразлетни (со различни украси) и прстени. 
По   ловината ја опашуваат со широки појаси на кои 
се ставени по неколку редови синџирчиња и дру-
ги при  врзоци. Филигрански производи се ста ваат 
и на прстите на рацета и на нозете. Квалитетот на 
украсите што ги носат жените зависи од ма те ри-
јал ната состојба на семејството, но нивниот број 
најчесто е поголем само на праз нич ни де нови, до-
дека жените на село своите украси - на рак вици, 
прс  тени, обетки и друго, ги носат постојано.

Традиционална и најзастапена женска обле-
ка е сарито - ткаенина со должина од 4 до 9 ме-
три, ко ја како завеса го обвиткува женското тело. 
Ша рата на секое сари е неповторливо уметничка 
ком по зиција. Таа може да биде исткаена, печате-
на, ве зена или нанесена при процесот на боење-
то. Бенарес е центар каде што се изработуваат 
скапоцени сари, сребрени шалчиња и шамии со 
најбогата ор на мен ти ка, испреплетени со златни и 
сребрени конци.

Низ цела Индија се изработуваат нај раз но-
вид ни производи од метал, преку лиење, жешко 
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и ладно ко вање и изработка на филиграни. Ме-
талниот при бор секогаш го придружува орнамен-
тика. Во се вер ниот дел на Индија орнаментот го 
карактеризираат мо тиви на растенија или гео-
метриски фигури. Во јуж ниот дел, пак, најзаста-
пени се фигури на луѓе и жи вот  ни, а во храмовите 
и на декоративните предмети - фи гури на богови. 
Орнаментот се нанесува со гра ви ра ње, со чекан, 
ковање и зарежување. Често грави рана та шара се 
прелива со бојосан емајл или со спе цијални лако-
ви.Најпознати се месинговите и бронзените из-
ра ботки со емајл во државата Раџастан, каде се 
изработуваат во легени со зафатнина од неколку 
лит ри вода, и помали - јувелирни украси, а по вак-
ви предмети се познати и мајсторите од Каш  мир.

Уште еден занает, раширен низ цела Индија, е 
плетењето. Од слама, јута и палмини влакна, укра-
се   ни и најукрасени, се плетат најразлични пред-
мети како ро гозини, кошнички, салфети, дамски 
чанти и торби за домаќинствата, капи итн.

Речиси сите видови уметнички занаети биле во 
застој за време на долгите години на англиското 
колонијално владеење. По добивањето на неза-
висност, големо внимание почна да се посветува 
на об но вувањето на занаетите и на нивниот ната-
мошен раз вој. Во сите делови на Индија се созда-
дени произ вод  ствени корпорации на занаетчии, 
а се отворени специјализирани продав ници за 
уметнички и занаетчиски производи. Во со вре-
мена Индија занаетите зазедоа едно од врвните 
места во националната култура на земјата.

Во туристичко-историска понуда стои де ка 
пробивот на освојувачите во Индија доведува до 
обе  динување на делови на северот од земјата во 
моќното Царство Магатха, едно од најзастапените 
во стариот период на Индија, кое егзистирало по-
веќе ве кови. Меѓутоа, во текот на времето навле-
гува хин ду религијата, будизмот, потоа исламот и 
хрис ти јан ството и во еден подолг период се  градат 
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големи хра  мови и други споменици кои зборуваат 
за ис то рис  киот развој на оваа земја. Подоцна Ин-
дија ста нува колонија на Велика Британија. Бри-
танците ја изградиле првата железничка пруга и 
поврзале многу значајни историски и економски 
простори на бо гатата Индија. Тие го наметнале 
англискиот јазик во земјата на Индусите кои збо-
рувале десетици ди ја лекти и тешко можеле да се 
разберат меѓу себе, за потоа англискиот да стане 
службен јазик. Сè до 1920 година кога Махатма 
Ганди го пре зема водството на Конгресот, а потоа 
Нехру ја по дига националната свест, за во 1942 го-
дина да се ос лободат од британската управа и во 
1947 година да добијат целосна независност.

При посетата на Калкута од страна на делега-
цијата на Република Македонија присуствуваа: 
министерот Владо Наумовски, градоначалникот 
на Скопје, Ристо Пенов, авторот на овие редови 
како потпретседател на Комисијата за односи со 
верските заедници и Јасминка Миронски, уред-
ник во весникот „Нова Македонија”. Кога стасав-
ме во градот беше запурно и тешко се дишеше. 
Уште со доаѓањето на аеродромот ја почуствував-
ме климатската непријатност. За време на посе-
тата на Калкута ни беше ре чено дека никој точно 
не знае колку жители има гра  дот, зашто стотина 
илјади немаат дру  го живеалиште освен мало мес-
тенце на улиците, па не е можно да се опфатат 
во статистиката. Велат де  ка „голема Калкута”, со 
индустрискиот појас и пре д   градијата, има повеќе 
од десет милиони жи тели.

Калкута е пристаниште низ кое поминуваат 
повеќе од 15 милиони тони стока годишно и е од-
далечена од морето стотина километри. Таа се 
про тега на голема површина па тешко е да се каже 
дали от секогаш е голема или мала во лавиринтот 
на неј зи ните фабрички оџаци, старите бунгалови 
и новите по веќекатници, пространите авении и 
тесните со качиња. Таа е огромен град изграден на 
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најнепо год на подлога од солени мочуришта. Оваа 
џиновска населба е многу млада; од пред три века 
Калкута била ано нимно рибарско селце на еден 
ракав на Ганг во споредба со некои други градови 
во Индија.

„Вистинска Калкута” се калкутските улици. 
Тесни, меѓу ниските, речиси импровизирани згра-
ди, покриени со лим или ќерамиди. Тоа е простор 
со ќепенци на кои стои трговец меѓу полиците 
пренатрупани со тегли и канти од кои испарува-
ат топли ја дења со силен мирис. Овде се туркаат 
луѓето, чес то голи до појас и со испотени лица. На 
тие и такви ули  ци тропаат милиони велосипеди, 
се влечат рикши во традиционален кас, а меѓу 
нив, пак, се пробиваат ав  тобуси. Редици канти и 
ќупови чекаат покрај железните пумпи за вода 
која тече многу бавно. Таква е Северна Калкута, 
таква е и Јужна Калкута, градот на најголем број 
сиромаси и бездомници.

Во Кaлкута бевме кога монсунските дож дови 
беа многу интензивни. Излегувавме неколку пати 
од хотелот со цел да се запознаеме со интересни 
споменици на културата и воопшто со животот 
во тој милионски град, каде е тешко да се одре-
ди бројот на жителите. Улиците беа пре полни со 
пешаци и беше многу тешко ав то мо би лот да се 
пробие низ толпата луѓе. Секој се кому му свире-
ше, секој возач се лутеше еден на друг, но како да 
имаа непишано правило да не се судрат или фи-
зич ки да се пресметуваат.

Повод за нашата посета на Индија и престојот 
во Калкута беше смртта на најхуманата личност 
на минатиот век - скопјанката Мајка Тереза, или 
како што е неј зиното родено име Агнеса Гонџа 
Бојаџиу. Со Мајка Тереза во една прилика се срет-
навме во Скопје. Тогаш се запознавме со мисио-
нерката која од Скопје со себе ја понесе идејата 
дека љубовта треба секому да му се дарува а тага-
та со секого да се споделува.
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INDIJA
SKOPJANKATA MAJKA TEREZA

M ајка Тереза беше добитник на бројни призна-
нија и награди за ис клу чително хумано ан-

гажирање во згрижување на нај сиромашните од 
сиромашните, поради што ја доби и Нобеловата 
награда за мир. Мајка Тереза почина на 5 септем-
ври 1997 година, во Куќата на мило ср дието што 
таа ја основа во Калкута. Крајот на жи вотниот пат 
на еден од најголемите алтруисти на сто летието 
ги трогна сите, но, секако, најмногу оние кои ги 
почувствувале хуманоста и бенефициите од неј-
зините ак тив ности - гладните, бездомниците и 
болните.

Животната сторија на Мајка Тереза започнува 
во таканаречениот „Латински кварт” на скопски-
от десен брег на реката Вардар, кога Македонија 
беше дел од Отоманската Империја. Во Скопје ја 
прима католичката вера и се приклучува кон неј-
зиното латинско семејство. На 26 август 1910 го-
дина се раѓа Агнеса Гонџа, како најмлада од три-
те деца на Никола и Дрона (Тренда фила) Бојаџиу. 
Куќата во која растела Гонџа се нао ѓа ла на влезот 
на денешниот Градски трговски цен тар, на пора-
нешната „Поп Кочина” улица.

Под нераз јас нети окол ности татко ѝ Никола 
починал и бил погре бан на ка  толичките гробишта 
во Скопје, кога Агнеса Гонџа има ла само седум го-
дини. Тоа било и пресвр тница во животните насо-
ки на семејството Бојаџиу. Така, нејзината мајка и 
нејзината сестра Агу заминале како мисионерки 
на Католичката црква во Албанија, каде што умре-
ле без пов торно да ја видат својата сакана Гонџа и 
тоа, пред сè, поради непопустливоста на тогашни-
те албански влас ти, кои не им потклекнале дури 
и на големите при тисоци од светски  личности и 
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не ѝ дозволиле на Мај ка Тереза влез во Албанија 
и посета на своите нај блиски - мајката и сестра-
та. Нејзиниот брат Лазар заминал за Италија каде 
што се оженил со девојка од грофовско семејство 
со која има ќерка која го но си името на својата 
славна тетка Гонџа.

За Мајка Тереза како млада скопјанка и за 
нејзиниот живот во Скопје во времето пред по-
четокот на Првата светска војна многу малку е 
напишано, а податоците се често непрецизни и 
нецелосни. Повеќегодишните истражувања за 
животот на Мајка Тереза, односно Гонџа Бојаџиу, 
првин во Скопје, а потоа во Калкута, даваат една 
посеопфатна слика за детството и младоста поми-
нати во Скопје и за нејзината необична и несеб-
ична животна определба втемелена во Индија и 
проширена во светот.

По смртта, како и во текот на животот на Мај-
ка Тереза, во бројни текстови за нејзиното хумано 
дело се појавија огромни намерни или ненамер-
ни про пусти или погрешни факти. Меѓутоа, вис-
тината е дека таа е родена во Скопје, дека беше 
латинка со католичка вероисповед, кај кои нема 
поделба на на ционалност, туку само вероисповед.

Мајчин јазик ѝ беше хрватско-српскиот и не 
зборуваше друг јазик сè додека не отиде пре-
ку Загреб во Ирска каде учеше англиски јазик и 
од каде замина за Калкута, тогашниот најголем 
град на Британската Империја по Лондон. Мајка 
Тереза пристигнала во Калкута на 6 ја нуари 1929 
година и таму остана до крајот на својот жи вот. 
Двапати го посетила своето родно место Скоп је, 
во Република Македонија.

На 24 мај 1931 година, Гонџа Бојаџиу ја до несува 
својата судбоносна одлука - го менува своето име 
и го зема монашкото име во чест на Света Тереза 
од Авила, шпанска калуѓерка од XVI век и станува 
Мај  ка Тереза. Таа се соочува со страдањата на лу-
ѓето низ улиците на Калкута, каде предано  работи  
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на нејзиното мисионерство подолг временски пе-
риод. Затоа, во 1948 година, папата Пие XII ѝ да ва 
дозвола да живее како независна калуѓерка, а ис-
товремено таа станува жител на Индија. Во тој пе-
риод го основа редот „Мисионерство на мило ср-
дие то”, чии карактеристики се: едноставно бели 
сари со сини ленти и со по еден крст закачен на 
левото рамо.

Така од срце со неверојат на волја и енергија за-
почнува нејзиното несебично и пожрт ву вано ан-
гажирање да се помогне на сиро масите, бол ните, 
сираците, старците и инвали дите. Це лиот свој жи-
вот им го подарува токму на нив. На та ков на чин 
Мајка Тереза станува позната и приз ната гра ѓан ка 
не само во Индија, туку и во светот, а еден од неј-
зините редови „Сестри на милосрдието на Мајка 
Те реза” постои и во Република Македонија.

Инаку, Мајка Тереза не сакала многу да збору-
ва за себе, дури ниту со своите најблиски прија-
тели и соработници, ниту сакала за неа да се 
пишуваат биографии. Таа тоа го објаснувала со 
зборовите: „Животот на Исус Христос не беше 
напишан за време на неговиот живот, па, сепак, 
тој ја направи најголемата работа на Земјата - 
го спаси светот и го научи човештвото да го сака 
неговиот Татко. Работата е негова. Работата, и 
така останува тоа. Сите ние сме само негови ин-
струменти, кои прават нешто свое, сосем мал-
ку, и заминуваат”. 

Исто така, Мајка Тереза често велела „Сепак, 
не јас, туку Христос живее во мене”. Затоа, оние 
што имале можност да се сретнат и да зборуваат 
со Мајка Тереза, ќе се сетат на неа како на крај-
но едноставна, но топла личност која пленувала и 
која не се заборава, туку трајно останува во сеќа-
вањата.

Таа претставува синоним за сето добро, бла-
городно, чесно за тоа како од срце искрено се 
помага на оние на кои помошта им е најмногу 
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 потребна. Таа била често именувана како светица 
на сиромаштијата и сиот свој живот им го посве-
тила на невините жртви на насилството, на оние 
кои умирале низ улиците, на болните од лепра и 
од сида. Таа живеела едноставно, како за време 
на животот, така и по нејзината смрт - остана си-
ноним за доброто во светот. Мајка Тереза за мно-
гумина претставуваше светица во согласност со 
старите канонски правила; побожна, нежна, со-
весна, кревка, едноставна. Многумина ја осознаа 
додека беше жива, или за многумина стана свети-
ца дента кога таа почина.

Легендарната мисионерка Мајка Тереза е до-
битник на Нобеловата награда за мир, на награ-
дата УНЕСКО за придонес во образованието, на 
индиската награда „Џавахарлал Нехру”, на на-
градата „Универзална мајка” и на многу други на-
гра ди и признанија. Меѓутоа, за Мајка Тереза нај-
го лема награда и признание претставуваше мо-
мен тот кога некому даваше помош. Таа беше една 
од оние кои се борат да се надмине сиромаштија-
та и бе дата што му се заканува на човештвото. 
Затоа, ја за служи почитта за нејзината хумана ис-
трајност, за да стане легендарна мисионерка.

Погребот на Мајка Тереза се изврши во Калку-
та, каде по богослужбата во црквата „Свети То-
мас”, всушност, започна погребната церемонија. 
Име но, колата со ковчегот на Мајка Тереза влезе 
во преполнетиот затворен стадион Нетаџи, кој, 
иако пре полн со илјадници лица и високи држав-
ни функ ционери, кралски и дипломатски прет-
ставници, за момент се исполни со тишина, како 
израз на ис клу чителниот респект кон животот и 
делото на го ле ми  от хуманист кој целиот свој жи-
вот го посвети на си   ромашните, на кои им подари 
добрина и љубов.

Свечената церемонија се одликуваше со од-
лич на организација на индиските власти, кои 
на Мај ка Тереза ѝ приредија државен погреб, со 
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 ис клу чи тел на љубов. Белите букети цве ќе, аран-
жирани ненаметливо, едноставно, а сепак до -
минантно, каков што беше и животот на леген-
дар  ната мисионерка. Меѓу многуте светски деле-
га  ции се наоѓаа премиерот и претседателот на 
Индија, пр вата дама на САД, Хилари Клинтон, 
кралицата Нор од Јордан, првата дама на Фран-
ција, леди Бернадет Ширак, сопругата на преми-
ерот на Канада, Алин Кретјен, Соња Ганди, војвот-
ката од Кент, прет се да те лот на Албанија, претсе-
дателот на Гана, повеќе ми нистерски делегации, 
поранешната кралица на Бел  гија и др.. 

Свечената церемонија на која присуствувавме 
за врши по 3,5 часа кога македонската делегација 
во името на целиот македонски народ и на др-
жавата - Република Македонија положи венец во 
знак на по  чит од македонските граѓани, а особено 
на скоп јани, чија сограѓанка беше Мајка Тереза.

Последен поз  драв на благодарност од сите 
присутни и од сите оние кои ја сакаа и ѝ оддадоа 
признание, упати неј зината наследничка сестра 
Нирмала. Таа, меѓу дру гото, нагласи дека живо-
тот на Мајка Тереза прет ста вувал „жртва, молит-
ва и љубов за сите, особено за најсиромашните од 
сиромашните”.

На крајот свечената церемонија заврши со мо-
лит вени песни кои ги пееја хорот на мисионерките 
од нејзиниот ред, а потоа телото на Мајка Тереза 
беше однесено до нејзината Куќа на милосрдието 
во центарот на Калкута. Во овој десетмилионски 
град подолго време се чувствуваше присуството 
на Мајка Тереза, нејзините слики, нејзините мо-
литви, нејзиното дело…

Во текот на престојот, делегацијата од Репуб-
лика Македонија имаше одвоени средби со ми-
нис терот за правосудство и законодавство на За-
паден Бенгал и со градоначалникот на Калкута. 
На двете средби се разговараше за можностите за 
развој на соработката меѓу Република Македонија 
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и Индија, како и на градовите Скопје и Калкута. 
Притоа, беше истакната потребата од обновување 
на некогашните врски, контакти и можности за 
вклучување на Ре пуб лика Македонија за посма-
трач на Движењето на не врзаните.

Исто така, беше покрената и ини ци ја тива за 
збратимување на градовите Скопје и Кал кута и за 
поставување спомен-плоча на гробот на Мај ка Те-
реза во Калкута, на која би било одбележано дека 
таа е скопјанка од Република Македонија, на која 
граѓаните од Скопје ѝ изразуваат почит кон неј-
зиното големо дело што таа го направи, а светот 
тоа знае ше да го цени и почитува.

Инаку, оваа исклучителна жена, која беше 
прогласена за најголема хуманистка на XX век, 
припаѓаше на Скопје, Калкута и на целиот свет. 
Но, за време на една од неколкуте посети на 
Скопје во 1980 година, запрашана дали по нацио-
налност е Македонка, Влаинка, Албанка, Србинка 
или нешто друго, изјавила на начин типичен за 
нејзиниот животен стил:

„Се чувствувам како граѓанка на Скопје, мојот 
роден град, но му припаѓам на светот, во исто 
време”.

Бевме исполнети со задоволство од посетата на 
Ин дија, но бевме тажни зошто таму отидовме по-
ради тажниот настан. Задовол ството беше  големо 
кога слетавме на аеродромот „Хитроу” во Лондон, 
а оттаму се упативме кон Македонија за да го за-
окружиме нашето па тешествие по еден голем дел 
од светот, од Калкута преку Лондон до Скопје. 

Слич  но па тување имала и Мајка Тереза која за-
се ко гаш за минала во спротивна насока, од Скопје 
преку Ирска до Калкута, а оттаму во вечноста.
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ITALIJA
VO VE^NIOT GRAD - RIM

B еше убав сончев пролетен ден, насекаде зеле-
нило, а мирисот од пролетните цвеќиња се ши-

реше низ полињата. Во тие попладневни часови 
на аеродромот се чувствуваше раздвиженост, би-
дејќи се очекуваа неколку летови од европските 
метрополи поврзани со прекуокеанските земји. 
Двете делегации: државната ја предводеше прет-
седателот на државата, господинот Киро Глиго-
ров, а црковната поглаварот на МПЦ г. г. Михаил, 
се упатија кон авионот кој беше специјален лет за 
Рим.

Авионот го напушти аеродромот и полека се 
креваше кон запад од каде се гледаше дел од 
Скопје. По кусо летање се најдовме над Бистра 
и Мавровското Езеро, приклештено меѓу пла-
нинските масиви кои овде-онде беа покриени со 
снежна покривка. Авионот се упати на запад кон 
Тирана, а оттаму кон Јадранското Море, па кон 
Пиринејскиот Полуостров и конечно кон Рим во 
Италија.

Италија е јужноевропска земја, географски 
сместена на Апенинскиот Полуостров и два го-
леми острова во Средоземното Море: Сицилија 
и Сардинија. На север преку Алпите се граничи 
со Франција, Швајцарија, Австрија и Словенија. 
Независните држави Сан Марино и Ватикан се 
сместени на италијанска територија. А, пак, таа 
територија на денешна  Италија  била населена 
уште во времето на  долниот палеолит. Просто-
рот бил населен од страна на неандерталскиот 
човек. Најпознатите италијански праисториски 
цивилизации живееле во периодот на  неолитот. 
Овде спаѓаат камунската цивилизација, терамар-
ската,  виланованската  и други цивилизации. Во 
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 праисторијата,  Апенинскиот Полуостров   и не-
говата површина била поинаква за разлика од 
денес. Така, на пример, островот  Елба  и  Сици-
лија  биле поврзани со копното, а Венеција била 
плодна рамнина со влажна клима. 

Италијанците, пак, се потомци на старите пле-
миња кои уште во почетокот на првиот милениум 
пр.н.е. се населиле во краевите помеѓу Алпите и 
по целиот Апенински Полуостров  и  Сицилија. 
Овие народи биле од различно потекло, а најста-
ри биле Лигурите и Илирите. Некаде во VIII век 
пр.н.е.  на територијата на денешна   Италија  се 
населиле и Етрурците кои се прошириле до река-
та  По  и  Корзика. Вo близина на територијата на 
денешна Венеција, исто така, живееле Венетите, 
додека Сабјаните и Латините живееле во гра-
дот Лацио и околу него. Френтаните, Пицентите и 
Маручените се населувале околу Јадранското при-
морје. Со мешање на сите овие племиња се создал 
новиот народ, Италијанците.

Инаку, според историските податоци Рим ста-
нал центар на Римското Царство кое сѐ до V век 
владеело со голем дел од Европа. Иако на почето-
кот било целосно подоцна се поделило на два дела 
и тоа: Источно Римско Царство и Западно Римско 
Царство. Во составот на Римското Царство влегла 
и Македонија како римска провинција.

По средниот век, Италија претставувала се-
диште на хуманизмот и ренесансата кои ја препо-
родиле европската  култура и уметност. Италија 
била расцепкана на повеќе градови - држави сè 
до 1861 година кога сите заедно се поврзале во 
едно  кралство. Рим се придружил во 1870 годи-
на што претставувало конечно обединување на 
Италија. Денес, Италија е членка на НАТО и Ев-
ропската унија, а во 1957 година била една од др-
жавите која ги поставила темелите на Европската 
унија. Станала една од водечките сили во целиот 
свет и спаѓа во групата на земји G8.
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Нашиот авионски лет беше од Скопје до Рим, 
градот на Ромул и Рем, градот на шармот, граци-
озноста, убавината, индивидуалноста и универ-
зал носта, град кој е предизвик за секој патник на-
мерник. Нестрпливо го очекувавме слетувањето 
на ае ро дромот во италијанската метропола, која 
се смета за најголем град на Средоземјето. Градот 
е подигнат пред два и пол милениума на реката 
Тибар, на седумте рит чиња: Палатин, Капитол, 
Квиринал, Виминал, Це и јан, Авентин и Есквилин. 
Претставува сре диш те на ита лијанската култура, 
наука, образование, мода и оп штест вен живот. 

Во Рим уште во 1303 година е основан првиот 
уни вер зи тет, а има и бројни високи шко ли, како 
што е Академијата на науките, потоа научни ин-
ститути, умет  нич ки галерии, библиотеки, театри, 
музеи, црк ви, капели и друго културно богат-
ство. Величенствени обележја на градот Рим се 
и црквата „Свети Петар”, Колосеумот, Римскиот 
фо рум, Пантеонот со многубројните стари па-
лати, ак  вадуктите, старите бањи, катакомбите, 
триум фал  ните порти и други монументи. Во него 
е раз вие  на индустријата за метали, машинската, 
хемис ка  та, графичката, стакларската, ќерамичка-
та и филм ската индустрија.

Градот претставува железнички јазол, има два 
аеродрома, морско прис та ниш те и други значајни 
објекти што го прават светска мет ропола. Според 
преданијата, Рим бил формиран во 753 година 
пред Христовото време, а го изградиле браќата 
Ромул и Рем. Во тоа време бил град - држава, а по-
тоа република и империја. Денес Рим претставува 
најголема уметничка ризница во светот. Во него се 
наоѓа дури 60% од вкупното умет нич к о богатство 
на планетата, а убавината на старата архитектура 
и вајарството извираат од секоја негова пора, пла-
нот од неговите авении, фасади, монументи, пла-
тоа, плоштади... Тоа е град со повеќе од 2000 фон-
тани и 450 цркви, храмови, бањи, амфитеатри…
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Колосеумот е градба со исклучително архи тек-
тонско значење, место каде што оставиле печат 
крвавите гла дијаторски борби пред аристокра-
тијата и пле беј ците. Вниманието го привлекува и 
величест ве на та, грандиозна црква „Свети Петар”, 
во која се наоѓа едно од најубавите дела на голе-
миот мајстор Ми ке лан џело.

Траен спомен на посетителот на Рим е, се ка ко, 
црквата „Свети Петар”. Ја посетивме во еден од 
повеќето сло  бодни денови кога се слеваше река 
по се ти тели кон овој голем, значаен, величествен 
и по мно гу неш та единствен христијански споме-
ник на вечниот град.

Уште кога човек ќе дој де на плоштадот пред 
црквата, може да ја почувствува вели чественоста 
на овој монумент. А на плош тадот секојдневно 
врие како во кошница. Таму има вер ници, намер-
ници, дој денци, и бели и црни и жолти, од сите 
ме  ридијани на светот. Се пробивме низ толпата 
луѓе и влеговме во големиот храм по трет пат до-
сега. Тука човек се чувствува поголем, поважен и 
позначаен. Веројатно, кај посетителите се отво-
раат сите се тила и секој се труди што повеќе да 
види, да по чув ствува и да запамети.

Слики, икони по ѕидовите, мали капели, пре-
красни скулптури на познати хрис ти јански црков-
ни лица и други сакрални нишани кои кај намер-
никот будат восхит. Црквата „Свети Пе тар” е ог-
ромна уметничка оаза, ед на галерија, каде човек 
може да остане сам со себе и да му се предаде на 
уживањето што му го пре диз ви куваат бесценети-
те експонати и сил ниот гениј на уметникот. Осо-
бено мамат формите на грандиозните фигури, 
кои колку подолго се гле даат, човек мисли дека 
тоа е визија и пренесување во некој друг свет. Ги 
посетивме катакомбите во под румот на црквата, 
како и неколкуте храмови од ле ва та и од десна-
та страна. Во нив се наоѓаат голем број уметнич-
ки слики, орнаменти, скулптури, бисти и други 
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вредности што го прават овој светски споменик 
и привлечен за сите посетители, без разлика на 
возраста и религиозното убедување. Со посетата 
на храмот човек го збогатува духот и се чувству-
ва поголем верник отколку пред влегувањето во 
храмот. Затоа, со право се вели дека посетата на 
црквата „Свети Петар” претставува ново доживу-
вање, продлабочување, збогување и проширување 
на човековиот видик и спознанија.

Посетата на базиликата „Сан Клементе Рим-
ски” и поклонението на свети Кирил Солунски беа 
неза бо рав ни. Црквата се исполни кога делегации-
те од Ма ке донија, заедно со хорот „Русикум”, вле-
гоа во прос то рот во кој се наоѓа гробот на свети 
Кирил. Сите по сетители во црквата, пред гробот 
на свети Кирил застануваат молкум пред светите 
големи сесло вен ски (македонски) прос ветители, 
преведувачи, книжевници, ду хов ници...

Македонија му оддава катагодишна должна по-
чит на свети Кирил Солунски. Во базиликата на 
црквата „Сан Клементе Римски”, каде што почи-
ваат моштите на свети Кирил, тие мајски денови 
македонската др жав на и црковна делегација одр-
жа чествување, со што истовремено и официјално 
започна тра дицио нал  ната манифестација „Ма-
кедонија во чест на свети Ки  рил”. Црквата беше 
исполнета. Влеговме во просторот во кој се наоѓа 
гробот на свети Кирил. Го ле мо беше задовол-
ството што ни се укажа таа ретка можност да му 
изразиме благодарност на свети Ки рил што јази-
кот на старите Македонци го издигна до сте пен 
на книжевен, прифатен од целото сло  вен с тво. А 
македонската држава и црква му од да ваат дол ж -
на почит на великиот просветител свети Ки рил 
Солунски секоја година, токму во базиликата на 
црквата „Сан Клементе Римски”, каде што почи-
ваат неговите мошти.

Кај нашиот народ отсекогаш било длабоко и 
ис крено почитувањето кон свети Кирил Солунски 
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и неговиот брат свети Методиј. Нашите предци 
им се обраќале молитвено за за кри ла и духовно, 
речиси, секојдневно, а не само кога бил денот на 
нивниот празник. Ги спо ме ну вале за да се потсе-
тат какви светители стојат во нив ното црковно и 
национално битие и богатство. Им се молеле за 
духовна поткрепа и светлина тогаш кога нивни-
те не пријатели биле жестоки и кога соп стве ните 
сили им биле при крајот, тогаш кога темнината 
би ла ужас на, а надежта на умирање. И тогаш кога 
ропството и гневот биле неподносливи светите 
бра ќа и нивните ученици им болскотеле во мра-
кот и ја пот  крепувале нивната вера во посветла и 
поубава ид нина.

По толку векови кога се обновени древните 
црковно-на родни обичаи и традиции, кога е об-
новена Ох рид ската архиепископија во лицето на 
Маке дон ската пра вославна црква, кога на најсве-
чен начин се про сла вуваат јубилеите на нашите 
црковни и народни великани. Одлуката за покло-
нички пату ва ња во пе риодот од над четириесет 
години, пред гро бот на се словенскиот апостол, е 
одлука на чувството на бла годарност и пиетет кон 
свети Кирил, зошто тој ги посеал првите `ркулци 
на македонската и сло вен  ската писменост, кои 
станале движечка и жи вот  на сила за сите сло-
венски народи. Светите браќа ги развиле своите 
духовни дарби и создале дело од непроценлива 
културно-уметничка вредност, што претставува 
голем придонес во духовната и кул тур ната ризни-
ца, не само за македонските и другите славјански 
народи, туку и за човештвото во целина.

Делегацијата од Република Македонија ја со-
чинуваа архиепископот г.г. Михаил, поглавар на 
Маке дон ската пра вославна црква, митрополитот 
Кирил, надлежен архијереј на Полошко-куманов-
ската епархија, бискупот на Католичката црква 
д-р Јоаким Хербут, ѓаконот Александар Цандовски 
и авторот на овие редови, како  потпретседател на 
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Комисијата за односи со верските заедници на 
Република Македонија. Пред голем број присутни 
верници и бројни посетители во посланието архи-
епископот г.г. Михаил, меѓу другото, рече: „Сло-
венските апостоли и учители светите браќа 
Кирил и Методиј кои беа основоположници на сес-
ловенското христијанство се служеле со јазикот 
на македонските Словени, со македонскиот дре-
вен јазик, кој е прв книжевен словенски јазик. Така, 
сесловенскиот рамноапостол свети Кирил Солун-
ски е автор и творец на сесловенската азбука и 
темелоположител на нашата писменост. Тие од 
Бога вдахновени луѓе се раководеле многу повеќе 
со идеите и идеалите на Светото евангелие и на 
Светата црква, отколку што го прават денес 
оние што се сметаат за продолжувачи и закрил-
ници на Светата ортодоксија. Делото на свети 
Кирил го продолжија неговите ученици светите 
Климент и Наум Охридски, на чии изворишта 
низ вековите опстојуваат македонскиот народ и 
Црквата. Благодарение на тоа ние денеска имаме 
самостојна држава и автокефална црква”.

Во текот на прославата „Македонија во чест на 
свети Ки  рил” бевме примени во посебна аудиен-
ција кај поглаварот на Католичката црква папата 
Јован Павле II. При средбата на верските погла-
вари, по упатувањето на своето апостолско писмо 
во кое иницира помирување меѓу католичкиот За-
пад и православниот Исток, посебно се интереси-
раше за состојбите во Македонија. Особено кога 
се работи за духовната и културната ситуација во 
Македонија и за дејноста на Македонската право-
славна црква во развивањето на христијанските 
вредности и евангелските начела. 

Притоа, беше нагласено задоволството од со-
работката и односите меѓу Македонската пра-
вославна црква и Римокатоличката црква, би-
дејќи нивните претставници делат екуменски 
размислувања за христијанството. Папата Јован 
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Павле II беше особено расположен и покажа ин-
терес за нашата Црква, за нашето минато, за Ох-
ридската архиепископија, за христијанизирањето 
на Македонците и другите народи. 

Црковната делегација го посети Радио Ватикан 
каде се разговараше за можностите за отворање 
на радиочас на македонски јазик, потоа го посе-
ти Хрватскиот завод „Свети Јероним”, Институтот 
„Русикум” и бројни други значајни институции и 
културно-историски споменици на вечниот Рим.

Инаку, историската вистина за прославата 
„Македонија во чест на свети Ки  рил” започнала 
уште во 1970 година. Таа година со златни букви 
ќе остане забележана во историјата на Светики-
риловиот гроб во Рим, на Македонската право-
славна црква, на македонскиот христијански на-
род и на Македонија.

Имено, во таа година, по повод празникот на 
словенскиот апостол, по вторпат беше одржана 
поклоничка свеченост, на која присуствуваше 
поглаварот на Македонската православна црква 
Неговото Блаженство архиепископот охридски и 
македонски г.г. Доситеј, кој ја откри спомен-пло-
чата изработена во бакар на која на македонски 
јазик е испишан следниот текст:

„На свети Кирил Солунски,
Сесловенски просветител со

Благодарност од македонскиот народ”

Инаку, првото чествување од смртта на свети 
Кирил Солунски се одржа на 14 февруари 1969 го-
дина во Рим во базиликата „Свети Петар”, со кон-
целебрација (сослужение) во слово на просвети-
телското дело. Чинот се одржал во таа им позантна 
катедрала посветена на првиот Христов апо стол, 
кој, исто така, како и свети Кирил Солунски, до-
шол од Исток во илјадалетниот град, или градот на 
 вечноста - Рим, за да го проповеда христијанското 
уче ње. Свети Кирил Солунски дошол да го брани 
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тоа учење, да докаже дека може да се пропове-
да на јазикот на Словените, а не само на ла тин-
ски, еврејски и елински јазик, како што дотогаш 
се верувало. Дошол кај поглаварот на западните 
христијани пред единаесет векови и бил разбран, 
и оттогаш хри стијанската вера се проповеда и на 
словенски старомакедонски јазик.

Ова чествување на гробот на свети Кирил во 
Рим беше едно од повеќето, а овој пат празну-
вањето беше збогатено со голем број државнички, 
културни, духовни и други средби и манифеста-
ции. Меѓу нив, секако, силен впечаток остави от-
ворањето на македонската изложба која предиз-
вика големо внимание кај италијанската јавност и 
најде свое место во италијанските медиуми.

Исто така, во текот на оваа значајна манифе-
стација, покрај одржувањето на бројни средби 
на државно ниво, приеми кај папата на Римока-
толичката црква, секоја година во многу градови 
ширум Италија се одржуваат концерти, изложби, 
театарски претстави и други културни манифе-
стации. Сето тоа ги потврдува високите достре-
ли, потврди и релации од културата, религијата и 
општествено-политичкото живеење меѓу Италија 
и Република Македонија.

Посетата на Ватикан секогаш буди пријатни 
чувства, но овој пат и средбата со папата Јо ван 
Павле II оставија неизбришливи траги во се ќа-
вањето за сè она што го видовме, почувствувавме 
и доживеавме. А, таму, во градот кој е и држава 
- Ватикан, има што да се види, да се научи, да се 
прошират видиците, сознанијата, да се збогати 
духовното жи вее ње…

Оваа самостојна папска држава со површина 
од 44 хектари е лоцирана во центарот на Рим, 
сместена на десниот брег на реката Тибар, оп-
кру же на со ѕидови. Во минатото Ватикан посто-
ел како со бир на папските згради и цркви, а од 
11 ноември 1929 година постои како самостојна 
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држава. Ватикан има своја железничка станица, 
радиостаница, ПТТ служ би, монетарен систем и 
друго, во кој има формално нео граничена власт. 
Ватикан како др жа ва има дипломатски односи со 
голем број земји во светот, меѓу кои и со Републи-
ка Македонија. Тоа е особено изразено со Маке-
дон ската пра вославна црква, која долги години 
одржува вер ски посети во текот на праз  нувањето 
на гробот на свети Кирил. 

Ватикан го има папскиот дворец што е изграден 
во 1146 година, а во состав на дворецот по доцна 
се изградени бројни згради во кои се смес тени: 
познатата библиотека, архивата, музејот и други 
простории, во кои се чуваат ретки уметнички и 
културни вредности од египетската и античката 
кул тура, до највредните дела од минатиот и овој 
век. Ме ѓу нив има и бројни историски предмети 
од минатото и уметнички дела од сегашноста на 
Македонија. Под ватиканска управа има 13 цркви 
и други установи во Рим, кои заедно со Ватикан 
прет ста вуваат организациски центар на Римока-
то лич ката црква.

Рим плени. Неописливо е чувството од онаа чу-
десна мешавина на старото и новото. Покрај ду-
хот на историјата, кој го носи како белег на своето 
постоење, Рим динамично и впечатливо живее 
како ев роп ска метропола и како главен град на 
Италија. Кога сон цето ќе почне да заоѓа зад хо-
ризонтот, ноќта свечено настапува на сцената 
осветлена со илјадници рефлектори, лам пиони, 
разнобојни рекламни паноа и блескави из лози. 
Во луксузните продавници на Виа де Кондоти и 
Виа Венето ис паруваат скапоцените парфеми. 
Кафулињата, ре сто раните и дискотеките се пол-
нат со бројни туристи секогаш во чекор со модата 
на самите римјани. На крајот на пре крас ната Виа 
де Кондоти со својата убавина блеска и Шпан-
скиот плоштад со огромни скалила за кои ве лат 
дека се вистинско место за „безделничење”. На 
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овој  плоштад се одржува една од најат рак тив ни  те 
модни ревии во светот.

Рим може да се доживее и на друг начин. Да се 
почувствува преку мирисот на морето и ка ка фо -
нијата на какви се не јазици на дојденците, или 
можеби преку хаотичниот сообраќај. Или, пак, 
едностав  но, да уживате во темпераментот на Ита-
ли јан ците. Рим се и илјадниците веспи и убавите 
девојки на нив. Рим се и тортелините, и пиците, и 
лазањите, и шпагетите, и виното, и… 

Инаку, за нас Македонците е, исто така, важен 
Рим, бидејќи се смета дека споменикот кој му бил 
подигнат на последниот македонски крал Персеј 
се наоѓал на западната градска некропола. Спо-
меникот бил на околу 3 км западно од Рим, покрај 
самата Виа Валерија, каде е поставена масивна 
бронзена спомен-плоча со вечното шеснаесеткра-
ко македонско сонце, подарок од бизнисменот 
Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, на која на македонски, 
англиски и италијански јазик пишува: 

„ПЕРСЕЈ
КРАЛ НА МАКЕДОНИЈА

ОД МАКЕДОНСКИОТ НАРОД”

Чинот на поставувањето на спомен-плочата, 
всушност, претставува темел за обнова и про-
должување на македонското кралство. Со тоа се 
потврди ширењето на корените на античка Маке-
донија до вечниот Рим и продлабочување на до-
брите односи и релации меѓу денешните две др-
жави Република Италија и Република Македонија.

Таму географскиот амбиент наликувал на ма-
кедонскиот пејзаж. Кон југозапад и југ се проте-
гале разбрануваните ниски ридови и рамнината 
на пресушеното Фукинско Езеро кон југоисток. 
Кон север по неколку километарската висорам-
нина, која наликувала на Пелагонија, речиси на-
еднаш високо во облаците се издигнувал дури до 
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2.487 метри замаглениот планински врв Велино, 
со околните врвови Кафорнија (2.409 м) и Севиче 
(2.331 м). Амбиентниот колорит бил типично меди-
терански, би се рекло дури и балкански.

 Според археолозите, пак, самиот објект - спо-
меникот бил оформен во цврста малтерна тех-
ника, со средно големи варовнички камења. Тој 
бил во форма на доминантна кула, според стара 
фотографија која, за жал, се урнала во силниот 
земјотрес кој се случил во 1915 година. Денес, се 
зачувани остатоците од долниот дел, кои по мал-
ку наликувале на фигура на слон, што секако е 
случајно. Во урнатините до споменикот се гледал 
и дел од една покривна ќерамида-тегула, коринт-
ски тип, што датирал од подоцнежно време. Се 
претпоставува дека токму остатоците од тој спо-
меник се на кралот Персеј и дека се темели на не-
говата монументалност и местоположба. 

 Инаку, по изминати речиси 22 века, се знае 
дека тогаш Персеј имал само 13 години, кога како 
македонски принц јавал на чело на дел од маке-
донската армија кон пелагониските теснеци, кај 
прилепското село Барбара, каде го запрел проби-
вот на дарданските орди. Долг е списокот на хе-
ројските подвизи на Персеј и на војската на Ма-
кедонците за одбрана на македонската цивилиза-
ција и на Кралството Македонија. 

Се вративме од Рим во вечерните часови кога 
сонцето тонеше кон запад и кога на аеродромот 
„Петровец” се спушташе ноќта. Авионот како орел 
го надлетуваше градот од кај Водно, за потоа да 
направи полукружно движење кон Велес и за не-
колку минути да се најде кон пистата од јужната 
страна. Потоа, авионот силно зачкрипи на пистата 
и за миг се најде спроти пристанишната зграда на 
аеродромот од каде се приклучивме кон реката ав-
томобили што се движеа кон Скопје. 
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KANADA
VO TORONTO KAKO DOMA

D а се патува до Торонто значи да се биде во ви-
сочините десетина часа над мајката земја. По-

летавме од аеродромот во Скопје во утринските 
часови и се упативме кон Охрид - градот на свети 
Климент, свети Наум, Шапкарев, градот на Прли-
чев и многу други кои овде ја втемелиле македон-
ската историја, религија, култура, јазик... 

Патниците беа воодушевени од чудесната глет-
ка над непрегледните ширини на Охридското Езе-
ро. Кога авионот се приближуваше кон аеродро-
мот, чиниш дека со раце ќе може да се дофатат 
далгите од неколкуте кајчиња кои во водите на 
ова македонско море, како што многумина го на-
рекуваат езерото, низ езерската шир ја делат оваа 
водена убавица.

На охридското воздушно пристаниште народ 
како плева. Нѝ се чинеше како половина Охрид и 
Струга да дошле да ги испратат десетиците иселе-
ници кои патуваа за Австралија. Ги гледавме топ-
лите прегратки, солзите и тажните лица и на оние 
што патуваа и на оние што остануваа. Гледавме 
еден дел од таа македонска тажна сага што се 
вика иселување во прекуокеанските земји, овој 
пат за Австралија.

По извесно време авионот се наполни со пат-
ници и повторно се најде над езерската шир од 
каде што Охрид се гледаше како на дланка; ги ви-
довме многуте летувалишта и модерните хотели 
распослани на брегот на Охридското Езеро, а по-
тоа дел од славната и борбена Дебарца и за миг 
се најдовме над пластот облаци што покриваше 
еден дел од Западна Македонија. За момент како 
да ја изгубивме ориентацијата на земјата и мисли-
те ни беа насочени кон Загреб.
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Патувањето од Охрид кон Загреб беше навис-
тина пријатно за авторот на овие редови, заед-
но со надлежниот на Американско-канадската 
епархија на Маке дон ската пра вославна црква, 
митрополитот Кирил и ѓаконот со најубав глас, 
Александар Цандовски. Од големите височини ги 
гледавме природните контрасти и убавини, кои 
одвреме - навреме се губеа низ облаците и пов-
торно се појавуваа.

На аеродромот „Плесо” во Загреб времето беше 
кратко и набрзина ги извршивме сите царински 
процедури и за миг се најдовме во бесцаринската 
зона, преполна со патници од цел свет и за цел 
свет. Некои седеа, некои спиеја, некои пиеја и ја-
деа и се смееја.

Стаса времето за полетување кон Торонто. Се 
сместивме во вториот дел од авионот и по не-
колку минути го напуштивме Загреб. Некои од 
патниците се крстеа, а многумина ги затворија 
очите и пропаднаа во своите длабоки мисли и ис-
кушенија. По кратко време летање кон запад, па-
тувањето стануваше сè попријатно и поудобно и 
мислиш како во авионот да се одвива нормален 
„авиоживот”. 

Во непосредна близина седеше една симпатич-
на Италијанка и го читаше списанието „Ла Ривис-
та ди Пополо”, до неа седеше една Германка, која 
постојано спиеше, а од левата страна седеше една 
наша Македонка, иселеничка во Канада. Ни кажа 
како се вика и дека е од селото Суводол, Битол-
ско, млада пензионерка, разговорлива, љубопит-
на и со ведар дух. Ни раскажуваше за нејзиното 
патување во стариот крај, за промените што на-
станале во периодот во којшто таа отсуствувала, 
за изградбите во Битола, за напредокот, за некои 
непријатни сцени во продавниците и по улиците 
и за убавите сончеви денови поминати во Охрид, 
како и за бројни згоди и незгоди на нејзините па-
тувања ширум Македонија.
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По осум часа летање се приближивме кон ае-
родромот во Монтреал во провинцијата Квeбек, 
каде што ја допревме канадската земја. Во Мон-
треал, најевропскиот град на северноамерикан-
скиот континент, како што многумина го наре-
куваат градот на индустријата и контрастите, се 
простивме од Италијанката и одреден број патни-
ци и полетавме за Торонто, каде што по еден час 
патување стасавме на аеродромот „Пирсон” што е 
сместен на западната страна на главниот град на 
провинцијата Онтарио.

Токму тука нè пречекаа голем број македонски 
свештеници, роднини, пријатели и познати, кои 
во огромната врвулица од патници од целиот свет 
и оние што ги пречекуваа, го збогатија и го олес-
нија нашиот носталгичен лет за Канада.

Уредните и внимателни аналитичари запиша-
ле дека Канада е федеративна држава во Север-
на Америка која има парламентарна демокра-
тија  и  уставна монархија на  кралицата Елизабе-
та II  во рамките на  Комонвелтот. Името Канада 
доа ѓа од зборот „каната” на Индијанците Ироке-
зи  околу реката Сент Лоренс кој означувал село 
или населба. 

Таа е составена од 10 покраини (провинции): 
Ал берта, Британска Колумбија, Квебек, Манито-
ба, Но ва Шкотска, Њу Бранзвик, Њуфаундленд, 
Онтарио, островот Принц Едвард и Саскачеван, 
како и од две са мостојни територии: Јукон и Севе-
розападната об ласт на Арктичкиот (Францускиот) 
Архипелаг. 

Канада зафаќа поголем дел од Северна Амери-
ка, и се граничи со Соединетите Американски Др-
жави на југ и со американската држава  Алјаска на 
северозапад. Се протега од Атлантскиот Океан 
до Пацификот на запад. По вкупна површина 
(вклучувајќи ги и реките и езерата), Канада е вто-
ра земја во светот, по Русија. По земни површини, 
пак, е четврта, по Русија, Кина и САД. 
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Разни групи на ескимски и индијански народи ја 
населувале Северна Америка уште од предисторија-
та. Иако не постојат писмени докази, разните фор-
ми на камена уметност, петроглифите и античките 
артефакти зборуваат за илјадагодишната историја. 
Археолошките наоди потврдуваат за човечки живе-
алишта во Јукон уште од пред 26.500 години, а во 
јужно Онтарио уште од пред 9.500 години.

Првите европски доселеници се Викинзите, 
кои околу 1000-та година се населуваат на брегот 
на Атлантикот, во областа, денес позната како, 
Ланс о Медоу (француски L’Anse aux Meadows), 
но нема писмени докази. Следната посета е од 
Европејците во 1497 година, од истражувачката 
експедиција на Џовани Кобато, ита ли јан ски мо -
репловец во служба на Англија. Први до се ле ници 
од Европа биле Французите, кои во 1608 година 
под вод ство на Самуел Шаплен го основале Кве-
бек. Во 1620 година Канада била позната под име-
то „Нова Франција”. Ис тата година формирана 
е засебна ком па ни  ја со за да ча да се колонизира 
новата земја и да се користат нејзините големи 
богатства. 

Ка нада е држава во која живеат повеќе од 30 
милиони жи те ли, главно од англиско и францу-
ско потекло, а има и повеќе од сто други нации, 
меѓу кои и околу 150.000 македонски доселеници 
и нивни потомци од сите делови на Македонија. 
Служ бени јазици се англискиот и францускиот 
јазик. При пад ни ците на сите народи го зборува-
ат мајчиниот јазик, имаат свои цркви, училишта, 
друштва и друг вид асоцијации. 

Со Уставниот акт од 1 јули 1867 година името 
Канада било прифатено како име на целата др-
жава, која според многу показатели, како што се 
степенот на човековиот развој на ОН, индексот 
на глобализацијата, квалитетот на животот, одр-
жливоста на животната средина и економските 
слободи, таа е меѓу најдобрите земји во светот. 
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Денес Канада се смета за светски пример на 
мултикултурно општество. Од Втората светска 
војна во оваа демократска и многунационална 
земја се од ви ваат значајни социјални, културни 
и еко ном ски прео  бразби, а со тоа и голема тран-
сформација во неј   зиниот етнички состав. Таа е 
прва земја во све тот ко ја официјално го призна-
ла мул ти кул тур но то ша ре  нило и ја продолжува 
континуираната и дос ледна не  дискриминациска 
политика, со што мул ти  кул ту рата се прогласи за 
политика на Владата на Ка нада, каде што секој 
има право на слобода на свеста, ве рата, мисла-
та, изразувањето, мирното собирање и дружење, 
негување на сопствената кул тура, про па гирање и 
применување на сопс тве на та религија и упо треба 
на мајчиниот јазик.

Затоа, често се вели дека Канада е „ветената 
земја” за Македонците, особено од егејскиот дел 
на Македонија, кои во Канада ги уживаат сите 
човекови права. Додека во својата родена земја 
се туѓинци: немаат свои училишта, ни цркви; им 
се оспорува на цио налниот идентитет; врз нив се 
врши аси ми ла ција денационализација и систе-
матско ис тре бу ва ње од род ната грутка. Затоа, со 
право и со гордост Ма ке дон ците во Канада ја пеат 
химната „О, Ка нада…”

Кога човек пристигнува во Торонто, главниот, 
најголемиот и најубавиот град во провинцијата 
Он тарио се чувствува како да е во светот во кој се 
из ме шала американската и европската култура, 
ста рото и новото. Торонто е општосветски град 
во кој живеат повеќе од пет милиони жители од 
сите меридијани. Тој е сместен на северозападни-
от брег на езерото Он тарио, едно од трите најго-
леми езера во Северна Аме рика и во светот, кое 
заедно со езерото Хјурон и Ири преку речниот тек 
на Лоренцовата Река по вр зува голем број амери-
кански и канадски мет ро по ли кон Атлантскиот 
Океан. Меѓу езерата Ири и Онтарио се наоѓаат 
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импозантните Нијагарски Водопади, најголемите 
и најпознатите во светот, а кои се само сто тина 
ки ло мет ри оддалечени од Торонто.

При нашата посета на таа важна канадска и 
светска метропола со ог ромни перспективи бевме 
информирани дека Торонто е формиран во 1793 
година под името Јорк, а во 1839 година го добил 
сегашното име. Се простира од Оквил до Ошава 
на растојание од околу сто километри. Тој е бисе-
рот на Онтарио, во кој се сместени, меѓу другото, 
голем број об ра зов ни центри: тогаш највисоката 
кула во светот, позната како „Си Ен Тауер”, За-
бавниот парк „Онтарио Плеис”, „Харбоур фронт”, 
каде што се одржуваат голем број музички, теа-
тарски и други претстави, Спортскиот и културен 
центар „Скај Дом”, Научниот центар „Онтарио” и 
голем број знаменитости познати ширум светот.

Торонто е град во кој културното живеење е со 
долги традиции и е многу блиску до она во Евро-
па. Гра дот има голем број современи театарски 
куќи и дру ги центри на културата, во кои чести 
гости се врв   н и уметници од си  те делови на светот. 
Притоа, привилегија е да се при  суствува на некоја 
од културните манифестации во оваа метропола, 
особено на оние на кои за билет се чека подолг 
период и потребни се повеќе пари. Овој пат ќе 
зборуваме за театарската прет ста ва што се одржа 
на отворена сцена во Хајд паркот во Торонто, на 
која присуствуваа многу вљу беници на делото на 
Шекспир, најголемиот драма тург на сите времиња.

А дејството се случи во еден топол и пролетен 
ден. Голем број граѓани од западниот дел на То-
ронто побараа засолниште во прекрасниот амби-
ент на паркот и под дебелите сенки на познатиот 
ка  надски јавор, чиј лист во исто време е симбол 
на на  цијата. Тука се измешале и верверичките, 
кои во Канада се заштитени со за  кон. Вриеше 
од народ. И бели и црни и жолти од сите дело-
ви на светот. Секој се забавуваше на свој начин 
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на  прекрасните падинки во паркот каде што се 
чувствува свежина и чист воздух. Нашата посета 
на ова излетничко место беше со цел да при сус-
твуваме на театарската претстава „Многу врева за 
ништо” од Вилијам Шекспир.

Театарската претстава се одигра на отворена 
сцена, што е типично за вакви пригоди, а која на-
ли ку ваше на амфитеатар од античкото време, а 
ние се чувствувавме како да сме на некоја прет-
става во Хераклеја кај Битола. Театарот е смес-
тен на една падинка во паркот во чие под ножје е 
лоцирана сцената и придружните прос тории. На 
три би ната имаше повеќе од илјада посетители. 
Наседнати во по лукруг уживавме во извонредна-
та изведба на зна чајното Шекспирово дело, за кое 
што често актерите беа наградувани со бурни и 
долготрајни аплаузи и овации.

Во оваа канадска метропола и главен град на 
Онтарио живеат повеќе од сто нации, меѓу кои и 
Македонците. Често се вели дека Торонто е трети-
от македонски град по големина, во кој се задоми-
ле околу 100.000 Македонци. Нив ги има од сите 
делови на Македонија, од многу градови и села 
во етничките граници на Македонија, меѓутоа, се 
чини дека најголем е бројот на македонските дос-
еленици и нивните поколенија кои се од егејскиот 
дел на Македонија. Се претпоставува дека бани-
чани, желевци, буфчани, ошчимци, преспанци 
и битолчани се најбројни во Торонто и околните 
места. Тешко се определува нивниот број, бидејќи 
тие дошле со разни патни исправи и во зависност 
од тоа нивните презимиња се приспособувале 
според земјата од каде дошле. 

Се разбира дека некои од Македонците при-
паѓаат на различни политички, национални и дру-
ги организации. Многу од нив го згрешиле патот и 
избегале од македонското јадро. Пропагандата од 
соседните земји ги вознемирила, ги преобразила 
и ги натерала да си го заборават својот род.



202 ~~

СЛАВЕ КАТИН

Меѓутоа, со обновувањето на Охридската ар-
хиепископија во лицето на Македонската право-
славна црква и со изградбата на првата македон-
ската православна црква „Свети Ѓорѓи” во Мелбу-
рн, и во Торонто во 1964 година се изгради првата 
македонска црква во Канада, „Свети Климент Ох-
ридски”, што претставува пресврт во македонско-
то движење во Торонто. Таа е еден од најпознати-
те црковно-просветни центри на Македонците во 
Северна Америка, најголема и најимпозантна што 
ја имаат македонските иселеници во овој дел од 
светот.

Црквата „Свети Климент Охридски” во Торон-
то е прва македонска православна црква во Ка-
нада и една од најзначајните културно-просветни 
институции на Македонците во Северна Америка 
и пошироко. Иницијативата да се формира и из-
гради црковна општина се родила на четвртиот 
илинденски пикник што националната организа-
ција „Обединети Македонци” го одржала во 1962 
година, како израз на љубовта кон Македонија. 
Таа година на организирано живеење значело 
желба, единство и љубов кон родната земја на ма-
кедонските доселеници во Торонто и околината, 
а искрата за црковно организирање се запалила 
со обновувањето на Охридската архиепископија. 

На големиот собир што се одржал на 7 август 
1962 година, се донела одлука за изградба на црк-
вата „Свети Климент Охридски”. На свеченоста, 
покрај неколкуте стотици македонски иселеници, 
присуствувале и тогашниот злетовско-струмич-
ки епископ, митрополитот Наум, кој на 12 август 
истата година за првпат извршил богослужба на 
македонски јазик и прво крштевање на северно-
американскиот континент. Тоа било настан што 
останал во сеќавање и е запишан со големи букви 
во историјата на оваа црковна општина.

На 5 април 1964 година, пак, во присуство на по-
веќе од 500 македонски доселеници,  претставници  
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на средствата за јавно информирање на Канада, 
пријатели на Македонците и претставници на 
општината, беше поставен камен-темелникот на 
црквата „Свети Климент Охридски”.

 Оваа значајна црковна општина денес е соп-
ственик на храм во кој се сместени бројни ма-
кедонски икони и фрески. Има три сали и кујна 
за повеќе од 2.000 посетители, чија зграда прет-
ставува убав прилог во канадската архитектура, 
потоа библиотека, помошни простории и пар-
кинг. Покрај духовното живеење, Маке дон ската 
пра вославна црква „Свети Климент Охридски” 
е средиште на духовно, црковно, културно-про-
светно, национално и спортско живеење на по-
големиот број македонски доселеници и нивните 
потомци. 

Во составот на општината активно работи по-
знатата фолклорна група „Македонка”. Исто така, 
во општината работи и Литературното друштво 
„Браќа Миладиновци”, прво и единствено од ва-
ков вид во Канада. Во севкупното живеење на 
црквата „Свети Климент Охридски” женската 
секција има посебна улога и дава значаен при-
лог. Таа била организатор и учесник на голем број 
манифестации, меѓу кои и на Интернационални-
от караван на нациите во Торонто, на црковно- 
националните манифестации, како и на бројни 
активности во македонската колонија. Во соста-
вот на црквата работи црковниот хор, боречката 
организација, пензионерскиот дом, драмската 
секција, библиотеката, шаховската и спортската 
секција, неделното училиште на македонски мај-
чин јазик и други секции.

За секој посетител од Македонија во Канада по-
себно доживување е присуството на илинденски-
те празнувања во Торонто, односно одржувањето 
на најголемиот пикник во прекуокеанските земји. 
Така, по повод Илинденското востание, Македон-
ците од сите делови на Македонија кои живеат и 
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работат во Канада, особено во Онтарио, на свечен 
начин ги одбележуваат илинденските празници. 

Одбележувањето на илинденските празници 
претставува уште еден доказ повеќе дека Маке-
донците од сите делови на Македонија, кои сви-
ле гнездо во оваа далечна и демократска земја, 
стануваат сè попознати и признати од канадско-
то општество. Со своите активности, пак, од на-
ционален карактер, со својот фолклор, песната, 
орото, културата и другите национални обележја, 
тие претставуваат сè позначаен дел од мозаикот 
на мултикултурна Канада и мост на зближување и 
соработка меѓу Канада и Македонија.

При нашата посета на Торонто се сретнавме и 
разговаравме со претставници на организација-
та „Обединети Македонци”. Притоа, бевме за-
познати дека таа е прва македонска национална 
организација во Канада и собира најголем број 
иселеници од сите делови на Македонија. Орга-
низацијата „Обединети Македонци” била форми-
рана на 28 април 1959 година во Торонто. На тој 
ден било свикано сеопшто македонско национал-
но собрание, чија основна задача била да се фор-
мира комитет во чиј состав влегле четириесетина 
истакнати доселеници од македонско потекло, од 
кои поголемиот број од егејскиот дел на Македо-
нија, а кои пред тоа членувале во разни македон-
ски и други друштва, црковни општини, кулутр-
но-просветни и селски друштва.

Формирањето на организацијата „Обедине-
ти Македонци” бил настан што одиграл вонред-
но значење во обединувањето на македонските 
доселеници и нивните поколенија во Канада и 
пошироко. Настан што започнал да ја одржува и 
обединува македонската нација на северноаме-
риканскиот континент. Со статутот, кој мошне 
релјефно го отсликува духот и времето и каракте-
рот, се определени задачите и улогата на органи-
зацијата „Обединети Македонци”. Така, уште на 
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почетокот јасно е зацртано дека организацијата 
треба да работи за единството меѓу Македонците 
на северноамериканскиот континент и во целиот 
свет, вклучувајќи ги и малцинствата кои се роде-
ни или се по потекло од Македонија, а кои го при-
знаваат и почитуваат статутот на организацијата. 
Исто така, во оваа македонска организација може 
да членуваат лица без разлика на нивната рели-
гија, политичките убедувања или поврзаност со 
други организации или асоцијации. 

Меѓутоа, најзначајно е да се истакне дека ор-
ганизацијата е неполитичка и дека таа не под-
држува ниедна политичка партија или систем на 
владеење. Ваквата платформа овозможува развој 
на културно-просветно поле и подобро презенти-
рање на богатото национално наследство на ма-
кедонскиот народ пред канадската јавност. Затоа, 
една од нејзините основни цели е да организира 
културно-воспитни програми меѓу младите гене-
рации од македонско потекло, со цел нив да ги 
запознае со македонската национална историја, 
јазикот, културата, обичаите и традициите, како 
и да го презентира културно-просветниот развој 
на Македонија. Исто така, организацијата го бра-
ни и го чува името на Македонија и правата зага-
рантирани со определбата на Обединетите нации 
и Декларацијата за човековите права, како и ги 
почитува достигнувањата и успехот на национал-
ните слободи, независноста и суверенитетот во 
Република Македонија. 

Организацијата „Обединети Македонци”,во 
изминатите децении посебно внимание посве-
тила на организирање на познатиот Илинденски 
пикник, што е најброен и најзначаен што го орга-
низираат Македонците во прекуокеанските земји. 
И покрај некои осцилации, пикникот се органи-
зира многу успешно и на него се собираат илјад-
ници посетители од сите краишта на Канада и на 
Соединетите Американски Држави, а учествуваат 
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и црковни и државни делегации, како и културни 
и јавни работници и друштва од Канада и од Репу-
блика Македонија. 

Во текот на нашиот престој во Торонто, како 
новинари, се интересиравме за македонските 
информативни гласила, притоа бевме информи-
рани дека обиди и пробни емитувања на ет нич ки 
радиоемисии во Торонто биле направени уште во 
педесеттите години од минатиот век. Така, на 12 
септември 1953 година, во Ошава, во Онтарио, на 
Ра диоста ни цата CKLC - 1350 FM започнал првиот 
„Македонски радиочас”. Се емитувал еден час се-
која недела попладне.

Во почетокот на 1960 година, во Торонто започ-
нал со работа уште еден радиочас на македонски 
јазик, кој постоел речиси дваесет и четири години. 
Се емитувале убавите македонски песни и ора кои 
ги забавувале и веселеле македонските домови.

Во 1969 година, во Торонто започнал со рабо-
та македонскиот радиочас под име „Македонски 
глас”. Се емитувал секоја сабота во попладневни-
те часови, во почетокот половина час, потоа еден 
час, а подоцна и еден и пол час (од 17,30 до 19,00 
часот). Овој македонски радиочас бил вистински 
афирматор на македонските доселеници, на ма-
кедонскиот говор, песната и орото и средство за 
информирање на Македонците во Торонто.

Во периодот од осум години, овој радиочас 
одиграл многу значајна улога во информирањето 
на македонските доселеници, особено поради тоа 
што тоа било едно од првите гласила преку кое 
се пренесувал македонскиот лите ра турен јазик. 
Меѓутоа, поради објективни и субјективни причи-
ни, особено од фи нансиска природа, во 1977 годи-
на радиочасот го променил името од „Ма кедонски 
глас”, и се емитува како „Глас од Македонија”. На 
програмата биле застапени вести од македонски-
те заед ници во Канада и САД, како и од  Република 
Македонија, коментари, детски емисии и други 
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прилози добиени преку Редакцијата за размена 
на Маке донското радио во Скопје.

Во седумдесеттите години на минатиот век, во 
Торонто започнал да се емитува и југословенскиот 
радиочас „Караван на пријател ството”. Петнаесет 
минути се емитувале вести и други информации 
на македонски јазик, што ги читале македон ски 
доселеници, како и народни песни, ора и забав-
на музика од македонската продукција. Извесен 
период, Радио Скопје на овој радиочас емитувал 
сате литски говорни и информативни емисии во 
траење од десет минути. 

Неколкупати оваа станица преземала сателит-
ски полу часовни пригодни емисии за македон-
скиот национален празник Илинден и едноча-
совни емисии за Нова година, со учество на сите 
југословенски радиостаници, чиј домаќин било 
Радио Скопје. Треба да се истакне дека и покрај 
економскиот момент, оваа радио програма била 
афирматор на македонскиот јазик, песната и оро-
то во нај број ната македонска колонија, во период 
од дваесетина години. 

Исто така, во осумдесеттите години на ми-
натиот век се емитувал радиочас насловен како 
Ма ке донско катче”. Радиочасот имал информа-
тивно-пропаганден карактер и бил во приватна 
сопственост, а се емитувале народни песни и ора, 
сооп штенија, ре клами и други информации.

Меѓу македонските гласила во Торонто бил и 
радиочасот „Македонски свет”, кој се емитувал 
еднаш неделно во траење од еден час, кој започ-
нал да се емитува во 1984, а згаснал во 2001 годи-
на. Овој радиочас, кој соработувал со Редакција-
та за размена на Македонското радио, емитувал 
вести и информации од Република Македонија 
и од македонските ко лонии во дијаспо ра та, поз-
драви и честитки на слушателите, како и бројни 
ре кламно-пропагандни материјали на фирми кои 
биле спонзори на гласилото. Инаку,  радиочасот 
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„Македонски свет” се слушал во пошироката 
околина на Торонто, во Хамил тон, Нијагара, Ба-
фало, Рочестер, Кичинер и други места во Јужен 
Онтарио. Бројот на слушателите изнесувал око-
лу сто илјади и прет ставувал значаен инфор-
матор на македонскиот збор, песната и орото на 
северноамерикански те простори.

Од почетокот на 1991 година во Торонто секоја 
не дела започнал да се емитува радиочасот на ор-
ганизацијата „Обединети Македонци”, а го слу-
шале повеќе од сто и педесет илјади македонски 
доселеници во Торонто и пошироко во другите де-
лови на Соединетите Американски Држави. 

Првата телевизиска програма на македонски 
јазик, пак, започнала да се емитува во септември 
1975 година и била емитувана на ТВ-станицата 
на канал 79 во Торонто, под името „Македонски 
дневник”.

Во текот на петнаесетгодишното постоење овој 
тв-час се емитувал секој петок во траење од еден 
час, а во текот на неделата се репри зи рал четири 
пати. Со воведувањето на мултиетничката телеви-
зија во Канада, емисиите на овој ТВ-час се пре-
несувале дури во далеч ниот Ванкувер и можеле 
да ги гледаат сите Македонци од Канада и повеќе 
региони на САД.

Во Торонто во 1983 година започнал да се еми-
тува и телевизиски час под името „Македонска 
нација”, во состав на мултикултурната телевизија 
на Канада. Овој ТВ-час бил носител на инфор-
мативниот, забавниот, културниот, духовниот и 
на ционалниот живот. Тој бил пре несувач на маке-
донскиот збор и богатиот мелос преку мулти кул-
тур ната мрежа на Канада, чии емисии се гледале 
од стотина илјади Македонци во Торонто и поши-
роко. Престанал да се емитува во 2001 година.

Меѓу информативните гласила, чија мисија 
била и денес е да се зачувува соп стве ниот јазик, 
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литература, културните вредности и традиции во 
Торонто, е те левизиската програма „Македонски 
корени”. Таа е редовно следена во Торонто, Ха-
милтон, Виндзор, Лондон, Мисисага, Брамптон, 
Детроит и Бафало, преку каналот 47. 

На програмите на овој телевизиски час се еми-
туваат куси вести од активностите во македонски-
те колонии на северноамериканскиот континент 
и од Република Македонија, потоа, музички нуме-
ри, особено од продукцијата на Македонската 
радио-телевизија и детски и образовни емисии и 
други интересни програми, претежно преземени 
од Македонија. Теле ви зискиот час „Македонски 
корени” работи од јули 1989 година до денес.

Исто така, во Торонто се емитуваат и следни-
те радио и ТВ-часови: Во октомври 1997 година 
започнало со работа ма кедонското национално 
радио „Македонски глас”, како самостојно и не-
за вис но радио.

Од 4 јули 1998 го дина започнала да се емиту-
ва ма кедонската радиопрограма „Обединета Ма-
кедонија”, секоја сабота од 9 до 10 часот. Истата 
година на 4 октомври започнало да се емитува 
телевизиското издание на Македонската инфор-
мативно-забавна ТВ-програма, „Македонско из-
дание”.

Во август 2001 година, пак, започнала да се 
емитува радиопрограмата „Мила Македонија”, 
на која се застапени вести, поздрави и честитки, 
детски и други контактни емисии. Исто така, во 
Торонто постои и продавница - книжарница „Хо-
ризонт”, во која се продаваат различни радио и 
видеокасети, книги и друго.

Исто така, при нашата посета во Торонто го 
посетивме Домот за стари лица „Канадско-маке-
донски центар”, познат како „Старски дом”, каде 
што старите лица нашле среќно катче во овој цен-
тар со стотина апартмани, трпезарија, и  други 
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потребни простории за голем број Македонци и 
Канаѓани. Во состав на Центарот активна била 
асоцијацијата „Ќерките на Македонија”.

Потоа се сретнавме и разговаравме со члено-
ви на Друштвото на борците од Народно ослобо-
дителната борба на Македонија во Канада, кое е 
во состав на Канадската легија и со Фолклорната 
група „Сељани” која во минатото со успех ги пре-
зентираше изворните македонски игри и песни, а 
чии членови биле интелектуалци од македонско 
и канадско потекло, со членови на Комитетот за 
човечки права, Студентската организација, како и 
со претставници на голем број селски добротвор-
ни друштва и бројни асоцијации.

Се чини средбата со Ристо Стефов ќе остани не-
заборавна. Тој е Македонец од Канада, публицист, 
канадски интелектуалец, инженер по образова-
ние и сопственик на компјутерско биро, доблесен 
патриот, човек кој цел живот ги брани интересите 
и ја чува и афирмира вистината за Македонија и 
македонскиот народ пред светската јавност.

Тој е автор на десетина книги, меѓу кои, на ка-
питалното и прво дело издадено на македонски 
јазик, ”Историја на македонскиот народ од антич-
ки времиња до денес”, а печатено и на англиски 
јазик во Канада, како и на десетина други дела-
на англиски јазик. Македонија е и радост и тага 
и восхит и преокупацијата на Ристо Стефов, Ка-
наѓанец од македонско потекло, роден во селото 
Ошчима, Леринско, во егејскиот дел на Македо-
нија. Тој ја напуштил својата родна земја - Маке-
донија, меѓутоа, спомените, мислата, љубовта, та-
гата и патриотскиот дух кон татковината и својот 
народ не го напуштиле.

Нашето патување по северноамериканскиот 
континент го продолживме од Торонто за Детро-
ит во Соединетите Американски Држави.
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KANADA
NA NIJAGARSKITE VODOPADI

K анада, ветената земја за голем број Европејци 
и за луѓе од дру  гите кон тиненти, се смета за 

светски пример на мул  тикултурно општество. Од 
Втората светска војна во оваа демократска и мно-
гунационална др жа ва се одвиваат социјални, кул-
турни и економски преоб раз би, а со тоа и голема 
трансформација во нејзиниот етнички со став.

Според Законот за зачувување и унапредување 
на мултикултурата во Канада, покрај другото, се 
вели: „Уста вот на Канада пропишува дека се-
кој поединец е еднаков пред законот и има право 
на иста заштита и корист спо ред Законот без 
дис кри минација и дека секој има право на слобо-
да на свеста, верата, мис лата, веру ва њето, ми-
слењето, изразувањето, мирното собирање и 
дру же ње и ги га  рантира овие права и слободи по-
деднакво на ли цата од маш ки и женски пол, без 
разлика на расата, на  ци о  налното или етничко-
то по текло и бојата.”

Ова не е само декларација, туку Законот за мул-
ти култура на Канада што се спроведува на дело. 
Канад ска та нација која на картата на светот по-
стои око лу 120 го дини, а која е составена од преку 
сто ет нич ки групи прет  ставува пример за многу 
народи и зем ји.

Виндзор го посетивме во пролет кога насека-
де беше зелено, а по парковите беа распослани 
безброј цветови кои со својата убавина ги мамеа 
бројните посетители. Ние, митрополитот Кирил 
и авторот на овој текст се префрливме преку Ту-
нелот од Детроит во Виндзор, односно од Соеди-
нетите Американски Држави во Канада, во чија 
изградба се врзани голем број судбини на Маке-
донци од сите делови на Македонија, особено на 
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доселениците од Преспа. Виндзор е еден од по-
значајните економски, административни, култур-
ни и стопански центри на провинцијата Онтарио. 
Градот е основан во 1834 година. Во него главна 
стопанска гранка е автомобилската индустрија. 
Тој е универзитетски град и претставува важен 
железнички јазол што ја поврзува Канада со Сое-
динетите Американски Држави. 

Исто така, Виндзор е најјужниот град на про-
винцијата Онтарио и на Канада, кого поради 
убавите и пространи паркови и цветни градини, 
често го нарекуваат „град на цвеќето”. Таму е из-
градена Македонската православна црква „Свети 
Никола”, која претставува светилиште, собира-
лиште, духовен, културен и национален дом за 
Македонците од тој дел на Канада. Со историјата 
на Виндзор, кој е привлечен, убав град и центар 
на автомобилската индустрија, лоциран од левата 
страна на реката Детроит што ги поврзува езерата 
Ири и Хјурон, се сврзани бројни стории на Маке-
донија. Токму поради тоа што е наспроти светска-
та метропола на автомобили - Детроит, отсекогаш 
бил магнет за македонските доселеници.

Иницијативата за формирање на Македонска 
црковна општина Свети Никола била покрената 
во 1969 година, кога била опслужена првата бо-
гослужба на македонски јазик за Македонците 
од Виндзор и Детроит. Потоа, бил купен плац од 
6 хектари и црквата била регистрирана од канад-
ските власти. Во 1979 година била завршена из-
градбата на црквата, а на 12 август истата година 
била осветена. Меѓутоа, во 1980 година, под непо-
знати околности црквата изгорела во пожар, бил 
уништен голем дел од храмот. Затоа, македонски-
те доселеници во Виндзор изградиле нова црква и 
голема сала која е помогната од канадските власти 
и собира над 600 посетители. Во состав на Црков-
ната општина работи познатата играорна група 
„Ѓердан”, која е формирана во 1980 година, потоа 
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женската секција, неделното училиште на маке-
донски јазик, црковниот хор, како и групата „Се-
ренада” која ги негува убавите македонски песни.

Македонците во Виндзор се едни од првите кои 
се организирале на национално-културно поле на 
североамериканскиот континент и кои формира-
ле една од најхомогените македонски иселенич-
ки колонии. Најпрво, започнале со младинската 
организација и со фудбалскиот клуб, а потоа во 
1969 година се јавила иницијатива за формирање 
на Црковната општина „Свети Никола”. Како ос-
нова за првите активности беше отслужувањето 
на првата богослужба на македонски јазик, што 
во Виндзор и Детроит ја изврши митрополитот 
Кирил, во 1970 година.

Во 1979 година е завршена изградбата на црк-
вата, а на 12 август истата година митрополитот 
Кирил во сослужение со бројни свештеници од 
Канада и Соединетите Американски Држави, а во 
присуство на голем број македонски иселеници 
од Виндзор и од Детроит ја освети изградената 
црковна зграда, која претставува гордост на Ма-
кедонците во Виндзор. Македонската православ-
на црковна општина „Свети Никола” во Виндзор 
е вистински центар и собиралиште на Македон-
ците, во која голем труд и време вложиле голем 
број Македонци од Преспа, Битолско, Тетовско, а 
особено од егејскиот дел на Македонија.

Патот од Виндзор кон север води кон градовите 
Кембриџ, Кичинер, Вотерлу и Гуелф, каде претеж-
но живеат Македонци од егејскиот дел на Македо-
нија и каде е основана црквата „Света Мала Бого-
родица”. Иницијативата за формирање на црквата 
започна на 27 јули 1987 година со формирањето на 
„Македонското друштво”. Тоа предизвикало ин-
терес кај голем број Македонци и повеќемина се 
приклучиле кон друштвото. Активностите кај Ма-
кедонците од тој дел на Онтарио вродиле со плод, 
кога во 1994 година беше купена готова Копска 
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православна црква. Новата црква го доби името 
„Света Мала Богородица”. Потоа на 21 септември 
1994 година се одржа првата богослужба на маке-
донски јазик, што ја отслужија поглаварот на Ма-
кедонската православна цркова архиепископот 
Михаил заедно со митрополитот Кирил. Тогаш тие 
се сретнаа со поголема група доселеници од ма-
кедонско потекло од Кембриџ и околните места. 
Оваа средба остави силен впечаток кај присутни-
те и ги поттикна да преземат бројни активности 
на духовен, културен и национален план.

Од Кичинер се упативме за Хамилтон, градот 
што е сместен на југозападната страна на езеро-
то Онтарио и кој се вбројува меѓу водечките цен-
три на железната индустрија во Канада, каде со 
успех работи Македонската православна црковна 
општина „Свети Наум Охридски-Чудотворец”. Во 
овој развиен индустриски град што се наоѓа на 
крстопатот меѓу Торонто и Нијагара, Македонци-
те почнале да се доселуваат уште во дваесеттите 
години од минатиот век. 

Бидејќи на источниот дел на езерото Онта-
рио, во Торонто веќе постоела црквата „Свети 
Климент Охридски”, што потсетувала на црквата 
„Свети Климент” во Охрид, било одлучено црква-
та во Хамилтон да го носи името на свети Наум 
Охридски, на другиот голем просветител и да пот-
сетува на црквата „Свети Наум” во Охрид. Ини-
цијатор за формирање на оваа црковна општина 
биле членовите на Националната организација 
„Обединети Македонци” - гранка Хамилтон. Пред 
конституирањето на црквата во Хамилтон по-
стоел Фудбалски клуб „Обединети Македонци” 
кој подоцна го променил името во „Македонија”, 
а потоа и во „Илинден”. Членовите на овој клуб 
формирале иницијативен одбор за организирање 
на црковната општина. Така, на 24 февруари 1970 
година управата успеала да го регистрира овој ду-
ховен и културен центар пред канадските власти. 
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Потоа, на 9 мај 1971 година, во присуство на 
голем број Македонци од Канада и Соединети-
те Американски Држави, црквата „Свети Наум 
Охридски” била осветена од тогашниот дебар-
ско-кичевски митрополит Методи. Во рамките на 
црковната општина уште во 1973 година започна-
ло со работа неделното училиште на македонски 
јазик. Потоа, започнало емитување на македон-
ска радио-програма како дел од мултикултурната 
информативна дејност, а во 1978 година за првпат 
се слушнал македонскиот збор и на мултикултур-
ната телевизиска програма. Исто така, во состав 
на црквата работела играорната група „Илинден”, 
а денес се активни: женската и спортската сек-
ција. Црквата „Свети Наум Охридски” и денес е 
во новиот објект кој е поголем и овозможува по-
добри услови за бројни активности. Оваа црковна 
општина го одбележила своето 40-годишно по-
стоење во октомври 2011 година, кога и се одржа 
голем банкет.

Да се биде во Канада, неодминливо е да се посе-
тат Нијагарските Водопади. Ние го посетивме тој 
дел на Онтарио во делник кога пред нас се појави 
и најголемиот водопад од канадската страна, кој 
е поживописен и повпе-чатлив од помалиот водо-
пад што е на американската страна. Тие изгледаа 
како скромни речни јазови што ги создала приро-
дата да бидат единствени на Земјината топка. Тоа 
беше глетка што не може да се заборави и остава 
трајни впечатоци кај посетителот. Исто така, го 
посетивме и Веландскиот Канал, низ кој водниот 
сообраќај претставува главна артерија меѓу езе-
рата Ири и Онтарио, а оттаму преку Сент Лоренц 
водената маса навлегува во Атлантскиот Океан.

Инаку, петте големи езера во граничната об-
ласт меѓу Соединетите Американски Држави и 
Канада според површината што ја зафаќаат на-
ликуваат на море. Не случајно и се нарекуваат 
Сре доземно Море на Северна Америка. Нивните 
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води во Атлантскиот Океан ги носи реката Сент 
Ло ренц. Планот да се изгради континентален 
пловен пат во должина од над 3.700 км од утоката 
на Сент Лоренц до Дјулут на Горно Езеро е многу 
стар. Во 1932 година Соединетите Американски 
Држави и Канада склучиле договор за заедничка 
изградба на водениот пат Сент Лоренц.

Меѓутоа, поради висинските разлики меѓу езе-
рата и брзината на истекувањето на водата во ре-
ката било неопходно да се изградат брани и кана-
ли. Така, најголемиот континентален во ден пат на 
светот бил готов во 1959 година. Шес нае  сет брани 
го подигнале овој воден пат до 184 мет ри над мор-
ската површина. 

Од езерото Ири истекува реката Нијагара која, 
по изминати 54 километри, се влева во езерото 
Он тарио. Во почетокот реката Нијагара е широка 
1200 метри, а по изминатите десетина километри 
се разделува на две ракавици меѓу кои е Големиот 
Ос тров.

Низводно повторно се соединуваат неј зи ни те 
во ди, кои течат преку брзаци и слапови, за по из-
минати 7 километри да ги формираат прочуени-
те Ни јагарски Водопади. Ова чудо на природата 
е ед на од најпосетените туристички атракции на 
северноамериканскиот континент и на сите мери-
дијани. Водената симфонија на Нијагара е спој на 
природата, митското, сонот и јавето.

Нијагарските Водопади со Козјиот Остров и 
островчето Лунен се разделени на два одделни 
водопада - лев и десен. Левиот дел - канадски, 
наречен „Потковица” бидејќи има облик на голе-
ма коњска потковица, ги спушта водите од околу 
педесет метри височина во широчина речиси од 
еден километар.

Низ „Пот ковицата” која е најубавиот дел на 
водопадот, про те кува поголемиот дел од нија-
гарската вода. Де с ниот дел на водопадот, пак, се 
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наоѓа во Соединетите Американски Држави. Тој е 
по  мал, висок е 51 метар и широк 320 метри.

Силната бу чава на водопадите се слуша во 
 пречник од не колку километри, бидејќи водена-
та маса се стру по лу ва од двете страни на Козји-
от Остров. Во воздухот се издигаат пена и воден 
прав. Сончевите зраци се прекршуваат од нив, рас-
турајќи се во спектар од бои. Виножитото се гле-
да на оддалеченост од десетина километри. Спек-
тарот од бои е ист како и оној на македонското 
виножито. 

За убавината на водопадот придонесува висо-
чината, од која 7.000 км3 вода во секунда паѓа во 
бездната од ог ромната водена маса. Во за висност 
од годишното време се менува и ликот на во-
допадите. Есента е пријатна со изразити есенски 
тонови.

Зиме водениот прав замрзнува уште во воз-
духот и од врвот на водопадите до студената без-
дна се формираат прекрасни кристални завеси. А 
кога на стапува пролетта и бујните води на Нија-
гара ќе ги по несат огромните ледени блокови, 
трескотот што се создава при струполувањето и 
од триењето на мразот од ѕидовите на водопадот, 
е уште посилен. И то гаш виножитото што се раѓа 
го разубавува денот.

Меѓутоа, ноќните екс кур зии до Нијагара сè 
уште поинтересни. Осветлени со ил јадници елек-
трич  ни светилки (реф лектори), водопадите доби-
ваат фантастичен изглед, кој го опијанува посети-
телот застанат пред ова чудо на природата.

Нијагарските Водопади постепено „ползат” 
кон езерото Ири, каде и започнува стрмниот дел. 
Пресметано е дека секоја година малиот водопад 
се повлекува за 5 - 6 сантиметри, а големиот за 
60 - 70 сантиметри. Од создавањето па до денес 
„Потковицата” се приближила до езерото Ири за 
11 километри.
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Тоа се објаснува со разурнувањето што го 
предизвикува водата и материјалот што го носи 
врз скалестиот праг. За се гаш ниот изглед биле 
потребни 6.000 години, а за да стиг не до  езерото 
Ири и да исчезнат во до па дите или да бидат уште 
поголеми потребни му се уш те не помалку од 
180.000 години.

Реката Нијагара и нејзините водопади се из вор 
на приходи за нивните „газди” Канада и Соедине-
тите Американски Држави од милионите посети-
тели кои како на една своевидна авантура доаѓаат 
од целиот свет.

Од дру  га страна, пак, огромната водена сила 
се ко ристи за добивање на електрична енергија. 
Направе ни се голем број гигантски хидроцен-
трали. Ја посе тивме пр ва та хидроцентрала што е 
сместена под градот Ни   јагара, а за која проектот 
го направил Никола Тес ла чи ја бис та е на вид но 
место во знак на благо дар  ност за не го  вото големо 
дело, од каде се шират нијагарските хоризонти, а 
на восхитот на уникатните водени танци му нема 
крај.

Кога го гледавме и се одушевувавме на постиг-
натото дело на Никола Тесла нашиот домаќин се 
насмеа и рече: „Еве што може да направи еден 
научник од македонско потекло”. Тој не убедува-
ше дека потеклото на Никола Тесла, кој го добил 
презимето од македонскиот збор „тесла”, било од 
Македонија, дека неговите предци биле ѕидари 
и дограмаџии и затоа ги нарекле „тесла”. Ние му 
рековме на нашиот домаќин дека ова прашање ќе 
го оставиме на историчарите, но факт е дека Ни-
кола Тесла како научник оставил траен белег на 
човештвото. 
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NAJDOLGOTO PAT UVAWE

O бично патувањата се одвиваат по копно или 
вода, а најмногу во воздух. Ова наше патување 

(на авторот на овие редови и неговата сопруга) 
беше најдолго од сите досегашни патувања, а 
беше извршено со многу транспортни средства, 
со посети на повеќе земји и со куп впечатоци.

Беше рано утро во зимскиот период кога ста-
савме на аеродромот „Александар Велики” во 
Скопје. Таму бројни патници брзаа кон шалтерите 
за предавање на багажот и се упатуваа кон влезот 
за сите дестинации. И ние ги извршивме потреб-
ните контроли и се упативме кон излезот за авио-
нот кој требаше да лета на релацијата Скопје-Ви-
ена. Таму се почувствува атмосфера за патување, 
а на меѓународниот простор на аеродромот човек 
се чувствува како да е на некој голем светски ае-
родром. Тоа зборува дека турската компанија 
„ТАФ” направи скопскиот аеродром, а со тоа и 
Скопје и Македонија да бидат познати и признати 
во светот.

Полетувањето од Скопје беше удобно и за не-
полни два часа стасавме во Виена. Таму, во аерод-
ромската зграда, која наликува на некој затворен 
град, останавме речиси четири часа, за потоа 
удобно да се сместиме во авионот кој леташе на 
релацијата Виена-Вашингтон. По девет часа лет, 
железната птица леташе преку Европската унија, 
Атлантскиот Океан, Канада и САД, за конечно да 
стасаме во Вашингтон, градот во кој се крои свет-
ската политика.

Во Вашингтон ги извршивме сите потребни 
контроли кои на моменти се мошне ригорозни од 
повеќе причини, за потоа да стапнеме на земјата 
на Соединетите Американски Држави. Со самото 
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влегување во државата започнавме да ги уживаме 
сите права, слободи и обврски. Затоа, беше лесно 
да се почувствуваме дека сме и ние дел од амери-
канското општество. Но, времето ни се наближу-
ваше да полетаме со локален авион од Вашингтон 
за Форт Лодердел во Флорида. По три часа летање 
се најдовме во едно од монденските летувалишта 
на Флорида - Форт Лодердел, каде на меѓународ-
ниот аеродром не пречекаа нашите домаќини 
Лили и Стив Плиакес. 

Тие се познати и признати Македонци во маке-
донската комуна во Торонто и се едни од бројните 
Македонци од Канада и северните делови на САД 
кои во текот на есента и зимата се преселуваат во 
Флорида. Инаку, тие кои во летниот период жи-
веат во Маркам или патуваат за Македонија и на 
многу места ширум светот, се едни од Македонци-
те кои се населиле како ластовички од Канада во 
Флорида. Но, во Канада тие се едни од најактив-
ните во македонската заедница во Торонто. Меѓу 
другото, Стив Плиакес, кој потекнува од селото 
Зелениче, Леринско бил претседател на органи-
зацијата „Обединети Македонци” и еден од најак-
тивните во текот на одржувањето на Средбата 
на децата бегалци од Беломорска Македонија во 
1988 година, што се одржа во Република Македо-
нија. Тој бил и претседател на Македонската пра-
вославна црква „Свети Климент Охридски” во То-
ронто. Стив Плиакес е Македонецот кој прв отиде 
во посета на Хунзите во Пакистан да ги открие и 
да остави вечна трага кај едни од потомците на 
Александар Македонски во големата Македонска 
Империја. Исто така, тој беше еден од спонзори-
те на олимпијците од Македонија на Олимпис-
ките игри во Атина и во Пекинг, каде го носеше 
македонското знаме и, покрај спортистите, беше 
најгордиот од сите горди Македонци во светот.

Лили Плиакес, животниот сопатник на Стив, 
пак, е родена во селото Желево, Леринско, која 
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со неполни две години го напуштила родното ог-
ниште и патиштата ја однеле во Полска, а потоа 
дошла во Канада. Таа со своите активности во 
женските секции на македонските православни 
цркви во Канада и Флорида и други асоцијации 
е позната и призната Македонка. Лили, заедно со 
Стив, меѓу другото, се донатори на инструмент 
за дијализа во болницата во Скопје, финансиски 
поддржувачи на голем број активности на Маке-
донците во Канада и САД, како и на македонски-
те православни цркви, друштва и различни маке-
донски асоцијации во Македонија, во Беломори-
ето, во Пирин, во Албанија и други места ширум 
светот каде живеат Македонци.

Исто така, Стив и Лили Плиакес и нивното се-
мејство со своите бизниси играат значајна улога 
во канадското општество. Меѓутоа, се чини дека 
тие особено се познати пo Македонската плаза во 
Маркам, единствена од таков вид во македонска-
та дијаспора. 

Бевме сместени во нивниот убав и богат апарт-
ман на 22 кат, како тие често го нарекуваат ма-
кедонски дом. Зградата претставува интересно 
архитектонско здание со сите потребни просто-
рии за одмор, удобно живеење и рекреација. Таа е 
зграда каде претежно живеат Евреи од САД и Ка-
нада. На тие простори можат да се видат десетици 
повеќекатни згради, распослани покрај океанот, 
кои се значајни сами за себе и претставуваат една 
богата архитектонска целина. Се чувствува дека 
брегот дише многу потопло и поубаво и за очите 
и за душата од каде и да било на друго место во 
светот.

Да се види Флорида, во исто време значи човек 
да се запознае со вистините кои се видени на фил-
мското платно, преку малиот екран, во фантазии-
те, мечтите… Затоа, со право Евреите, кои ги за-
познавме кај базенот и џакузите во дворот на згра-
дата, велат дека Авентура е вистинското место за 
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живеење и рекреација. Со своите трговски центри, 
места за рекреација, со културниот центар и сина-
гогата, со прекрасните океански плажи и многуте 
заливи за паркирање на богатите јахти, Авентура 
станало многу популарно место на богаташите од 
северниот дел на САД и од Канада, кои привреме-
но или постојано се населиле во Флорида. 

Флорида е една од најинтересните простори на 
Земјината топка со својата географска положба, 
клима и посебност од секаков вид. Имаш впечаток 
дека по должината на брегот на океанот се наоѓа 
еден град чија големина е непрегледна илјадници 
километри од Џонсонвил до Мајами. Затоа, често 
се вели дека богатите Американци не случајно ја 
одбрале Флорида, каде живеат претежно во есен 
и зима, Затоа, со право нив ги викаат „птици пре-
селници”, кои се шетаат по убавите и интересните 
и по многу нешта карактеристични простори, за 
кои за да се видат е потребно многу време.

Во текот на нашиот престој бевме гости на Го-
дишниот македонски пикник што го организи-
раше Македонската православна црква „Свети 
Димитрија” од Јужна Флорида. Во еден од парко-
вите за рекреација се собраа околу 250 Македон-
ци од различни возрасти, меѓу кои членовите на 
црквата и други добронамерници и пријатели на 
Македонците. Исто така, тогаш се одржа и Тради-
ционалниот голф турнир, кој го организираа ма-
кедонски бизнисмени од Канада и САД. Во тие де-
нови во акцијата за собирање средства за црквата 
„Свети Димитрија” беа собрани околу 50 илјади 
долари. Тоа значеше и почеток на започнувањето 
на градежните работи и посветла иднина на овој 
македонски храм.

По една недела престој во Флорида, во недела 
- Господов ден се упативме кон големото приста-
ниште Форт Лодердел. Бевме пријатно изненаде-
ни кога од далечините ги гледавме прекуокеан-
ските патнички бродови наредени во океанската 
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шир. Тие доаѓаат и поаѓаат токму од ова приста-
ниште. Се упативме кон отворените влезови во 
кои имаше неколку илјади патници кои брзаа да 
влезат во бродот наречен „Волшебникот на мо-
рињата” (Allure of the Seas). По брзите контроли, 
сликања и други потребни гранични процедури, 
патниците брзаа да влезат во таа „чудесна пти-
ца на водата”. Влеговме во бродот и се упативме 
кон третиот кат, каде се наоѓаше нашата бродска 
соба, која не се разликуваше од современа хотел-
ска соба од висока категорија и имаше поглед кон 
океанската водена шир.

Инаку, бродот „Волшебникот на морињата” е 
најголемиот патнички брод во светот, сопственост 
и управуван од „Royal Caribbean International”. 
Заедно со неговата сестра - бродот „Оаза на мо-
рињата”, тој го држи рекордот за најголем пат-
нички брод некогаш изграден, симболично 50 
милиметри ( 2,0 инчи) е подолг од сестрата брод 
„Оаза” со кој имаат идентична градба. 

Според податоците што ги добивме, бродот бил 
изграден во пристаништето Турку во Финска во 
2008 година, а по пристигнувањето во Флорида 
бил крстен како „Волшебник на морињата” од не-
говата кума принцезата Фиона на 28 ноември 2010 
година. Бродот е огледало на современото жи-
веење, на софистицирана опрема што пружа удоб-
но живеење и престој. Во бродот, покрај другото, 
има театар за 1.400 посетители, големо казино, 
место за претстави на вода, ресторани, продавни-
ци, детска градинка, голф клуб, сала за вежбање, 
козметички салони и други простории, каде човек 
се чувствува како да е во голем град. Просто човек 
не може да поверува дека бродот е долг 362 м, ши-
рок 60 м, висок 72 м (има 16 ката), тежок е 250.000 
тони, и може да развие брзина од 42 км на час. Ние 
во бродот бевме едни од 6.300 патници заедно со 
2.300 екипаж и послуга. Интересен е податокот 
дека бродот чини околу две милијарди долари.
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Уште од првиот ден од престојот на бродот, 
кога ни ја одредуваа масата за ручек, не поведе 
една млада и убава дама, навидум како Украин-
ка или Србинка. Кога ја прашавме од која земја е, 
таа ни одговори дека е од Македонија. Беше не-
веројатно, но вистинито и кога ѝ прозборивме на 
македонски и ѝ кажавме дека и ние сме од Маке-
донија, таа се изненади и се возбуди, но во исто 
време се одушеви дека гледа гости - Македонци. 
Таа млада штипјанка со топлина и професионал-
ност во своето однесување, си даде слобода да 
поразговараме. Нè информира дека на бродот ра-
ботат 14 лица од Македонија, кои таа веднаш ќе 
ги информира и дека ние сме трет пар од Маке-
донија кој бил на крстарење на овој голем и скап 
светски брод.

Бродот како објект беше навлегол длабоко во 
Карипското Море, меѓутоа, за нас патниците тој 
беше една голема морска населба. Се шетавме по 
сите значајни и интересни катови, со цел поскоро 
да се запознаеме со сè она што бродот поседува. 
Бројни продавници, ресторани, казино и други 
објекти беа сместени во средината на бродот на 
петтиот кат, кој според големината и изгледот се 
чувствувавме како да се наоѓаме на Широк Сокак 
во Битола. Навистина, така изгледаше таа бродска 
улица. Потоа ги посетивме театарот, просторот за 
претстави на вода, но најмногу време посветивме 
на неколкуте базени за возрасни и за деца и на ог-
ромните по големина џакузи, кои се наоѓаа на 16. 
кат. Над овој рекреативен центар имаше огромна 
тераса од каде како на дланка ни беше непреглед-
ната морска шир. Тоа беше местото за сончање, 
одмор и рекреација, каде човек се чувствува како 
да е на Копакабана во Рио.

Патувањето од два дена и две ноќи не го по-
чувствувавме, бидејќи имавме вистински, топли, 
романтични, летни периоди исполнети со многу 
активности, гурмански седенки, музика... Притоа, 
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глетката од бродот ја збогатија десетината делфи-
ни кои во непосредна близина на бродот скокаа 
во водите, со цел да ја постигнат брзината на дви-
жењето на „големата риба”. Но, откако бродот се 
покажа дека е побрз од нив, тие како да се изгу-
бија во длабочините на морската вода.

Беше утро кога стасавме во монденското прис-
таниште Лабади (Labadee) на островот Хаити, во 
најсиромашната земја на светот. Бевме информи-
рани дека од сигурносни причини летовалиштето 
е заградено пристаниште и се користи исклучи-
телно за американските патнички бродови. Таму 
не пречека домородна музика составена од сви-
рачи кои свиреа музика со јужноамерикански ме-
лос. На прекрасната плажа од неколку километри 
екипата на бродот, со одреден број вработени од 
Хаити ни обезбедија услови за одмор, рекреација 
и гурманство како да сме на „Волшебникот на мо-
рињата”, кој се вишнееше недалеку од плажата.

Патниците од бродот се сончаа, капеа, јадеа и 
пиеја, а одреден број се забавуваа на долгата жи-
чарница, поминувајќи од ридот преку плажата до 
крајот на заливот. Тие се спуштаа поединечно во 
специјални седишта, со голема брзина, предизви-
кувајќи лично одушевување и возбуда кај капачи-
те. Помала таква жичарница имаше и за децата и 
пострашливите. 

Во попладневните часови сите патници се 
вратија во бродот. Од сигурносни причини сите 
поминавме со посебните бродски легитимации 
преку софистицирани инструменти. Изморени од 
дневните активности, не почувствувавме кога во 
ноќните часови бродот заплови кон Јамајка. 

По два дена и две ноќи стасавме во приста-
ништето Фалмаут (Falmouth), кое се наоѓа на се-
верната страна на островот Јамајка. И тука изле-
говме од бродот и денот го поминавме во приста-
нишниот град. Таму имаше бројни дуќани, ресто-
рани и други објекти за да ги послужат патниците 
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од бродовите со различни сувенири, златни пред-
мети, туристичка облека и друго. И тука, сите пат-
ници се прибраа во вечерните часови.

Ја напуштивме Јамајка и бродот нечујно запло-
ви во Мексиканскиот Залив кон пристаништето 
Козумел (Cozumel) во Мексико. И до Мексико беа 
потребни две ноќи и еден ден за ја допреме земја-
та на Маите. Таму можевме слободно да излеземе 
од бродот, каде бевме пречекани со оркестар кој 
со мексиканска музика ни посака добредојде. Ова 
значајно пристаниште ни беше дозволено да го 
посетиме од утринските часови до доцна во ноќта. 
На самото пристаниште имаше стотина различни 
продавници за сувенири и други производи. Од 
централниот дел на пристанишното гратче, каде, 
исто така, се слушаше мексиканска музика, беа 
наредени безброј автобуси и други возила кои со 
туристи од бродот заминуваа до различни турис-
тички еднодневни дестинации во Мексико.

После прошетката до дел од пристаништето и 
една католичка црква се вративме во бродот, со 
цел да гледаме како сонцето зајдува во далечини-
те на земјата на Маите, што е специфичен момент 
за пристаништето Козумел.

Од најгорниот кат на бродот од просторот за 
рекреација се гледаа повеќе мексикански насел-
би, над кои сонцето, кое ние го нарековме „Ма-
кедонско сонце од Палатица - Кутлеш”, зажарено 
како да е вулкан се спушташе во непрегледните 
далечини. Глетка што остави силен впечаток кај 
голем број туристи на бродот.

Доцна во вечерните часови не почувствувавме 
кога бродот го напушти мексиканското приста-
ниште и се упати кон Вест Ки, кон Флорида. Исто 
така, по две ноќи и еден ден во Мексиканскиот 
Залив, во утринските часови стасавме во Форт 
Лодердел, правејќи круг околу Куба во должина 
од околу 2.400 км. На картата гледавме дека сме 
недалеку од Хавана, главниот град на Куба, кој 
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 порано го имаме посетено и сме се увериле дека 
тој е изолиран и осиромашен остров во Карипско-
то Море, кој ја чека својата светла иднина. 

После седум дена и седум ноќи поминати на 
морската, непрегледна шир пристигнавме на по-
четната пристанишна станица на Форт Лодердел, 
од каде другиот ден нови 6.300 патници требаше 
да ги уживаат сите удобности и убавини на бро-
дот. Ова патување, секако, ни беше едно од нај-
уба вите, највозбудливите од кое понесовме без-
број трајни спомени.

На Флорида останавме уште една недела, кога 
и се посветивме на бројните македонски прија-
тели од северните држави на САД и Канада, кои, 
особено во зимскиот период се преселуваат во 
јужните предели. 

Беше сабота кога во утринските часови ја на-
пуштивме Јужна Флорида и се упативме со џипот 
на нашите домаќини Лили и Стив Плиакес кон 
север, кон Торонто. Беше планирано да патуваме 
два дена, а една ноќ да преспиеме во некој мотел 
на автопатот.

Долгото патување од Авентура го започнавме 
по автопатот број 95 кој води од јужниот до се-
верниот дел на САД. Го поминавме излезот на 
автопатот каде одевме на пикниците, а потоа ста-
савме во непосредна близина на Македонската 
православна црква „Свети Димитрија”, за која не 
врзуваат многу спомени и промоции на книги.

По неколку часа го поминавме Ормонд Бич, 
каде претходно ја посетивме компанијата „Мајкро-
флекс” на браќата Јосиф и Џорџ Атанасоски и се 
упативме на север кон Џексонвил што е на грани-
цата меѓу Флорида и Џорџија.

Возењето беше удобно во кое имавме долги 
разговори за животот, активностите и постигну-
вањата на Македонците во Флорида. Затоа, по 
подолг период возење ја напуштивме Флорида 
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и влеговме во државата Џорџија, американска 
 држава со исто име како и азиска Џорџија (Гру-
зија). Никој не рекол, не напишал ништо и не е 
против за истото име на двете држави, како што, 
за жал, е случајот со Македонија и јужниот сосед.

Километрите си поминуваа а ние гледавме го-
лем број карактеристични места, простори, гра-
дови... Затоа и патувањето до Јужна Каролина, а 
потоа до Северна Каролина ни го исполни целиот 
ден.

Тука се сместивме во еден мотел за да се од-
мориме, бидејќи другото утро нè чекаше да почне 
уште еден напорен ден на патување преку држа-
вите Вирџинија, Пенсилванија и Њујорк до Нија-
гарските Водопади во Канада. Притоа, треба да се 
нагласи дека е тешко човек да препознае во која 
држава во САД се наоѓа, доколку не ја види табла-
та на автопатот, бидејќи не постојат гранични ни-
шани меѓу државите во САД.

Граничниот премин меѓу САД и Канада беше 
формален и веднаш влеговме на мостот кој ги 
дели овие две американски држави. Од далечи-
ните ги гледавме Нијагарските Водопади и се 
потсетивме на нашите поранешни посети на ова 
чудо на природата. Се упативме по автопатот кој 
води низ рамничарскиот дел на Онтарио, кој, со 
своите лозови полиња наликува на Кавадарци и 
Неготино.

Во вечерните часови стасавме во Торонто, во 
втората македонска престолнина, како многуми-
на нашинци го нарекуваат овој велеград. Таму ос-
танавме уште две недели, а потоа со австриската 
компанија се упативме кон Виена и продолживме 
за Скопје, за да го заокружиме нашето најдого па-
тување. 
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KUBA
OSTROVSKI SPOKOJ

N а пат за Куба тргнавме од аеродромот „Пирсон” 
во Торонто во попладневните часови. Во делот 

каде го чекавме авионот имаше патници за трите 
авиони кои летаа на различни аеродроми во Куба.

Куба е прекрасна дестинација за летување, за 
одмор и рекреација за сите возрасти, меѓутоа таа 
е „окупирана” повеќе од возрасни, особено од 
пензионерите. Аранжманите во летувалиштата 
во Куба се многу поповолни од другите дестина-
ции на Карибите, затоа голем број Канаѓани, кои 
како да се привилегирани, одат на одмор во Куба, 
за разлика од Американците, кои, за жал, можат 
само да ја гледаат Куба од Флорида.

Инаку, Куба е прекрасна дестинација за Ма-
кедонците од Канада, особено за пензионери-
те, кои зимскиот период го поминуваат во Куба, 
Флорида или на други Карибски Острови. Како 
што слушнавме од еден Македонец од селото Ба-
ница, од Егејска Македонија, кој повеќе години 
имал ресторан во Торонто, секоја година одел од 
две до четири недели во различни места на Куба, 
каде со своите внучиња се чувствувал како да е 
на Халкидики, во Македонија. Таков е случајот и 
со други Македонци, кои во текот на зимскиот пе-
риод заминуваат во Куба, со цел да се одморат и 
рекреираат, да ги заборават зимските периоди во 
нивната Канада.

Нашата дестинација беше од Торонто до Хава-
на, а оттаму со автобус се префрливме на почето-
кот на полуостровот Варадеро. Патувањето беше 
удобно и траеше повеќе од три часа со авиоком-
панијата од Монтреал, која секој ден лета за Куба.

За разлика од аеродромите на северноамери-
канскиот континент, аеродромот во Хавана е од 
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стар тип. Меѓутоа, љубезноста на царинските и 
другите службеници заслужуваат посебно внима-
ние. Сè беше во најдобар ред, особено за нас кои 
имавме македонски патни исправи, не гледаа со 
голем респект. Потоа се упативме надвор каде нè 
чекаа повеќе автобуси кои ги превезоа патниците 
до различни хотелски дестинации. 

Инаку, островот Куба е еден од првите остро-
ви во „новиот свет” населен од Шпанците, а прв-
пат посетен од страна на Колумбо во 1492 година. 
Кога Колумбо пристигнал на островот, го нашол 
во неговата недопрена форма, рајска градина со 
огромни дрвја, прекрасни животни, мал број жи-
тели-домородци, кои биле пријателски настрое-
ни. Но, она што најмногу ги интересирало Шпан-
ците, секако, било златото и другите племенити 
метали кои се наоѓале насекаде на островот, а 
Индијанците биле накитени со злато. Со цел да ги 
искористуваат богатствата на островот, Шпанци-
те на чело со Колумбо ја основале својата коло-
нија Куба.

Затоа, со право се вели дека денес градот Ха-
вана е град со типична колонијална архитектура, 
но со многу примеси на она локалното и новото 
- кубанското. Тој е интересен за истражување, 
неверојатно шарен, убав и живописен, разигран 
и жив. И што е најинтересно, тој освен тоа што 
е град со историја, подразбирајќи ја тука исто-
ријата на првите шпански доселеници на „новиот 
свет”. Тој сосема ги има сплетено различните тра-
диции, култури и обичаи низ различните народи, 
локалните домородци, доселениците од Шпанија, 
доселените црни робови од Африка, кои изгра-
диле една уникатна карипска традиција. Тука се 
бројните фестивали кои се едни од најшарени-
те и најинтересните настани во Куба. Секако, за 
Куба е многу значајно доселувањето на Амери-
канците во текот на минатиот век, за кои, од по-
веќе причини овој остров им бил „мека” на голем 
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број  американските контроверзни личности. Исто 
така, покрај Хавана, во Куба се интересни и голем 
број други градови расфрлени по островот, од 
Гвантанамо, како американски затвор до Хувен-
тур, посебен остров-општина.

Стасавме во хотелот „Пунтарена”, во Варадеро, 
во кој останавме седум дена. Таму удобно се сме-
стивме и ги добивме сите потребни информации. 
Потоа со љубопитност се упативме кон киломе-
тарските бели песочни плажи недалеку од хоте-
лот. Човек таму се чувствува како да е дел од не-
кој филм што Американците умеат да направат за 
такви природни убавини. Се чини дека белите пе-
сочни плажи кои го опкружуваат целиот остров, 
се едно од најголемите богатства на Куба.

Секоја од плажите е специфична на свој соп-
ствен начин. Секоја плажа овозможува по нешто 
уникатно и незаборавно. Гостите можат да се 
занимаваат со нуркање, сурфање, подводен ри-
болов, пловење со едрилица и многу други спор-
тови. Но, можеби најубаво од сè е шетањето по 
плажите и низ околните палмови шуми, каде чо-
век може вистински да ги почувствува убавините 
на недопрената Мајка природа. Каде и да се свр-
тевме, околу нас гледавме огромни палми полни 
со овошки. Не обземаше чувство дека, навистина, 
се наоѓавме на најпрекрасниот остров кој постои, 
каде сè што постои нѝ беше дадено од Бога, на 
наше располагање.

Инаку, Република Куба  (шпански  República de 
Cuba) е најголемата  островска земја  во групата 
на Големите Антили. Таа од сите страни е опко-
лена со вода,  Атлантскиот Океан на исток, Мек-
сиканскиот Залив на север и Карипското Море на 
југ. Куба има интересен издолжен облик во пра-
вец исток-северозапад и е долга околу 1.200 ки-
лометри, со просечна широчина од околу 110 ки-
лометри. Во овие граници на тој простор денес 
живеат повеќе од 11 милиони жители.
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Куба е средноамерикански островски архипелаг 
во  Карипското Море  и  интересниот Мекискански 
Залив. Северозападно од Куба се наоѓаат  Соеди-
нетите Американски Држави, северно се протега-
ат  Бахамите, источно се наоѓа Хаити, јужно се Кај-
манските Острови и Јамајка додека на запад преку 
заливот е  Мексико. Главниот остров на државата 
е Куба, но во околината се наоѓаат групи острови. 
Главниот остров претежно е низински, но присутен 
е и планинскиот масив Сиера Маестра. Куба има 
тропска клима со постојани температури на возду-
хот од 25°С. Општо гледано од ноември до април во 
државата е сушна сезона, додека од мај до октом-
ври е влажниот период. Главен град на Куба е Ха-
вана, додека официјален јазик е шпанскиот јазик. 

Инаку, Кубанците се многу образована нација. 
Многу од нив како интелектуалци работат по хоте-
лите, кои за среќа ги има во голем број на целиот 
брег околу Куба. Разговаравме со една професор-
ка по англиски јазик и литература која работеше 
во барот. Таа беше многу љубезна, услужлива и ја 
ценеше својата работа, поради што беше награду-
вана. Таа, за жал, не информира дека подобро е 
што работи во хотелот, отколку да предава во не-
кое училиште, каде примањата се многу мали. Та-
ков е случајот и со други вработени кои ги служат 
гостите кои се дарежливи кон персоналот.

При нашата посета бевме информирани дека 
името „Куба” потекнува од јазикот таино и него-
вото точно значење не е целосно познато. Нази-
вот може да се преведе како  „место каде плод-
ната земја е во изобилство”    или како  „големо 
место”  („коабана”).  Покрај ова тврдење, постои 
уште едно, кое, веројатно, е поточно, со кое се 
тврди дека кога Кристофер Колумбо пристигнал 
на островот го именувал островот според стариот 
град  Куба во Португалија. 

Исто така, според пишаните документи се вели 
дека Куба станала  социјалистичка република  со 
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уставот од  1976  година, но тој устав бил заменет 
со нов во 1992 година, кој се базира на марксис-
тичките,  ленинистичките  и идеите на  Фридрих 
Енгелс. Уставот ја карактеризира Комунистичката 
партија на Куба  како „водечка сила на општест-
вото и државата”. Првиот секретар на Комунис-
тичката партија е претседател на државниот со-
вет или наречен претседател на Куба и претседа-
тел на Советот на министри или порано познат 
како премиер на Куба. Членовите на двата совета 
се избрани од страна на Националното собрание 
на народната сила.  претседателот на Куба, исто 
така, е избран од страна на Собранието за мандат 
од пет години, но без ограничување при канди-
дирање. Меѓутоа, во Куба е забрането политичка 
партија да има политички ангажман како собири, 
митинзи или кандидирање на пратеници, иако 
Комунистичката партија досега има забележано 
такви ангажмани.

Во пишаните документи се вели дека Куба про-
изведува шеќерна трска, тутун, кафе, ананас, ба-
нани, лимони,  портокали  и др. По производство 
на шеќер Куба го зазема првото место во светско-
то производство. Во помали количества се одгле-
дува:  пченка,  ориз,  градинарски производи,  ово-
шје и друго. Рудното богатство во Куба се состои 
од големи резерви на железна руда (околу 3,5 ми-
лијарди тони), потоа на: бакар, хром, манган, зла-
то,  нафта  и друго. На основа на рудното богат-
ство многу индустриски гранки се во развој. Од 
нив најразвиени се прехранбената (производство 
на шеќер во повеќе од 200 фабрики), потоа,  тутун-
ската, текстилната,  хемиската,  градежната ин-
дустрија и други. Во поново време подигнати се 
повеќе  рафинерии  на  нафта, кои ја навестуваат 
иднината на Куба.

Бевме информирани дека Куба извезува: 
шеќер, кафе, пури, ананас, банани а увезува: ма-
шини, автомобили и друго. Меѓутоа, се чини дека 
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во Куба значајна стопанска гранка е  туризмот. 
Пријатната  клима  и долгите песочни плажи се-
која година привлекуваат сè поголем број турис-
ти, особено од Канада, Германија и други земји на 
Европската унија.

Кубанската култура е доста богата и има силни 
влијанија од  Шпанија  и  Африка. Спортот е една 
од најголемите преокупации на народот. Поради 
поранешната блискост со Соединетите Американ-
ски Држави, во Куба се популарни спортовите кои 
се среќаваат во Северна Америка.

Најпопуларен спорт е бејзболот, но доста попу-
ларни спортови се и одбојката, кошарката, крике-
тот, атлетиката и, се разбира, боксот. Меѓутоа, за 
нас кубанската музика беше нешто највозбудливо. 
Таа е доста богата и е еден вид симбол за кубанска-
та култура. Главен елемент во кубанската музика 
е јужно американскиот мелос, што е основа за го-
лем број музички правци како салса, румба и мам-
бо. Исто така, позната е кубанската  ча-ча-ча.

Во врска со музиката во Куба треба да се каже 
дека во сите домови, општествени простории, а 
особено по хотелите се слуша различна музика. 
Меѓутоа, Кубанците ја негуваат латиноамерикан-
ската музика и во хотелот „Пунтарена”.

Па така, додека престојувавме во хотелот, се-
која вечер имаше оркестар кој нè забавуваше нас 
гостите, се пееше и се играше како да бевме во 
Македонија.

Една вечер бевме во друштво на германски и 
канадски туристи кои, исто така се одушевуваа 
на кубанската музика. Притоа, знаејќи ги вред-
ностите на македонската музика, не прашаа кое е 
нашето мислење. Тогаш им рековме дека во Маке-
донија постои поговорка дека гостинот не треба 
да пее, оти ќе биде натпеан, не треба да свири, 
оти ќе биде натсвирен и дека не треба да игра, 
бидејки ќе биде надигран. 
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 Сето тоа важи и за Куба, исто како во Македо-
нија, меѓутоа, во Куба плус не треба да пиеш, оти 
ке бидеш натпиен, односно опиен. Правило кое го 
потврдивме при нашиот престој, особено кај ту-
ристите од Германија. 

Инаку, и покрај тоа што Куба официјално е ате-
истичка држава, ние се уверивме дека на терито-
ријата на државата се практикуваат поголем број 
религии. Најдоминантна религија во Куба, секако, 
е католицизмот. Во тоа се уверивме при посета-
та на Католичката црква во Хавана, каде добивме 
податоци за „забранетиот” духовен живот.

Имавме можност да разговараме со верници и 
во други христијански храмови. Интересно беше 
што тие ја имаат речиси истата духовна фило-
зофија како онаа во Македонија веднаш по Втора-
та светска војна.

Во текот на нашиот престој во Куба ја посе-
тивме Хавана  (шпански: La Habana) која е главен 
град  на  Куба  и во кој живеат околу 2,5 милиони 
жители. Тој е најголем град во Куба и на Карибите. 
Хавана се наоѓа на околу 160 км југозападно од Ки 
Вест на Флорида. Градот Хавана е една од покра-
ините на Куба.

Конквистадорот  Диего Веласкез де Куелјар ја 
основал Хавана во  1515  година, на јужниот брег 
на островот, блиску до денешниот град Сиргиде-
ро де Батабано. Градот Хавана бил преселен на 
сегашната локација (тогаш позната како Карењас) 
во 1519 година.

Хавана првобитно била трговско пристаниште, 
а станала главен град на шпанската колонија Куба 
во  1607  година, како и главно пристаниште на 
шпанските колонии во Новиот свет.

Хавана е прекрасен и возбудлив град, бидејќи 
претставува синтеза на екстремно старото и про-
гресивното ново. Таа полека се спушта кон морето, 
кое ја прави да биде привлечна метропола.
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Архитектонски гледано, пак, Хавана е како една 
грациозна старица која седи од страна на морето, 
со очите загледана кон длабоките сини бранови на 
теснецот кон Флорида. 

Во исто време Куба како да е чекор назад во 
времето, и тоа е необично и истовремено возбуд-
ливо, иако човек може се прашува колку долго 
може да трае тоа. И разбирливо е тоа. 

Денес населението од Хавана сака да го мо-
дернизира градот и да го обнови, но треба да го 
задржи уникатниот оригинален карактер, кој му 
пркоси на времето во периодот од изминатите 
шеесетина лета. 

Нашето Варадеро е неверојатно место, глав-
но, поради тоа што е убаво, пријатно, привлечно 
и чудно место. Тоа е храмот на Хемингвеј, каде 
светски познатиот писател изградил куќа во не-
посредна близина на големиот гангстер Ал Капо-
не. Затоа овој дел на Куба бил привлечен во мина-
тото, а и во сегашноста.

И пред да си заминеме од Куба, по нашите 
впечатоци, многу сонце и мирисот на солта по 
нашите тела, по вкусот на морската храна, која 
никогаш нема да ја заборавиме, по мирисот на 
различното овошје и сè она што не опкружуваше 
во текот на една недела можеме да се заблагода-
риме на љубезните и школувани Кубанци, кои за 
да опстојат на таа ветрометина искажуваат силна 
љубов кон дојденците од другите десно-ориенти-
рани земји.

Но, може да се заклучи дека Куба е родното 
место на игрите салса и мамбо. Таа одушевува 
со својата историја, колонијална архитектура, 
квалитетните цигари - пури, убавите Кубанки и 
прекрасните плажи. Затоа, илјадници Канаѓани 
заминуваат на одмор и рекреација токму во Куба, 
во земјата на Фидел Кастро.
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PUSTINSKI VOZBUDUVAWA

 

P атувањето од Македонија за Обединетите Арап-
ски Емирати го започнавме во едни студени де-

кемвриски зимски денови кога насекаде се чув-
ствуваше дека снегот е пред прагот на балкански-
те простори. Беше понеделник, ден Гос подов. На 
аеродромот во Цирих вриеше како во кош ница. 
Пред полноќ, кога ги завршивме царинските и 
другите процедури се најдовме во меѓународната 
зона на аеродромската зграда. 

А, таму многу патници кои брзаа кон своите 
дестинации речиси од сите држави, раси, бои, на-
ро ди… Меѓу нив имаше десетина патници од Ма-
кедо нија. Ние со нетрпение ја чекавме најавата за 
зами ну вање на авионот за Дубаи, кој потоа про-
должуваше за Австралија - далечната „непозната” 
земја на Јужниот Пацифик.

Ја извршивме царинската обврска и се упа-
тивме кон авионот, кој заедно со патниците по-
веќе личеше како да е големо село. Имаше некол-
ку стотини патници: и бели и црни и стари и мла-
ди… Нашите седишта беа во близината на про-
зо ре цот до една Унгарка, мажена за Италијанец, 
која за првпат би ла на посета во родната земја кај 
своите, во Будимпешта. Таа зборуваше течно ан-
глиски и ита лијански јазик и веднаш разврза муа-
бет за нејзините роднокрајни средби и разделби. 
Исто така, се пофали дека во Сиднеј имала прија-
тели Македонци од Леринско, па дури научила и 
неколку македонски зборови, кои ни ги повтори 
неколку пати.

Домаќините во авионот не угостија со пиење и 
јадење и со муабет, а пред сѐ поради спротивната 
насока од движењето на Земјата, не почувству-
вавме кога летна ноќта. Бргу се раздени и  започна 
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еден нов ден на Истокот. По пет и пол часа летање, 
авионот ги надлета Обединетите Арапски Емира-
ти. Во Заливот можеа да се видат многу бродови, 
а на копното во не по сред на близина на морскиот 
брег го лем број рафинерии и нафтени полиња.

Авионот меко се спушти на пистата на аерод-
ромот во Дубаи, градот што се простира во полу-
пустинскиот дел. И лево и десно се гледаше само 
песок, а можеа да се видат и за бележат контрас-
тите на животот: од пустински де лови, до пре-
красни оази како рај на поднебјето. 

Се поздравивме со нашата сопатничка која 
патуваше за Сиднеј, го напуштивме авионот и се 
упативме кон пасошката и царинската контрола. 
На из ле зот од авионот кон пристанишната зграда 
нè пресретна топол пустински воздух.

Температурата на воздухот во утринските ча-
сови беше како да сме се нашле сред лето, а во ае-
родромската зграда, восхитуваше асор ти манот на 
стоките, светските брендови и љубезните и убави 
про да вачки. Таму видовме повеќе вработени од 
женски пол, кои можеа да се препознаат дека се 
муслиманки, бидејки носеа шамии, но сите збору-
ваа течно англиски јазик.

Ги завршивме потребните контроли и со такси- 
возилото што беше на ред се упативме кон хоте-
лот. Љубезниот таксист кој, исто така, зборуваше 
течно англиски јазик нè информира дека во Дубаи 
сите такси-возила се дел од државниот апарат, 
дека тие добиваат плата и се обврзани да пока-
жат максимум љубезнот, коректност и сигурност 
кон патниците.

Младото момче се трудеше да ни објасни многу 
работи и да не воведе во големото чудо што се вика 
Дубаи, кој е предизвик и за градежниците и за биз-
нисмените и намерниците и за светските патници 
кои го посетуваат овој убав град и по многу нешта 
карактеристична метропола во пустината.
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По половина час стасавме во хотелот кој беше 
со 4 ѕвезди, се сместивме во една прекрасна го-
лема соба на четврти кат, а потоа излеговме да 
ги видиме просториите во хотелот и да се запоз-
наеме со околината. Вработените во хотелот беа 
мошне љубезни, ни подарија поголем број прос-
пекти за градот и околината, со цел како туристи 
да се запознаеме со сето она што не интересира 
за градот, со културно-историските споменици, 
плажите...

Инаку, првата асоцијација кога се стапнува 
на почвата на Обединетите Арапски Емирати се 
богатите полиња нафта, шеиците со скапи авто-
мобили, раскошните хотелски капацитети, кос-
мос-архитектурата која стана заштитен знак во 
тој дел на азискиот континент, а со некои градби 
и во планетарни рамки и секако, непрегледните 
пустински песочни пејзажи. 

Во литературата прочитавме дека од седумте 
емирати кои ги сочинуваат ОАЕ, најголем е Абу 
Даби, заземајќи близу 90% од целата територија 
на оваа богата земја. По некое парче од останати-
те проценти им припаѓаат на уште шесте остана-
ти емирати - Аџман Дубаи, Фуџера, Рас Ел Хајма, 
Шарџа и Ум Ал Кајвејн. 

На географскиот атлас, Обединетите Арапски 
Емирати се наоѓаат во југозападна Азија кај Пер-
сискиот Залив а граничните линии ги делат со 
Оман, Саудиска Арабија и Катар. Најголемиот дел 
од територијата ја прекриваат пустински преде-
ли, додека највисокиот планински врв Јибир (1527 
метри), речиси е за помалку од половината по-
висок од највисоката зграда на светот Бурџ Кали-
фа, која, кога сте на нејзината платформа и пред 
влезните врати, погледот доста тешко ја фаќа це-
лината одоздола. Бидејќи колку и да го истегнете 
вратот напрегнувајќи се да фатите некој метар од 
тие последни височини, дали едвај ќе ви успее, 
бидејќи овој колос, чиниш го допира небото.
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Интересно е да се спомене дека само пред еден 
- два века, пирати од тој дел на светот ги напаѓа-
ле корабите што пловеле под британско знаме во 
персиските води и Индискиот Океан. И сè било 
така, додека Британското Кралство во 1819 годи-
на со повеќето договори не ги стави земјите од 
Арапскиот Полуостров под своја капа, пред сè, од-
браната и надворешната политика.

Кога заврши британската доминација, тогаш 
слободните земји се определија за свој развоен 
концепт како Бахраин и Катар. Додека седумте 
емирати, заедно, обединети, креираа сопствен 
модел на живот и иднина. 

А во самостојноста како да се распредели влас-
та меѓу двата најмоќни емирата, се воделе диску-
сии и се барале модалитети. По цели десетина го-
дини ривалство и нејаснотии, најдено е соломон-
ско решение. Функцијата претседател ја зазема 
емирот на Абу Даби, додека функцијата премиер 
е доделена на емирот на Дубаи. Во државата има 
вистинска мултиетничка шареница. Голем дел од 
населението се Индијци, локалните Арапи, Иран-
ци и Персијци а дојденци од регионот на Јужна 
Азија има веќе повеќе од половината од сите та-
мошни жители.

Секој емират има своја автономија, своја вла-
да, карактеристични белези и други посебности, 
но колку што се различни, толку се и слични со 
тие од останатото емиратско семејство. Затоа чес-
то се вели дека владеењето на државата е во вид 
на пирамида и претставува убав пример и за дру-
гите земји во светот, кои на свој начин и модел са-
каат да го заштитат богатството и да ја обезбедат 
иднината на својот народ и својата држава. 

На површина од 83.600 километри квадратни, 
живеат околу 2.262.000 жители, од кои една тре-
тина се во метрополата Дубаи. Или близу 90 про-
центи се во градовите, бидејќи во пустинските 
сурови услови се знае колку може да се опстане. 
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Сепак, има и помали населби кои се навикнале на 
животот на работ од пустината. 

Прва асоцијација при доаѓањето во Обедине-
тите Арапски Емирати и која бргу се потврдува 
на самото место, е нафтата и придобивките кои 
од неа ги добива и ужива оваа земја. Таа се сме-
та за трет по големина производител на нафта на 
Блискиот и Средниот Исток. Веднаш по Саудиска 
Арабија и Иран. Затоа и нафтата е оската околу 
која се создава и се врти економската и времен-
ска машина на земјата.

Најголемите резерви се во Абу Даби, меѓутоа, 
бидејќи тие се празнат, затоа и раководството 
на Обединетите Арапски Емирати, се насочува и 
на други сектори во трговијата, финансиите, ин-
дустријата и туризмот. Додека престојувавме во 
овој емират, многупати слушнавме за разните по-
годности кои може да ги дава една богата земја. 
Здравствената заштита и школувањето се на то-
вар на државата, а многу научници, стручњаци и 
професори од развиените држави бргу наоѓаат 
работа во Обединетите Арапски Емирати. Нивна-
та економија е многу динамична и како брзорас-
течка, веќе се брои на четиринаесетотo место во 
светот и трето место на Средниот Исток, веднаш 
по Катар и Кувајт. 

Конкретно, Дубаи тргна во голема градежна 
офанзива, која тешко може да се мери и споре-
дува со сличните на него. Тоа е експлозивен гра-
дежен бум кој моментално ја достигнува стапката 
од 350 милијарди долари. На светската листа на 
градежните чуда се додадени највисоката зграда 
на светот, меѓународниот аеродром, потоа Остро-
вите на Палмата, кои велат, се гледаат и далеку од 
небото, понатаму, рачно направениот архипелаг 
со името - Свет, каде се изградени чуда во морето, 
забавниот мегапарк Дубаиленд и хотелот со најм-
ногу ѕвезди на планетата. Тие пленат со извон-
редните, чудесни архитектонски фантазии кои 
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успеала да ги изгради човечката рака, среде мо-
рето во пустинските песоци и на места каде што 
ги скротиле ветровите кои шибаат со огромна 
силина, особено од морската шир која со својата 
убавина го мами секој посетител или намерник. 

Во сите овие достигнувања се уверивме кога се 
сретнавме со еден наш скопјанец кој како прет-
ставник на една германска банка се пресели, 
најпрвин од САД па во Шпанија, а потоа од Мад-
рид во Дубаи. Тој и неговата сопруга - права Аме-
риканка, а која зборува и македонски јазик, со 
нивниот спортски автомобил нè зедоа од хотелот 
и тргнавме на една подолга прошетка низ Дубаи. 
При разгледувањето на градот често зборувавме 
дека Дубаи со своите облакодери во центарот и 
со копијата на бројни архитектонски остварувања 
личи на Њујорк.

Нашите пријатели нè однесоа и во нивниот 
апартман на 45 кат токму во една од високите 
згради, за кои не информираа дека таму живеат 
претежно странци. Во нивниот апартман се чув-
ствувавме како да сме во Скопје. Американката 
донела од Македонија многу сувенири, каракте-
ристични македонски предмети, со што направи-
ла топло македонско катче во пустинскиот град. 

Иако почитувањето и негувањето на традицио-
налната домородна култура е примарно, сепак, 
Обединетите Арапски Емирати, одат и пред свое-
то време. Дубаи прави мамутски чекори и бргу се 
приспособува на условите, за да привлече што по-
веќе туристи и други деловни луѓе од целиот свет. 
За да му се угоди и да потроши што повеќе тој што 
дошол, понекогаш традиционалното се потисну-
ва со современото и модерното, бидејќи „ѕвекотот 
на парите” не разликува раси, вери и други кова-
ници и предрасуди.

Бурџ Дубаи, која е највисоката зграда на све-
тот, како да ги помести границите на човековата 
фантазија и реалност. Се издигна до врвот, (барем 
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досега, а веќе стасуваат најави да биде надвишена 
на други места), на скалилата на модерното, ново-
то и уникатното. Затоа, конкретно, Дубаи, е веќе 
планетарна дестинација на глобтротерите на мно-
гу земји. Градот го живее поодминатиот XXI век со 
ваквите престижни атракции, кои поради цената 
на чинење не биле изградени во другите светски 
метрополи. Меѓутоа, таквите чудесни архитектон-
ски остварувања си нашле свое место во Дубаи. 
На милионите гости тие им го овозможуваат она 
што сакаат да го видат и почувствуваат, уживајќи 
во спојот на локалното со универзалното. 

Дубаи има многу жешки лета, ама затоа зими-
те се многу пријатни, кога од декември до фев-
руари, температурите се околу 31ОС. Летата се со 
јужни и врели ветрови и суви клими, тогаш про-
сечно живата во термометрите се искачува и до 
48-50ОC. Наоколу, пустинската клима е жестока 
а оваа земја е дом на повеќе специфични видови 
флора и фауна. 

Во текот на нашиот престој се уверивме дека 
градот е еден вид цветна градина, каде има алеи 
од различни цвеќиња и украсни дрвја на секоја 
улица. Локалните власти го купиле системот за 
наводнување капка по капка од Израел и го адап-
тирале на свој начин за да го разубават градот. 
Ние ги гледавме тие убави цветни градини кога 
специјалниот автомобил на хотелот не носеше на 
прекрасната плажа, каде поминавме голем дел од 
нашиот престој.

Плажата, која беше место за туристите кои 
престојуваат во неколку хотели во градот, навис-
тина, беше убава, чиста, снабдена со повеќе мали 
угостителски објекти. Затоа гостите на плажата 
се чувствуваа опуштено, слободно и безбедно. 

Инаку, внатрешното уредување на Обединетите 
Арапски Емирати, е приспособено на условите и 
барањата на седумте емирати, и, пак, функциони-
ра целината на државниот политички систем.
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Владините претставници на земјата се еден вид 
елитистички орбитариум, со својата моќ и парите.

Дубаи е глобален бизнис центар, и една од 
најпознатите светски туристички меки. Градот има 
архитектонски креации што не постојат на друго 
место. Највисоката зграда е 828 метри над земјата. 

Наспроти тоа што е денес, кога малку ќе се пре-
листа историјата, ќе се види дека најраната насел-
ба со име Дубаи датира од 1799 година. Официјал-
но е основана 1833 година. Малку се знае за поче-
токот бидејќи се пронајдени само неколку прас-
тари населби. Остатоци од древното Мангровно 
мочуриште од пред 7.000 години пред нашата ера, 
се откриени во близина на Дубаи Интернет Сити. 

Провокација ни беше ноќната прошетка со 
луксузните џипови низ пустинската темнина. По-
малку изгледаше како да сме на некои нови кос-
мички светови, бидејќи пејзажот, атмосферата, 
темнината и сè заедно, нè пренесува во некакви 
други простори. Сепак, тоа беше интересно дожи-
вување, зашто домаќините направиле многу до-
сетки и финти, како да нè однесат и вратат безбе-
дно, а ние да почувствуваме дека сме биле во фил-
мот на една посебна ноќна пустинска атракција. 

Во овој туристички дел од светот, доаѓањето, 
престојот и заминувањето, му доаѓа како една 
своевидна, интересна приказна во пустинските 
недогледии, од каде се отуѓува педа по педа прос-
тор, за да биде оплеменет, дотеран и изграден. 
Сигурно ќе ја запамтиме приказната за Дубаи, 
градот кој лежи на нафта, во култивирана пус-
тина, со многу модерна архитектонска регија на 
планетата Земја. 

Престојот од една недела во Дубаи ни завр-
ши како да беа неколку дена. Едно утро го на-
пуштивме хотелот и се упативме кон аеродромот, 
од каде со авион отпатувавме до Истанбул, а по-
тоа до Скопје. 
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ROMANIJA
NOVITE VIDICI NA BUKURE[T

R оманија е земја во југоисточна Европа, а се гра-
ничи со Украина и Молдавија на североисток, 

со  Унгарија и Србија на запад и со Бугарија на југ 
(по должината на реката Дунав), додека на исток 
има мал излез на Црното Море. Источните и јуж-
ните  Карпати  минуваат низ централниот дел на 
земјата, чиј главен град е Букурешт. Таа е членка 
на НАТО од 2004 година. На 25 април 2005 година, 
пак, Романија го потпиша договорот за членство 
во Европската унија, а нејзин полноправен член е 
од 1 јануари 2007 година, заедно со Бугарија.

Со својата површина Романија е најголема др-
жава во Југоисточна Европа и дванаесетта по го-
лемина во Европа. Голем дел од романската земја 
граничи со   Србија  и  Бугарија, односно со река-
та Дунав, а реката  Прут ги дели Романија и Мол-
давија. Во Романија се влива реката Дунав која ја 
прави втората најголема и најдобро зачувана дел-
та во Европа.

Името Романија доаѓа од романскиот збор - 
роман (român) кој, пак, потекнува од  латински-
от  назив Romanus. Во  XVI век   повеќе автори 
нагласиле дека населението се нарекувало како 
„романи”. Првиот документ напишан на  роман-
ски јазик било писмото неакшу каде за првпат во 
пишана форма бил употребен зборот „романски”. 

Според пишаните историски информации те-
риторијата на денешна Романија низ раната ис-
торија повеќе пати била населувана од најраз-
лични племиња како Даките, Гетите и голем број 
други индоевропски племиња. Во 106 година Да-
кија била заземена од страна на римскиот импе-
ратор Трајан, за што, според романските истори-
чари, романскиот етнос настанал со мешањето на 
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Даките и римските колонисти по долината на ре-
ката Дунав.

 Во XIV век било создадено кнежеството Мол-
давија кое станало центар на романската држава  
Влашка. Стратешката положба на кнежевствата 
Молдавија и Влашка во долниот тек на реката Ду-
нав и на планинскиот превез на Карпатите овоз-
можувале големи предности во текот на владеење-
то на Османлиската Империја. Бидејќи се наоѓале 
на север од Балканот, Влашка дури на почетокот 
од XV век, а Молдавија на крајот од XV век   ста-
нале должни да плаќаат даноци на Османлиската 
Империја, а веќе на почетокот на XVI век биле и 
анектирани. До средината на XIX век, официјален 
јазик во Влашка било кирилското писмо, додека 
во 1861 година била воведена латиницата.

Интересно е да се нагласи дека по паѓање-
то на   Берлинскиот ѕид  во  1989  година, во  Бу-
курешт  избувнале демонстрации за поголеми 
права и слободи на романскиот народ. Диктато-
рот Чаушеску, заедно со неговата сопруга Елена 
биле фатени во бегство и заробени на 25 декем-
ври 1989 година. Набргу потоа биле стрелани.

Инаку, во Романија има 20 етнички малцин-
ства, на кои им се загарантирани сите права спо-
ред меѓународните конвенции. Меѓу другото, на 
секое од нив Уставот им гарантира по едно прате-
ничко место во романскиот парламент. Меѓу при-
знатите малцинства во Романија се и Македонци-
те. Романија отсекогаш имала мегаломански ста-
вови спрема  ароманското (влашкото)  население 
на Балканот, а тие ставови останале непромене-
ти до денес. Имено, иако Романија ги „признава” 
Ароманците исклучително како Романци, од дру-
га страна, пак, не им ги признава нивните основ-
ни права. 

Официјален јазик во Романија е  романскиот 
јазик, кој го зборуваат околу 91% од населението. 
Покрај романскиот, поголеми малцински јазици 
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се унгарскиот и  ромскиот јазик. Таа е секуларна 
држава и нема национална религија. Најголема 
религиска организација е Романската православ-
на црква во која членуваат над осумдесет процен-
ти од романското население. Покрај православи-
ето, други позначајни религии се католицизмот со 
околу пет посто и протестантството со околу чети-
ри посто верници. Во Романија живее и малоброј-
но турско население кое е дел од исламската ре-
лигија.

Инаку, Романија е доста богата земја, особено 
со нафта, со што по Русија таа го зазема второ-
то мес то во Европа. Црното злато особено го има 
во око  лината на градот Плоешти, во кој видовме 
бројни ма  шини за вадење на нафтата од плодното 
поле на кое му нема крај. Меѓутоа, об ра бот  ливите 
површини во Влашко тогаш беа во оп штествена 
сопственост и припаѓаа на едно минато пов р зано 
со колективниот систем на обработка на зем-
јиштето. Се очекува во иднина производството да 
се зголеми и таа да биде житница за Европската 
унија, во која таа е членка.

Романија ја посетивме заедно со министерот 
Владо Наумовски, како гости на Министерството 
за религија и соработката на Комисијата за одно-
си со верските заедници, со учество на симпозиум 
за религијата. Таму бевме во едно ново, поинакво 
вре ме, во нови услови, но во различни околности 
кога се измешало старото со новото, комунистич-
кото со капиталистичкото...

Во Романија, односно во Бу ку решт престоју-
вавме неколку дена, кога нашето па ту вање се сов-
падна со посетата на една делегација на Вла дата 
на Република Ма кедо ни ја на оваа земја. Прис-
тигнувањето на ае ро дромот „Венеаса” во Буку-
решт, буди спомени за долгите патешествија на 
македон ските печалбари при доа ѓа њето во оваа, 
за нас блиска, а за нив далечна, земја по разни 
траси и патишта. 
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По сместувањето во вилата во која сопругата 
на бившиот романски претседател Елена Чауше-
ску по минала голем дел од својот живот и во која 
е сè го лемо: од дневниот простор до спалните 
соби, бевме запознати дека се наоѓаме во квартот 
во непосредна бли зина на плоштадот „Авијато-
рилор” и паркот „Жерастру” во кој долги години 
живеел кремот на пора нешниот систем. Зградата 
е сместена во еден парк во кој со години се одгле-
дувале разновидни цве ќиња и растенија. Вилата 
беше оградена со високи ѕидини и кога човек е 
во дворот на пре крас ното здание тешко е да каже 
дали се наоѓа на исток или на запад. Внатрешни-
от дел, особено приемните прос тории на вилата, 
беа исполнети со голем број умет нички дела, рез-
би, скапи килими и класичен ме бел, голем дел од 
нив донесени од странство.

Престојот во Букурешт го искористивме да се 
за познаеме со некои особености на овој убав, со 
многу ка рактеристики велеград на кон трас ти. 
Букурешт е главен град на Романија. Не говото 
име уште со формирањето во 1459 година е тесно 
поврзано со името на веројатниот принц Бу кур, 
кој можеби бил рибар или овчар, во зависност од 
легендата. Меѓутоа, денес во Ро манија велат дека 
името на главниот град е по вр зано со роман скиот 
збор „букурие” што значи „за до волство, ра дост, 
милост”. 

Градот лежи на реката Дим бовица уште од 
своето формирање до денес и е рас пр о стра нет во 
низинскиот дел на Влашко. Тој постојано растел 
и се развивал и во текот на подолг период прет-
ставува значаен центар за Романија и на Балка-
нот. Неговиот напредок се гледа и во тоа што, на 
пример, Букурешт имал осветлување на газија 
уште од 1861 година, пред Париз и Берлин, зад 
кои тој денес заостанува. Шест години подоцна, 
градот добил улично освет лу вање со помош на 
фабриката за јаглен во Фи ларет. Истата година 
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за првпат започнал тран спор тот со трамваи вле-
чени од коњи, за денес по тие улици да се дви-
жат покрај тро леј бу сите и најсовремени колони 
возила. Тој бил центар на културата, по литиката, 
еко но ми јата и севкупното живеење на Романците 
во ми на то то. Во 1864 година е формиран универ-
зитетот, а де нес е универзитетски центар во кој 
студираат го лем број студенти од Балканот, меѓу 
кои и не колку од Македонија. Бу ку решт бил прес-
толнина на нивните владици од XIV век, а прес-
толнина на Романија од 1861 година, за денес да 
биде и цен тар на романската ин дус три ја, полити-
ка, култура...

Центарот на градот ја отсликува вистината за 
него и за државата во еден подолг период. Се ше-
тавме по познатата улица „Липскани” која има 
го лемо значење. Видовме и стара и нова архитек-
тура која го отсли кува минатото и сегашноста, по-
ради што Букурешт во Ев ро  п а се нарекува „Мал 
Париз”. Таму ги ви до вме архитектонските ост-
варувања од минатото кои ја збогатуваат слика-
та на сегашноста, меѓу кои Националната банка, 
Музејот на романската ли те ра ту  р  а, Романската 
академија, Палатата на прав дата, Же  лезничката 
станица, Палатата на пар ла ментот и други архи-
тектонски градби, кои, главно, се из гра дени во 
XIX век и на почетокот на XX век. За жал, голем 
број од овие споменици биле ош тетени во земјо-
тресот во 1977 година, но вред ните ра це на Роман-
ците ги обновиле.

Исто така, зачекоривме по улицата „Викто-
рија”, каде и започна револуцијата во декември 
1989 година. Се потсетивме на сите телевизиски 
преноси и на сè она што го видовме во тие ладни, 
но и карак те рис тични мигови на Романија и по-
широко. Морници ни минуваа по телото кога на 
плоштадот до Сенатот ги свртевме старите споме-
ни. Но, тоа брзо се заборава, зашто сега таму како 
да се избришани трагите од минатото.
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Букурешт е вистински „град градина”, а так вата 
традиција се негува многу одамна. Широките бу-
левари се исполнети со бројни и различни др во-
ре ди, а има и паркови, не само на периферијата, 
туку и во централниот дел на градот. Освен тоа, 
има езера и шуми, стари дворци и замоци. Така 
ма настирот „Снагов”, кој потекнува од 1404 годи-
на е сместен на брегот на езерото Снагов и прет-
ста-вува при јатно катче за одмор и рекреација на 
жителите на Букурешт. Таму има и други, повеќе 
или помалку познати, манастири и дворци што го 
опкружуваат овој град.

Во текот на нашиот престој го посетивме и ма-
нас ти рот познат како „Циганешти”. Тој е лоциран 
на за пад ната страна на Букурешт во еден живопи-
сен пре дел. Веројатно манастирот свое то име го 
добил по населбата што го опкружува. Тој е жен-
ски духовен центар и еден од најактивните живи 
ма настири во Романија. Всушност, манастирот 
прет ст а вува една скромна текстилна фабрика во 
која ка луѓерките ткаат разни платна, везови, тан-
тели и дру ги фабрикати кои се надалеку позна-
ти. Ги видовме произ водите на вредните раце на 
калуѓерките, кои љубезно ни го објаснија начинот 
на производството, познат не само во Романија, 
туку и на Балканскиот Полуостров, како и поши-
роко во православниот свет.

Во Букурешт дознавме низа по да тоци, меѓу кои 
дека во Романија има 86% Романци, кои претеж-
но припаѓаат на Романската православна црква. 
Околу два милиона се Унгарци, а останатите Гер-
мани, Евреи, Роми и други народи, меѓу кои, со 
поголеми осцилации, во зависност од состојбите 
на Бал канот, во Романија живеат и повеќе стоти-
ци Ма ке донци, кои денес се раселени во повеќе 
градови, многумина асимилирани и претворени 
во дел од романската вистина. Имавме среќа да 
се запознаеме со неколку современи „печалбари” 
кои се прет став ни ци на фирми од Македонија.
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Во оваа два и пол милионска европска метро-
пола во минатото се случувале и се случуваат 
бројни настани. Така, во Букурешт е потпишан 
еден од значајните договори за мир меѓу Русија и 
Турција - таканаречениот Букурешки договор за 
мир од 1912 година, со кој се потврдил поразот на 
Турција и со што завршила Руско-турската војна, 
која траела цели шест години. Ако Букурешкиот 
договор за некои балкански држави претставува 
„мировен договор”, за Македонија и за македон-
скиот народ тој е погубен. Имено, со овој договор 
од мај 1912 година, Романија ја добила Јужна До-
бруџа, Србија ја добила Вардарска Македонија, 
Егејска Македонија ѝ припаднала на Грција, а пи-
ринскиот дел бил даден на Бугарија. Поделбата 
оставила големи лузни врз историскиот развој на 
Македонија и на македонскиот народ.

Во 2013 година, беше одбележана 100-годиш-
нината од поделбата на Македонија. Ако балкан-
ските 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 пот-
пишан, Македонија зафаќаше површина од 66.474 
километри квадратни од кои 25.713 километри 
квадратни (денешна Република Македонија) со 
околу 1,6 милиони македонски народ, беа доде-
лени на Србија (поранешна Југославија). Грција 
го доби јужниот дел на Македонија од 33.953 ки-
лометри квадратни, нешто повеќе од половина-
та од Македонија, со население од околу 500.000 
жители. Североисточниот дел на Македонија, кој 
опфаќа површина од 6.808 километри квадратни, 
со околу 200.000 македонско население, ѝ беше 
доделен на Бугарија.

Нè обзеде тага кога застанавме пред зградата 
во која бил потпишан договорот за поделбата на 
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Ма ке донија. Со тој неправеден договор маке дон-
скиот народ бил распарчен, обесправен, фр лен 
пред вратите на пеколот за цел еден век да под не-
сува понижувања и страдања кои, можеби, биле 
Божја казна или Божја промисла македонскиот 
народ денес да има среќна иднина. И сè она што 
би ло лошо за него, да се претвори во добрина и 
Бож ји дар, зашто тој го заслужува тоа. Затоа се-
мето ма ке донско денес се шири во една голема 
полјана што се вика свет.

Инаку, од памтивек влашката земја била „ве-
тена земја” за голем број Македонци, особено од 
западниот дел на Македонија, кои со торбата на 
рамо, тргнале по белиот свет да спечалат и, пак, 
да се вратат во Македонија на дедовските ог-
ништа, на своите корени. Таквите печалбарски 
движења, според некои пишувани документи и од 
комуникацијата со бројни раскажувачи, може да 
се каже дека биле прилично интензивни и оста-
виле свој белег врз историјата на македонскиот 
народ. Така, печалбарството во еден подолг пе-
риод во времето кога владеела Отоманската Им-
перија, станало масовна појава кај Македонците, 
особено кај селското население. Ваквата појава 
ја потврдувала неподносливата состојба во маке-
донските рурални средини од каде голем број од 
македонското население, па и од другите нацио-
налности, ја напуштиле Македонија и, за да спе-
чалат по нешто и да им пратат на своите фами-
лии, меѓу другото, одело и во Романија. 

Се знае дека по неколку илјади Македонци од 
Галичник, Кичевско, Струшко, Тетовско, Мијачки-
от крај, Маврово, и од други делови на Македо-
нија оделе на гурбет во Влашко. Таму се занима-
вале со различни занимања и живееле претежно 
групирани во тајфи, односно групи, сè со цел по-
лесно да го организираат животот и подобро да се 
снајдат во новата средина. Таквиот печалбарски 
живот оставил траги во историјата, културата, 
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обичаите и црковното живеење на македонски-
от печалбар. Затоа, не случајно се испеани број-
ни песни за одењето, живеењето и враќањето од 
Влашко, меѓу кои, секако, најпозна та та е „Влашки 
моми убави”...

Најголемиот бран доселувања на Македонци 
во Романија се појавиле по Втората светска војна. 
Имено, во 1949 година, во виорот на Граѓанската 
војна во Грција голем број политички емигранти 
од Егејска Македонија се населиле претежно во 
Букурешт. Нивниот дел бил околу 6-7.000 од кои 
3.000 Македонци. Тие биле населени претеж-
но во Бостошан, Флорика, Питешти, Хинедоара, 
Блаила, Галац, Валчеле, Брашов, Клуж, Орадија, 
Фалтичени како и во детските домови „Синаја”, 
„Тулгеш”, „Орадија”, „Фалтичени”, „Блаж”, „Пал-
тениш” и „Трговиште”.

Доселениците од Егејска Македонија и од Гр-
ција почнале да се организираат во групи уште со 
самото доаѓање. Македонците започнале да го из-
даваат списанието „Македонче”. Тоа е прво списа-
ние што на македонски јазик било отпечатено во 
источноевропските земји. Списанието „Македон-
че”, било наменето за македонските деца и за мла-
дината. Тоа во Букурешт се појавило во август 1949 
година како орган на прогонетите Македончиња 
од Егејска Македонија. Клишето било на македон-
ски јазик со кирилица со цртеж на борци од Илин-
ден и од НОВ, на 28 страници на формат 20 х 26 см. 
Во воведот во првиот број, се објаснува целта на 
весникот. Во него, меѓу другото, се вели:

„Една сурова војна, што ни ја наложија туѓин-
ците, принуди нашите деца за да се спасат, да го 
земат патот за туѓина. Во народните републи-
ки нашите деца најдоа секаков мајчин и човечки 
прием што може да даде еден народ којшто твори 
ново општество на работа, на прогрес, мир и ра-
дост и ја чувствуваа нивната борба многу близу 
до нив, како нивна борба...
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За Македончињата на кои првпат им се дава 
можност да се образуваат на свој мајчин јазик, 
благодарение на заедничката и општа борба на 
грчкиот и македонскиот народ, благодарение на 
големата и неизмерна грижа и помош на народни-
те републики во кои денес живеат, вакво списание 
ќе помогне од многу страни. Стремежот, или оби-
дот, да се научат нашите деца на свој јазик, да им 
се пренесат револуционерните преданија и духот 
на нашиот народ, да се научат спрема способно-
стите во местото каде живеат и да се подготват 
за одбрана и заштита на народот, на мирот и на-
предокот”.

Настојувањата на списанието биле за единство 
меѓу Македончињата и Грчињата. Имено, како што 
македонскиот и грчкиот народ се челичеле во бор-
бата против општиот непријател - фашизмот, така 
тогаш заедно развивале љубов, пријателство и со-
работка со народите со кои живееле, а особено се 
стремеле нивните деца, да станат патриоти кои ќе 
ја сакаат својата татковина и својот народ, да ста-
нат луѓе со длабока мисла, а нивен пример да биде 
нивниот живот, работата, духот и напредокот на 
социјалистичката младина.

Написите со историска содржина го правеле 
списанието еден вид прирачник по историја. Од 
него децата учеле за Илинден, за Народно ослобо-
дителната војна и ги развивале своите патриотски 
чувства. Низ написите од литературата, фолкло-
рот, географијата најмладите се запознавале со 
минатото, традициите, обичаите на својата поде-
лена татковина.

Исто така, доселениците од Егејска Македо-
нија и од Грција, од почетокот на 1950 година 
издавале свој билтен „Неа зои” („Нов живот”) на 
грчки јазик, но и со статии на македонски јазик 
со кирилско писмо. Од декември 1952 година гла-
силото, како орган на политичките емигранти од 
Грција започнало да се печати во вид на весник 
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на среден формат, на 4 страници, од кои една на 
македонски јазик. Сè до 1958 година гласилото 
излегувало четирипати неделно, кога започнало 
да се печати на 6 страници излегувало секој втор 
ден, од кои две страници вметнати како прилог 
биле на македонски јазик. Тиражот се движел 
околу 2.000 примероци.

Весникот „Нов живот” бил општо политичко 
гласило, а се занимавало со прашања од култура-
та, организираното живеење, економијата, со про-
блемите во Грција. Посебна нагласка се ставало на 
прашањата и проблемите на Македонците во еми-
грација и во Егејска Македонија во борбата против 
дискриминациските закони.

Во него имало и коментари и други информа-
ции од севкупното живеење на Македонците ши-
рум светот и од Пиринска Македонија. Во перио-
дот по 1956 година се објавувале бројни текстови 
за слободниот дел на Македонија, од нејзината 
култура, јазикот, а се поместувале и текстови кои 
се однесувале на организирање на семинари за ма-
кедонски учители, како и информации за издавач-
ката дејност и печатот во емиграција, квалифика-
цијата на македонските работници, студирањето 
на младите итн.

Исто така, во Букурешт се печатело списанието 
„Илинден”. Тоа било второ списание на македон-
ски јазик што се печатело во источноевропските 
земји. Списанието било орган на Централниот со-
вет на организацијата „Илинден”. Се печатело на 
македонски јазик со кирилица, употребувајќи и 
руски букви, на формат 16,5 х 25,5 см. Списанието 
од август 1952 година излегувало на четиринаесе-
тина страници, како периодично гласило. Потоа, 
во 1963 година излегол и првиот број на списание-
то „Македонски живот” како периодично издание. 
Тоа се печатело на македонски јазик и кирилица, 
на формат 14 х 21 сантиметри, во тираж од 2.000 
примероци.
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Во 1968 година започнала големата преселба 
на Македонците од Романија во Република Ма-
кедонија, а во мал број и во Грција и во другите 
земји. Во влашката земја останале многу малку 
кои, за жал, денес малку се организирани во свои 
македонски организации, а помошта од матичната 
земја е мала, а тие се оставени во „котелот на аси-
милирањето”.

Денес во Романија живеат околу 15. 000 Маке-
донци, населени во различни делови на земјата 
тие се потомци на доселеници од Македонија, дој-
дени во различно време и од сите делови на ет-
ничка Македонија. Оние, чии предци дошле пред 
повеќе векови, знаат само дека се од Македонија, 
на пример, од Пиринско, Прилепско или од други 
делови на Македонија. Потомците кои подоцна 
се доселиле си го знаат и точното место (град или 
село) на потеклото.

Исто така, во Романија денес студираат поголем 
број студенти, главно, од влашка националност, 
на Универзитетот и на други високи школи во Бу-
курешт. Има и одреден број студенти на постди-
пломски студии и научници кои ги стекнуваат или 
презентираат своите знаења во Романија. Во Рома-
нија не е дозволено формирање на политички орга-
низации на етничка основа, но затоа Македонците 
имаат свој претставник во парламентот. Тие се ор-
ганизираат и преку „Друштвото на Македонците во 
Романија” (Asociatia Macedonenilor din Romania), 
во кое членуваат поголемиот број Македонци.

Романија е карактеристична и по големите кон -
трасти. Таа е православна земја чија историја е мно  -
гу стара. Така, Влашко и Добруџа биле насе лени 
со племето Дачани, кое подоцна се измешалo со 
Кел  тите и Словените кои оставиле забележителни 
траги во ми  натото на Романија, што денес можат да 
се видат на многу места и во многу прилики. Имав-
ме го ле  ма чест и предизвик да бидеме примени 
од  патријархот на Ро ман ската православна црква, 
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 неговата светост г.г. Теоктист, со кого имавме ср-
дечен разговор. Пат ри јар хот, кој со својата става, 
духов ност и муд рост остава си лен впечаток кај со го-
вор никот, со сво и те со ра бот ници ни посака до бре-
дојде во Ро ма нија и го изрази своето за до вол ство 
што има при ли ка да разговара со претставници од 
хрис тијан ската Ма кедонија, како што ја нарече Ре-
пуб ли ка Ма ке до нија.

Во срдечниот разговор стана збор за про ши ру-
вање на соработката на Романската и Ма ке дон ската 
првославна црква, како и за други прашања и проб-
леми, врзани со православието и екуменското жи-
веење. Притоа, истакна дека е запознат со полож-
бата во која се наоѓа Маке дон ската пра вославна 
црква и дека се разменети по да роци и посети меѓу 
претставници на Маке дон ската и Романската пра-
вославна црква. 

Во текот на престојот го посетивме манасти рот 
во Куртеа од Арџес, една од владетелските рези-
ден ции која се наоѓа на 150 километри северно од 
Бу ку решт. Таму бевме гости на владиката Ка ли ник 
кој има големи сим па тии кон Македонската пра-
вославна црква, ма кедонскиот народ и Репуб ли ка 
Македонија. Љу без ни от митрополит со од бра ни 
зборови говореше за МПЦ и за сè она што тој со го-
лема љубов го има направено за не кои ма ке донски 
свештени лица. Сам приз на де ка бил „укорен” од 
членови на Си нодот на Ро ман ска та православна 
црква, наводно за ради тоа што служел со митропо-
лити од Маке дон ската пра вославна црква. Ме ѓутоа, 
во шега ни рече дека на членовите на Си  но дот им 
одговорил: „Тоа не е вистина, би деј ќи тие слу жеа со 
мене, а не јас со нив”. 

Со владиката Калиник расправавме долго за 
го лем број прашања и проблеми. Меѓу дру  гото, 
дознавме дека епархијата на која е надлежен има 
околу 120 манастири. Во градот Куртеа од Арџес 
по стои Теолошки факултет, еден од дванаесетте 
во Ро манија, на кој студираа четири студенти од 
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 Ре пуб   лика Македонија, а со кои имавме средба и 
заед нич  ки ручек. Во пријатната атмосфера и разго-
вор, вла   диката Калиник нè запозна со приликите, 
ус ло ви  те, можностите и намерите во врска со идна-
та со ра ботка на Маке дон ската пра вославна црква 
со Романската православна црква, осо  бено со епар-
хијата за која е надлежен. Притоа, со задоволство 
ја прифати поканата да ја посети Ре публика Маке-
донија.

Инаку, регионот Арџес се наоѓа во централно-
јуж ниот дел на Романија и го зафаќа горниот базен 
на реката Арџес, по која и го добил името што го но-
си до денес. Тој простор е богат со голем број реки, 
при  родни и вештачки езера, околу кои се развила 
ин  тересна флора и фауна, што овозможува Арџес да 
биде интересен за туристите и намерниците.

Се како, Куртеа од Арџес е еден од најголемите 
романски центри на средновековната умет ност и 
архитектура. Сместен во централниот дел на Рома-
нија, блиску до Карпатите, на околу 150 километри 
од Букурешт, Куртеа од Арџес беше првиот главен 
град на Романија во 1330 година. Таму има вредни 
споменици на културата и уметноста, затоа со право 
се вели дека Куртеа од Арџес е вистински музеј на 
романската историја.

Нашата посета на Куртеа од Арџес ја ис ко рис-
тивме да го посетиме главниот манастир кој е граден 
во XIV век како византиска класична црква и прет-
ста  вува вреден споменик на културата, религијата, 
ис  торијата во кој има вредни фрески од три различ-
ни периоди. Манастирот е изграден од де л кан ка-
мен и има интересна архитектура, како и око  лина. 
Вредно е да се спомене дека на неколку ки  лометри 
од градот Куртеа од Арџес се наоѓаат ди  вите, при-
родни и сликовити простори во кои е смес  тен замо-
кот на Влад Тепеш, денес познат како Дракула.

Престојот во Романија беше уште едно поинак-
во видување на сегашноста во која чекори оваа 
пријателска земја. 
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VO TATKOVINATA NA PU[KIN

B еше пладне кога ја напуштивме Прага и зами-
навме за Москва, главниот град на Русија. А 

таму ни се потврди она дека кога човек повтор-
но ќе се врати во едно место, држава, град или 
метропола, дури тогаш најдобро ќе ги осознае 
реалностите. Таков е и нашиот случај со големата 
Русија. Ова голема земја отсекогаш била предиз-
вик за секој намерник, патник или вљубеник во 
нејзините постигнувања на културен и друг план.

Таа е држава со најдолга граница, а се граничи 
со Норвешка, Финска,  Естонија, Латвија, Литва-
нија, Полска,  Белорусија,  Украина, Грузија,  Азер-
бејџан,   Казахстан,   Кина,   Монголија  и  Северна 
Кореја. Русија се доближува до Соединетите Аме-
рикански Држави, кај  Беринговиот Премин. Се-
верната и источната граница ѝ сè до Атлантски-
от, Северниот Леден Океан, и Тихиот Океан. Исто 
така, Русија има излез и на  Црното,  Балтичкото   
и Каспиското Море. 

Според географските податоци со кои се запоз-
навме пред нашето тргнување, на територијата на 
Русија се наоѓаат најразлични природни зони, од 
пустинските брегови на Каспиското Море до по-
ларните мразеви на Нова Земја и Новосибирски-
те Острови. Широко застапени се степите, тајги-
те и тундрите. Релjефот на Русија е различен. Око-
лу 70% од територијата на земјата е опфатен со 
рамнини, од кои најголема е Источноевропската 
Низина.

На нејзината источна страна се наоѓа плани-
ната  Урал  со највисокиот врв  Народнаја  (1895 
метри). На исток од Урал се наоѓа Западносибир-
ската Рамнина, Средносибирското Блато и Јакут-
ската Рамнина. Планинските области се наоѓаат 
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на источниот и јужниот дел од државата, како и 
на северните делови од Голем Кавказ каде се на-
оѓа и највисоката точка во Русија, врвот   Елбрус 
кој е висок 5642 метра, Јужносибирските планини 
вклучувајќи го Алтај со највисокиот врв Белуха од 
4506 метри, Западен и Источен Саја. Најголемите 
реки во Русија се Северна Двина,  Печора,   Ени-
сеј,   Лена,   Индигирка, Амур,   Анадир,  Дон,  Ку-
бан, Нева и други. Познати езера во Русија се Кас-
пиското Море, Бајкалското Езеро, Ладошкото Езе-
ро и други.

Нашата посета на оваа интересна и по многу 
нешта контроверзна земја ја искористивме да се 
запознаеме со сето она што еден намерник сака 
да види, да чуе, да се запознае со многу висти-
ни... Затоа се интересиравме за Руската Федера-
ција или Русија, за земјата која се протега на ог-
ромни пространства од Источна Европа до Север-
на  Азија.

Така, во информациите е запишано дека Русија 
има површина од 17.075.400 километри квадратни, 
таа е  најголемата  земја во светот (зафаќа околу 
11,5% од вкупната светска површина), покривајќи 
речиси двапати поголема територија од  Кана-
да, Кина или Соединетите Американски Држави. 
По бројот на население (144.526.378 жители) Русија 
е седма сила во светот, по  Кина,  Индија,  Соеди-
нетите Американски Држави,  Индонезија,   Бра-
зил и Пакистан. 

Русија е независна земја и влијателен член 
на Заедницата на независни држави од распадот 
на Сојузот на Советските Социјалистички Репу-
блики во декември  1991  година. Таа се смета за 
наследник на Советскиот Сојуз како во економ-
ски, така и во политички и дипломатски рамки. 
Поголемиот дел од површината, популацијата 
и индустриското производство на Советскиот 
Сојуз, една од двете  велесили, се наоѓаат во де-
нешна Русија, поради што, таа игра значајна улога 
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на светската сцена. Оваа улога, иако е значајна, е 
далеку од улогата на некогашниот Сојуз на Совет-
ските Социјалистички Републики. Денес Руската 
Федерација е земја која прави големи чекори во 
сите области од општественото живеење; во неа 
се прават големи стапки на раст во сите државни 
сфери од која највлијателна е економијата.

Русите се едни од најуспешните спортисти 
во светот, кои секогаш се наоѓале на самиот врв 
од Олимписките игри. Доколку се признаат меда-
лите кои  Сојузот на Советските Социјалистички 
Републики ги освоил, и се префрлат на нејзината 
наследничка Русија, таа на вечната ранг листа е 
на второ место по бројот на златни медали на Лет-
ните олимписки игри  и прва на  Зимските олим-
писки игри.

За време на советската ера, националниот 
олимписки тим настапил 18 пати и бил најуспе-
шен тим во историјата на спортот. При што гим-
настиката,  атлетиката, дигањето тегови,  борење-
то,  боксот, мечувањето, стрелањето, шахот, умет-
ничкото лизгање  се спортовите во кои  Сојузот 
на Советските Социјалистички Републики  и  Ру-
сија  имаат освоено најмногу медали. По рас-
паѓањето на Советскиот Сојуз, руските спорти-
сти продолжиле со својата доминација во овие 
спортови. Земјата била организатор на  Летните 
олимписки игри во  1980 година, кои се одржале 
во престолнината Москва, а освен тоа во 2014 го-
дина била организатор на  Зимските олимписки 
игри, најскапите во историјата на спортот кои се 
одржаа во Сочи. 

За нас, исто така, беше значајно да ја најдеме 
врската, блискоста и различноста меѓу Русија и 
Македонија, меѓу македонскиот и рускиот народ, 
не само на економски и општествено-политички 
план, туку и на религиски, јазичен, културен и се-
стран план. Затоа, почнавме да истражуваме низ 
литературата од времето на праисториската  епоха, 
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кога во огромните  степи  во Јужна Русија биле на-
селени  номадски  племиња. Во класичната анти-
ка, народите на  Понтиските степи  биле познати 
како  Скити.  Градот Гелон бил опишан од страна 
на Херодот како еден од најголемите во тоа време 
во Европа. Помеѓу III и VI век пр.н.е., на тие прос-
тори опстојувало  Босфорското Царство, кое се 
растурило по инвазијата на Номадите. Хазарите, 
пак, долго владееле на територијата помеѓу  Кас-
пиското Море и Црното Море.

Се чини дека врската меѓу рускиот и маке дон-
скиот народ датира уште од времето на Алексан-
дар Македонски и трае до ден-денес. Во тоа се 
уверивме при посетата на споменикот на Боро-
дин ска та битка во Москва каде е прикажан еден 
начин на војување како во античко време. Ви-
довме како Напо леон и Ку тузов ги воделе своите 
војски во нај познатата битка, по угледот и такти-
ката на оние поз нати битки што Александар Ма-
кедонски ги водел за да ја прошири границата на 
Македонија зад Кас пиското Море.

Христијанството во Русија, исто така, било пре-
несено преку Македонија во Русија, по доаѓањето 
на Апостол Павле за првпат на европска почва во 
Македонија. Христијанството го прошириле маке-
донските и сесловенските учители свети Кирил и 
Методиј и нивните ученици свети Климент Чудо-
творец и свети Наум Охридски од Охрид. Затоа, 
со право се вели дека Охрид е православен Еруса-
лим од каде зрачело Сонцето на Исус Христос на 
просторите на голема Русија. 

Значајно е и тоа што врската меѓу Русија и 
Македонија е и на јазичен план. Рускиот јазик е 
најраспространетиот географски јазик на просто-
рот на  Евроазија  и најзборуваниот  словенски ја-
зик. Корените на овој старомакедонски, сесловен-
ски јазик се протегаат од Македонија до Русија. 
Темелите на денешниот руски јазик ги постави-
ле светите браќа Кирил и Методиј од Солун, од 
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Маке донија. Затоа блискоста меѓу македонскиот 
и рускиот јазик, а и со другите славјански јазици 
е голема. 

Инаку, уште во XIX век Русија била предизвик 
за голем број Македонци, претежно интелекту-
алци, кои таму завршувале академии и како пре-
родбеници се бореле за македонската кауза. Во 
текот на еден долг период Македонците, главно, 
заминувале за Москва, Петровград, Одеса и дру-
ги места. Меѓутоа, најголем број Македонци во 
поранешниот Советски Сојуз, дошле во текот на 
Граѓанската војна во Грција и тие се населиле во 
кавкаските региони.

Така, според неофицијални податоци бројот 
на политичките емигранти од Грција во Ташкент 
и околните места во 1949 година, се движел меѓу 
19.000 и 20.000, кои од 7.000 до 8.000 биле Маке-
донци од егејскиот дел на Македонија. Тој број 
се зголемил во педесеттите години и достигнал 
бројка од околу триесетина илјади. Подоцна тој 
број рапидно се намалил поради големиот број 
повратници во Грција, Македонија и во други 
земји. Се смета дека денес на овие простори жи-
веат околу 2.000 Грци и околу 300 до 500 Македон-
ци, претежно стари лица или мешани бракови.

И во Ташкент Македонците ја делеле истата 
судбина со Грците. Тие, главно, биле организи-
рани во заедничка политичка организација, а ин-
формирањето имало едно од важните ролји. Така, 
улогата на информатор меѓу политичката еми-
грација од Грција во Ташкент ја вршел весникот 
„Прости ники” („Кон победата”), кој под ова име 
излегувал во Грција како орган на Главниот штаб 
на ДАГ, а под истото име се појавил и пролетта 
1951 година и во Ташкент. Во почетокот излегувал 
само на грчки јазик, на 4 страници, среден фор-
мат и тоа трипати во неделата (вторник, четврток 
и сабота). Од 1954 година втората страница се пе-
чатела на македонски јазик со кирилско  писмо. 
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Во 1958 година весникот го сменил името во 
„Неос дромос” („Нов пат”), во кој, исто така, една 
страница била на македонски јазик. Весникот бил 
укинат во 1968 година.

Страницата на македонски јазик била испол-
нета со материјали за борбата на Македонците во 
НОБ и ДАГ, нивниот живот и традиција во Грција 
и во новата средина, како и со информации, вести 
и други материјали од културата, општественото 
и политичкото живеење.

На македонските страници бројни написи, ин-
формации и дргуи текстови го претставувале жи-
вотот на политичката емиграција од Егејска Маке-
донија, а информирале и за резултатите во произ-
водството, школувањето и културно-просветната 
дејност. Со разни написи и репортажи тие духов-
но ги хранеле политичките емигранти со вистини 
од историјата и културното минато, а најмладите 
преку детските рубрики, преку песничките, илус-
трациите и друго го осознавале својот идентитет 
и вистината за дедовската земја - Македонија.

Во Москва, пак, во мај 1944 година, во рамки-
те на радиостаницата „Слободна Југославија”, за 
првпат во етерот се пренесе македонскиот збор. 
Емисиите на македонски јазик се емитувалe два 
до три пати дневно по петнаесет минути. Потоа, 
вести на македонски јазик се емитувале на Радио 
Москва сè до пролетта 1991 година.

Исто така, поголем број Македонци живееле 
во Русија како градежни работници и стручњаци. 
Тие оставиле видни траги во градежништвото во 
Русија и Украина. И денес таму има одреден број 
работници и стручни кадри, како и бројни инте-
лектуалци и студенти. Се знае дека предците на 
Русите биле  словенските племиња, чија пратат-
ковина (според некои научници) се смета дека 
се  Припјатските Блата. Раните источни Слове-
ни постепено се населиле во  Западна Русија  во 
две насоки: првите се  населиле од  Киев  кон 
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 денешниот град Суздал и Муром, а другите од  По-
лоцк  кон  Новгород  и Ростов. Од VII век па нава-
му, источните Словени конструирале дел од насе-
лението во денешна Западна Русија.

Скандинавските Викинзи, познати и како  Варја-
ги  во  Северна Европа создале едно од најцивили-
зираните општества во тоа време. Во средината 
на  IX век, тие започнале да се упатуваат од Бал-
тичкото до Црното и Каспиското Море. Според пр-
виот руски летопис, викингот Рурик бил избран 
за првиот владетел (Голем кнез) на Новгород во 
околу 860 година, пред неговите наследници да се 
преселат на југ кон Киев, каде претходно веќе до-
минирале Хазарите. 

Според историските податоци, во текот на  IX 
век  била создадена првата источнословенска 
држава која се викала Киевска Русија, која се на-
оѓала по должината на реката Дњепар. До крајот 
на  X век, нордиското малцинство се соединило 
со словенското. Киевска Русија одиграла голе-
ма улога за воведувањето на христијанството, за 
православието  на тие простори,  издвојувајќи ја 
византиската од словенската култура. Христијан-
ството  кое се пренело од Охрид, од Македонија 
официјално било воведено во 988 година, однос-
но по официјалното крштевање на  кнез Влади-
мир. Периодот на владеењето на Владимир I Ве-
лики  (980-1015.) и  Јарослав I Мудриот   (1019-1054) 
го претставува периодот на златното владеење 
на Киевска Русија.

Киевска Русија како држава се распаднала 
во 1240 година, главно, поради меѓусебната војна 
помеѓу членовите на кралското семејство околу 
тронот. Оваа територија конечно била заземена 
од страна на  Монголците  по нивната инвазија 
на Русија, каде на тие простори била формирана 
т.н. Златна Орда. 

Даниел Московски, најмладиот син на Алексан-
дар Невски, го основал Московското  Кнежество, 
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по кое ги протерал Татарите од земјата. Кне-
жеството дополнително ги затегнало своите по-
зиции кога градот станал центар на Руската пра-
вославна црква. До средината на XIV век, моќта 
на Монголците била во опаѓање, кога, всушност, 
и биле поразени. Во текот на  XV век, големите 
кнезови на Москва се обиделе целата популација 
на кнежеството да ја стават под своја контрола. 
Најуспешен кнез од овој процес бил Иван III кој 
ги удрил темелите на новата руска национална 
држава. Големото војводство Москва во рамките 
на неговото владеење било зголемено три пати 
повеќе за разлика од неговиот претходник. Одби-
вајќи понатамошна соработка со Татарите, Иван 
III во својата кампања целосно ја поразил Златна-
та Орда.

Сите овие историски податоци, за оваа пре-
красна земја со богата историја, ги прочитавме 
пред да го започнеме нашето долго очекувано 
патување за Москва. Во Москва пристигнавме во 
еден пријатен пролетен ден кога овој велеград 
беше разбуден од зимското белило и на повидок 
беше периодот на будење на природата кој мос-
ковјани најмногу го сакаат. Летот од Скопје пре-
ку Белград, а од таму во Москва беше пријатен, 
а задоволството беше големо кога ја надлетавме 
руската убавица - Москва. 

Пристигнавме на аеродро мот „Ше  реметјево”, 
кој не се разликува од другите светски авионски 
дестинации по изгледот и бројот на патници. Ше-
реметјево е најголем аеродром по обем за меѓуна-
роден сообраќај и е влезна точка за најголем дел 
од туристите што ја посетуваат Москва. Аеродро-
мот е пуштен во употреба во 1960 година, на него 
денес е забележан сообраќај од над дванаесет 
милиони патници. По завршените царински про-
цедури, се упативме кон градот и брзо стасавме 
во хотелот „Белград” во централниот дел на Мос-
ква, каде ја потврдивме врската помегу Русија и 
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Србија. Имавме доволно време да се одмо риме и 
да с е запознаеме со вековните каракте рис тики и 
споме ници од историјата, културата и повторно 
да го по чув   ству ваме пулсот на животот на веле-
градот. Овој пат Мос ква дишеше со но виот здив 
на капитали змот.

Во Москава има огромен број музеи од сите 
типови. Едни од најпознатите и најпосетените 
секако се: Третјаковската галерија, Пушкиновиот 
музеј на ликовна уметност, Политехничкиот музеј 
и други. Третјаковската галерија  е национално-
то богатство на руската фина уметност, а воедно 
претставуваи еден од најголемите музеи во све-
тот. Збирката на галеријата се состои целосно од 
руска уметност и артисти кои дале придонес кон 
историјата на руската уметност или имале блиска 
поврзаност со неа. Колекцијата содржи повеќе од 
130.000 дела, слики, скулптури и графики, креи-
рани низ вековите од неколку последователни ге-
нерации на руски уметници. 

Пушкинскиот музеј на ликовна уметност, пак, 
содржи милиони предмети и уметнички дела од 
древниот Египет, Македонија, Елада, Рим, Аси-
рија и Вавилон. А во посебен дел е сместена голе-
ма колекција од европски дела како што се: Ван 
Гог, Матиз, Пикасо, Сезан, Моне, Кандински, Ре-
ноар и други.

Русија е земја во која постојат околу 160 етнич-
ки групи кои зборуваат на околу 100 јазици. Ру-
скиот јазик е едниствениот официјален државен 
јазик на земјата, но Уставот овозможува на пое-
динечните етнички групи во републиките да го 
користат својот мајчин јазик како ко-официјален 
веднаш до рускиот јазик. И покрај неговата голе-
ма раширеност, рускиот јазик е во голема мера хо-
моген во цела Русија. Денес рускиот јазик е еден 
од шесте официјални јазици на ООН.

Стариот руски фолклор, пак, се заснова на ко-
рени од паганските верувања на старите Словени, 
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кој денес најчесто е застапен во руските бајки. 
Руските епоси заземаат важен дел од словенска-
та митологија. Најважните и најстарите епоси од 
времето на Киевска Русија, всушност се создаде-
ни во денешниот северозападен руски федерален 
округ. Голем број на бајки и епоси биле приспосо-
бени и претставени во анимациски филмови од 
страна на многу познати режисери. Некои руски 
поети направиле голем број познати поетски ин-
терпретации на класичните руски бајки. Меѓу 
овие се вклучува и  Александар Сергеевич Пуш-
кин  кој, исто така, создал целосно оригинални 
бајски песни кои до ден-денес ја задржале својата 
голема популарност.

Цен тар на образованието на државата и поши-
роко е Ломоносовиот уни вер зитет кој е формиран 
во 1755 година. Во Москва има и други бројни уни-
верзитети, ви соки воени и други школи, акаде-
мии, институти и секаков вид институции.

Најпознатата туристичка атракција во градот 
е, секако, Црвениот плоштад каде што се лоцира-
ни Кремљ, црквата „Свети Василиј”, мавзолејот на 
Ленин,  Големиот Кремљски дворец  и многу дру-
ги мали манастири и споменици на културата и 
општественото живеење. Оттука може да се види 
и најголемиот хотел на светот, хотелот Русија, како 
и седиштето на вселенскиот патријарх- црквата на 
Исус Христос. Плоштадот е познат и по воените 
паради кои се одржувале на него во времето на Со-
ветскиот Сојуз, особено во времето на Сталин. 

Москва е главен град на Русија, а воедно прет-
ставува и нејзин политички, економски, образовен 
и транспортен центар. Во исто време тој е култур-
но, управно и индустриско средиште, тој е најго-
лемиот, нај значајниот, најубавиот, најфреквент-
ниот и главeн град на Русија. Во минатото градот 
бил престолнина на Царска Русија и главен град 
на Советскиот Сојуз. Тој е најбројниот христијан-
ски велеград, а во исто време, поради атеизмот и 
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најконтроверзниот центар на пра  во сла вието. Се-
диштето на Руската православна црква, исто така, 
се наоѓа во Москва, во манастирот „Свети Дани-
ло”. Со повеќе од 10 милиони жители Москва прет-
ставува руска убавица и најголем град во Европа.

При нашиот престој во Москва посетивме по-
голем број цркви и манастири, притоа бевме при-
мени во седиштето на Руската православна црква 
и разговаравме со нејзините претставници. Во 
разговорите посебен акцент беше ставен на одно-
сите на Руската православна црква и Македонска-
та православна црква, како и проширувањето на 
христијанската љубов и заедничката соработка. 
Притоа, домаќините беа информирани за пра-
шањето или (не)христијанскиот однос на Српска-
та кон Македонската православна црква, како и 
за други аспекти врзани со христијанството во 
Македонија. 

Од посетите на бројните руски духовни храмо-
ви во Москва, ќе ја издвоиме визитацијата на црк-
вата на Христос Спасителот која е седиште на Все-
ленскиот патријарх на Руската православна црк-
ва. За неа е врзана долга и интересна историја. 
Имено, црквата постоела сè до 5 декември 1931 го-
дина, кога била срушена со цел на тоа место да 
се изгради огромна градба - статуа на Ленин. Но, 
поради недостигот на фондови, а и проблемите со 
поплавите од околната река, местото било прет-
ворено во огромен отворен базен. 

Меѓутоа, оригиналната скица на црквата била 
зачувана и во февруари 1990 година  Руската пра-
вославна црква добила дозвола за реизградба 
на храмот, по што се започнало со собирање на 
средства и донации во 1992 година и со градење 
на црквата во 1994 година. Црквата конечно била 
завршена на 19 август 2000 година.

 Според информациите што ги добивме од ли-
тературата, меѓу другото се вели дека оваа метро-
пола за првпат се спомнува во пишаните записи 
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како мало гратче во 1147 година. Десетина години 
потоа кнезот Јуриј Долгоракиот го изградил први-
от ѕид околу градот. Меѓутоа, во 1237 и 1238 годи-
на монголската Златна орда  го ограбила и запали-
ла градот, убивајќи го целото население. Благода-
рение на извонредната местоположба градот бил 
обновен и бргу закрепнал. 

Неговиот подем, сепак, бил ограничен од стра-
на на Монголите, кои во тоа време собирале да-
ноци од најголем дел од руските територии преку 
своите вазали. Но, поради подемот на Литванија 
и Полска, Монголите сакајќи да балансираат доз-
волиле Москва да прерасне во моќно кнежество и 
да биде еден од најважните руски градови во тоа 
време. 

Ослободувањето на Русија од монголска доми-
нација траело сè до 1480 година, кога по Голема-
та битка на реката Угра, татаромонголите се по-
влекле и засекогаш била отфрлена нивната власт 
над руските територии, а престолнината на Русија 
која многупати била менувана, конечно била пре-
флена во Москва. 

Во текот на нашиот престој бевме запознати 
со голем број историски факти кои го отсликува-
ат минатото на таа славјанска земја. Така, од на-
шиот водич, во лицето на една убава, културна, 
знајна Русинка, која прекрасно зборуваше на ма-
кедонски јазик, а која била само еднаш во Маке-
донија на Семинарот за македонски јазик во Ох-
рид, добивме многу информации за минатото и 
сегашноста од историјата, културата, религијата, 
политиката, напредокот на државата, разликите, 
предностите и негативностите во живеењето на 
познати личности, како и на обичните смртници 
во Русија.

Таа нè информира дека развојот на царскиот 
автократски апсолутизам својот врв го достиг-
нал за време на владеењето на Иван IV познат и 
како Иван Грозни. Тој е првиот владетел што се 
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прогласил за цар на цела Русија, во  1547 година. 
Тој ја зајакнал позицијата на монархот до највисо-
ко ниво. Исто така, во негово време биле направе-
ни едни од најголемите реформи на Русија. Иван 
Грозни успеал да ги заземе Казанското, Астрахан-
ското и Сибирското ханство.  Овие освојувања ја 
прекинале до тогаш  постојната миграција на аз-
иските народи до Европа преку Волга и Урал. 

По смртта на Иван Грозни, негов наследник ста-
нал син му Фјодор I. Во текот на неговото владеење 
следувал период на граѓански војни и „странска” 
интервенција позната како „Време на пробле-
мите”. Екстремно ладните лета  довеле до голем 
глад и зголемување на социјалната неорганизира-
ност. Владеењето на Борис Годунов, било просле-
дено со големи бунтови и востанија, и покрај тоа 
што тој извршил големи реформи во Русија.

Бевме информирани дека Руската Империја е 
наследник на т.н. Руско или Московско Царство, 
во која како  цареви владееле наследниците 
на Иван IV. Но, се чини дека Империјата се родила 
со Петар I, кој извршил реформи и во војската, а 
според западните стандарди и реформи во земјо-
делството и индустријата. 

Црквата, исто така, претрпела промени. Па-
тријархот на руската црква бил заменет со Си-
нод, кој бил под директна контрола на царот. Во 
1699 година, Петар го напуштил традиционални-
от руски календар, во кој годината започнувала 
на  1 септември  и го прифатил   јулијанскиот ка-
лендар, каде годината започнува на 1 јануари. Од 
доаѓањето на власт, па сѐ до неговата смрт, Петар 
без прекин водел војни, од кои зависела целата 
негова политика. 

Тој војувал против  Османлиското Царство, за 
потоа да го освои пристанишниот град  Азов  и 
на  Русија  ѝ осигурил излез на  Црното Море. Тој 
војувал и против Персија, со што освоил и тери-
тории на западниот и јужниот брег на Каспиското 
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Езеро. Тие територии, Русија ги загубила многу 
бргу по неговата смрт. Меѓутоа, најважна од сите 
војни кои ги водел, била онаа против  Шведска, 
која траела 21 година.

Значаен период за руската историографија е, 
секако, појавата на рускиот престол на еден од 
амбициозните и безмилосни владетели -   Екате-
рина II, која  била германска принцеза и се ома-
жила за руски наследник на престолот. Таа имала 
право во Русија да ги заштитува интересите на 
христијаните во Османлиската Империја, а Крим-
ското ханство добило независност од султанот. 
Екатерина својата земја ја претворила во една од 
најсилните и најголемите земји во Европа и све-
тот. Територијалните проширувања продолжиле 
во времето на нејзините наследници Александар 
I, кој ја зазел  Финска  од ослабнатата Шведска   
и Бесарабија од Османлиската Империја.

При посетата на споменикот на Боро дин ска-
та битка бевме информирани дека Наполеон Бо-
напарта  направил голема грешка, кога, по кон-
фликтот со цар Александар I пошол во освојување 
на Царска Русија во 1812 година.

Оваа кампања на воени походи на крајот била 
со катастрофални последици за Наполеон, од 
причина бидејќи руската армија постојано го 
избегнувала директниот удар и тактиката на На-
полеон. Поради страшно студената руска зима, 
илјадници француски војници умреле од студ во 
снегот. Спроведувајќи герилски начин на воју-
вање, Русите ги натерале Французите да се повле-
чат, а по најавеното повлекување, руските војски 
отишле до таму што ги гонеле низ цела Централна 
и Западна Европа, додека не пристигнале во Па-
риз.

Ако во 1812 година бил запоседнат од Напо-
лео-новата наезда на Русија во Втората светска 
војна во 1941 година, на истото место пред Мос-
ква била сопрена германската војска и принудена 
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да се повлекува. Хитлер го положил оружјето на 
 истото место кое на симболичен начин е одбеле-
жано и служи за поттик и сеќавање на рус киот на-
род, кој на свој многу патриотски начин, ка рак те-
рис тичен и единствен,знаел да ја одбрани својата 
земја.

Во Москва е неодминлива посетата на Кремљ. 
Тој е централен ут врден дел на градот подигнат 
во XV век, кој има ос нова на триаголник и е оп-
кружен со ѕидини 12 мет  ри високи и 2 200 метри 
долги. Во него, меѓу дру гото, се наоѓа дворецот 
Терем, Гранитната па ла та и Успенската црква во 
која се крунисани руските ца реви. Кремљ во град-
бата поседува типично руски стил и се разлику-
ва од другите акрополи. Денес во него се наоѓаат 
зградата на врховната управа на Русија и Конгрес-
ната палата, а под ѕидините на Црвениот плош тад 
е мавзолејот на Ленин.

Денес во Москва можат да се видат огромни 
промени. Ако во еден период од седумдесетина 
години се изградија бројни монументи и нови, ка-
рак теристични градби за тој период, по 1991 годи-
на со распаѓањето на Советскиот Сојуз во Москва 
мо жат да се видат радикални промени. Се изви-
шуваат со  времени градби, трговски центри и ноќ-
ни клубови за забава.

За тоа Москва наликува на главен град на не-
која западна земја. Тоа е град со бурна историја 
и еден од нај ста рите градови во Русија кој се спо-
менува во сре ди ната на XII век. Во средниот век 
тој бил престол нина на Руското Кнежевство и на 
Руското Цар ство, сè до 1712 година. Тогаш Петар 
Велики ја пре ме стил престолнината од Москва во 
Петроград (поранешен Ленинград), денес Санкт 
Петербург, кој како значаен стратешки центар 
бил мета на сите воини, војски и освојувачи. 

Веројатно е здодевно да се кажуваат при ме рите 
дека Русите читаат во јавниот превоз и не фр лаат 
отпадоци по улиците. Можеби тие се и најбројни 
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во светот кои ги посетуваат театрите и биб лио те-
ките, а во овие нови времиња и кафеаните. Таква 
е руската нација, со сите позитивности и со сите 
пороци.

Ваквите убавини и контрасти, интересни исто-
риски нас тани, споменици на култура та, карак-
теристики и кон тро верзи на Русија и на рускиот 
народ, на одреден начин, ги видовме и почувству-
вавме во Москва. Меѓутоа, сè има почеток и крај, 
па и нашиот престој кој траеше неколку дена. 

Ја напуштивме Москва во делник, во вечерните 
ча сови кога сонцето тонеше над не прег ледните 
рам  ни пространства на Русија. На аеродромот 
„Ше ре мет јево” имаше вообичаена мешаница. 
Луѓето брзаа за свои те дестинации. А патувањето 
со авион во Русија е неопходно заради големите 
оддалечености што ги чекаат патниците по инаку 
големата земја.

Од авионот беше пријатно да се гледаат пано-
рамите на убавата Москва и на нејзините пред гра-
дија. Во тие моменти најдовме време да ги рези-
мираме впе чатоците за средбите, за настаните, за 
сè она што го видовме, почувствувавме и до  жи -
веавме во москов ски те дни и вечери. 

Не се задржавме во овој приказ на прошетки-
те низ музеите, во најпознатиот театар „Бољшој” 
и чудесното „Лебедово езеро” на Чајковски. Ниту 
на прекрасните Подмосковски вечери, на друж-
бите и кафетериите. Москва е интересен спој, 
метропола која дочекува и испраќа на само нејзин 
своевиден начин.
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VO "VETENATA ZEMJA"

^ есто пати се вели дека Америка е земјата на 
бизнисот и религијата. Тоа се потврдува со 

фактот што на тие богати простори век векува-
ат еден крај друг многу бројни народи и нации од 
сите расни групи со различни ре ли гии и од сите 
континенти во светот. Меѓу нив, зна чајно место 
имаат и Македонците, кои ги уживаат си те пра-
ва и слободи за развивање на своите на цио  н ални 
чувства, на својата култура, религија и на сè она 
што ја карактеризира нивната самостојност и са-
мобитност.

Во минатото Маке дон ците на северноамери-
канскиот континент биле во по  по дре дена по-
ложба во споредба со емиграцијата на соседните 
зем  ји на Балканот. Затоа биле пос тојана цел на 
ту ѓи те пропаганди. Соседните земји, со свои-
те освојувачки и аси ми ла тор ски апетити, насто-
ју ва ле со сите сили и пер фидни средства, да ги 
придобијат и да се наметнат на неорга ни зи ра ни -
те Македонци, со цел да ја деформираат и да ја 
потиснат нивната нацио нал на свест. Така заразе-
ни од туѓите проп а ган ди, за жал, како религиозни 
луѓе некои се приклучиле кон (про)бугарски, (про)
српски, (про)грчки пра во слав ни цркви и други ор-
ганизации и клубови. 

Ме ѓу тоа, положбата рапидно се сменила по 
консти ту и   ра ње то на Република Македонија и осо-
бено по об но ву вањето на Охридската архие пис-
ко пија во ли цето на Македонската православна 
црква. Како резул тат на тие придобивки, Ма ке-
дон ците во Соединетите Американски Држа-
ви формирале многу македонски пра вославни 
црк ви, македонски друштва, клубови и различ-
ни асо ци јации, отворија радија и ТВ-програми, 
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 започнаа да печатат весници, списанија и други 
инфор ма тив ни гла сила на македонски јазик. Тоа 
при донело во но вите средини тие да се претста-
ват како за себна на ција, со своја држава, со дла-
боки корени, со национална црква и со сите дру  ги 
атрибути на еден народ во светот. Македонските 
иселе-ници за ста  наа на страната на вистината, со 
цел да го афир ми   раат македонскиот народ и Ре-
публика Маке до нија.

Ние, (полошко-кумановскиот архијереј митро-
политот Кирил, протоѓаконот Александар Цан-
довски и авторот на овие редови, потпретседател 
на Комисијата за односи со верските заедници 
на Република Македонија) го почувствувавме сè 
повидливиот и позначаен пулсирачки залет на 
нашиот човек, најнапред во Канада, а потоа и во 
Соединетите Американски Држави. Затоа и отпа-
тувавме од аеродромот во Торонто, кој е огромен, 
едноставен, практичен, со голем паркинг на като-
ви, со безброј патокази и упатства за патникот за 
да може лесно да се снајде кон својата дестина-
ција. Ние се упативме кон излезот за Чикаго, каде 
што набрзина ја завршивме царинската и гранич-
ната процедура и се најдовме пред влезот на „Пан 
Американ” авионот кој леташе од Торонто за Чи-
каго. И покрај тоа што летот беше од интерен ка-
рактер, авионот ДЦ-9 беше еден од најсовремени-
те. Покрај удобноста што ја чувствувавме при па-
тувањето, забележавме дека секое второ седиште 
има и телефон. 

Под нас веќе беше дел од метрополата која се 
распространила долж езерото Онтарио. Го преле-
тавме Торонто и се упативме на северозапад, кон 
Чикаго, до каде што патувавме еден и пол час. Ста-
савме на тлото на Соединетите Аме рикански Др-
жави. Сместени меѓу Атлантскиот и Ти хиот Оке-
ан, меѓу Канада и Мексико, составени од 50 сојуз-
ни држави и еден сојузен округ, заедно со Алјаска 
и Хаваите, Соединетите Американски Држави се 
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вбројуваат меѓу најголемите држави во светот, во 
кои живеат повеќе од 240 милиони жители. Пого-
лемиот број Американци се доселени од Европа, 
главно, од Велика Британија и од Ирска, од Гер-
ма ни ја, Италија, Русија, Полс ка, Чешка, Словачка, 
Гр ција, Норвешка, Шведска, Данска, Македонија 
и голем број латиноамерикански земји. Има број-
но афроамериканско население, има Ин дијанци, 
Јапонци, Кинези, Евреи и други народи. 

Главен град на Соединетите Американски Др-
жави е Вашингтон, кој се наоѓа во сојузниот округ 
Колумбија и заедно со пред гра ди јата има повеќе 
од три милиони жители. Други важни метропо-
ли се Њујорк, Чикаго, Лос Анџелес, Фи ла дел-
фија, Детроит, Бостон, Балтимор, Кливленд, Сан 
Франциско и др. Рел јефот на Соединетите Аме-
рикански Држави е многу раз но ви ден, така што 
кон ти нен тал ниот дел се дели на неколку големи 
географски об ласти, различни по простор и при-
род ни богатства. 

Таму владее од континентална, суптропска, 
при мор ска, континентално-планинска и арктич-
ка до уме ре но топла океанска клима. Соедине-
тите Американски Држави располагаат со го ле-
ми природни богатства (планини, езера и реки). 
Нај  значајни езера се: Горното, Хјурон, Мичиген, 
Ири и Онтарио, а од реките Мисисипи со Мисури, 
Рио Гранде, Колорадо и многу други. Соединетите 
Американски Држави имаат бурна и богата исто-
рија од своето формирање до денес.

Така, покрај борбите со Индијанците, во 
1775 година почнале првите судири меѓу аме-
риканските доброволни одреди и ан глис ката 
војска, со што, всушност, почнала борбата на се-
верноамериканскиот континент за независност. 
Во 1783 година, со потпишувањето на Версајскиот 
мировен договор, Англија им ја приз нава незави-
сноста на Соединетите Американски Држави, со 
што настануваат круп ни промени не само во САД, 
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туку и во целиот свет. Соединетите Американски 
Држави претрпеа повеќе потреси, пред сè Граѓан-
ската војна од 1861 до 1865 година, потоа економ-
ската криза која траеше од 1929 до 1935 година, 
Вто рата светска војна, особено војната со Јапонија 
и упот ребата на атомското оружје над Хирошима 
и На га саки, па сè до денешните кризни жаришта 
и војните во Иран и Авганистан.

Според економската структура, Соединетите 
Американски Држави се ин дус триско-аграрна др-
жава, која достигнува многу ви сок степен на раз-
вој на производните сили во сите стопански гран-
ки. Со тоа, тие имаат економска доминација во 
светот, што придонесува за зго ле му ва ње на капи-
талот во целиот свет, поради што тие претставува-
ат една од во  де чките светски економски сили.

Инаку во Чикаго, еден од најголемите и најкон-
тро вер зните градови во светот, слетавме на него-
виот најголем аеродром, „Охеира”. Овој град е втор 
по го лемина во Соединетите Американски Држа-
ви, а најголем во државата Или ноис. Тој е распрос-
транет долж Мичигенското Езеро и достигнува де-
сетина милиони жители со пред гра ди  јата. 

Поради вонредно добрата геостратешка по-
ложба Чикаго е важна сообраќајна раскрсница и 
пристаниште. Тој е најголем пазар на жито, стока 
и др ва, како и најголема берза на производи. Чи-
каго е град со пет универзитети, високи технички 
школи, бројни науч  ни институции и институти, 
меѓу кои најпознат е Институтот за користење на 
атомската енергија, ка  ко и Уметничкиот инсти-
тут, а познат е и по му зе и те, операта, саемот…

Според историскиот календар, Чикаго бил фор-
ми ран во 1803 година, со што спаѓа меѓу постари-
те ме тро поли. За жал, во 1827 година бил уништен 
во силен по жар, а потоа бил обновен и се развил 
во еден од најголемите и најпознатите центри, не 
само во Соединетите Американски Држави, туку 
и во светот.
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Во Чикаго, од аеродромот со бе ла та лимузина, 
земена под наем за оваа пригода, се упа тивме кон 
новата црква „Свети Кирил и Методиј” во мес-
носта Бервин. Пред црквата имаше неколку сто-
тици Македонци. Ста ри и млади облечени во на-
родни носии, со цве ќиња во рацете го исчекуваа 
тој миг, од значење за нив и за црковната општина. 
Секако, и за нас убавиот духовен празничен повод 
и свечената пригода претставуваа задоволство.

Свеченоста по повод осветувањето на Маке-
донската православна црква „Свети Кирил и 
Методиј” започна со отслужување доксологија 
(молитва за добро пристигнување), на која при-
суствуваа бројни иселеници, а тоа претставуваше 
прва архијерејска молитва. Пред црквата се вееја 
бројни македонски знамиња. Сè беше подготвено 
за свечениот момент - осветувањето на црквата, 
што требаше да се изврши наредниот ден. На тоа 
македонско место од неколку хектари е изграден 
еден од најубавите духовни и културни центри на 
американскиот континент. Македонската право-
славна црква „Свети Кирил и Методиј” е простра-
на црква, изградена од тврд материјал, на која сè 
уште мирисаше свежиот малтер. Во храмот има 
голема и убава свечена сала за околу 500 луѓе, две 
помали сали и други простории и голем паркинг. 
Во таа прекрасна оаза од зеленило што излегува 
на две улици е изграден дом за свештеникот и 
убав простор за одржување пикници и други ма-
нифестации, во што се вградени трудот, средства-
та и љубовта на целата управа и на сите членови 
на црквата.

Свеченостите за евангелисувањето на црквата 
започнаа во претпладневните часови, кога река 
од луѓе и автомобили се слеваше кон новиот ма-
кедонски храм. Во присуство на повеќе од илјада 
луѓе свечениот чин го изврши полошко-куманов-
скиот митрополит г. Кирил, во сослужение на ма-
кедонски свештеници.
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Се отслужи прва архијерејска литургија, се на-
прави опход околу црквата, потоа на англиски и 
на македонски јазик се читаше апостолот, а се из-
вршија и други церемонии од архијерејската ли-
тургија.

Во попладневните часови првпат во новата 
сала се одржа банкет на кој присуствуваа повеќе 
од 500 верници, за кои црквата приреди бесплат-
на гозба. Во атмосфера на големо расположение 
од значајното постигнување, осветувањето на 
црковниот, културно-просветниот и спортскиот 
дом, дарежливите Македонци на дело ја покажаа 
љубовта кон црквата и дедовската земја - Македо-
нија: беа собрани околу 50.000 долари, што ќе го 
збогатат фондот на црквата за во иднина да биде 
центар за собирање на македонските доселеници 
од тие простори. Најголемата радост на банкетот, 
секако, беа четириесетината Американчиња од ма-
кедонско потекло, кои пред присутните, по химна-
та „Денес над Македонија се раѓа”, ги презентираа 
своите фолклорни и пејачки способности, за што 
беа наградени со долготрајни аплаузи.

Инаку, иницијативата за покренување на из-
градба на македонски-духовно културен дом 
„Свети Кирил и Методиј” што служи на интереси-
те на македонските доселеници од сите делови на 
Македонија била покрената на 21 мај 1976 година. 
Притоа, било одлучено да го носи името на свети 
Кирил и Методиј со што општината била примена 
како дел од Македонската православна црква со 
писмо на Светиот архијерејски синод. Потоа, во 
потесното градско подрачје на Чикаго управата 
купува зграда на една лутеранска црква што ја 
преуредила и ја приспособила за вршење на пра-
вославни богослужби. Потоа било купено новото 
место каде се поставиле темелите и бил изграден 
новиот храм. Во состав на црквата работи Фуд-
балскиот тим „Македонија”, неделно училиште, 
женска секција и Културно-уметничкото друштво 



СВЕТОТ НА ДЛАНКА

281 ~~

„Гоце Делчев”, едно од најдобрите и најуспешни-
те македонски друштва во Соединетите Амери-
кански Држави.

Другиот ден го искористивме за разгледување 
на Чикаго и за посета на значајни места. Нашите 
домаќини нè однесоа во строгиот центар на гра-
дот, каде се наоѓа една од највисоките згради во 
светот. А центарот, или „даун таун”, како нашите 
го презеле збо рот од англискиот јазик, навистина 
е, можеби, нај ка рак теристичен за Америка. Изви-
шени згради со многу интересна архитектура. Се-
која е целина за себе, а сите тие многукатници пра-
ват едно големо архитектонско чудо. Градот диши, 
пулсира многу потопло, попријатно и на род ски од 
каде било во светот со својата посебност.

Се шетавме по сите квартови во кои живеат Ки-
нези, Италијанци, Елини (Грци), Полјаци… Според 
составот на населението така се нарекуваат и квар-
товите. Меѓутоа, центарот се чини е најпривлечен 
и со многу топлина. Затоа често се вели дека и Ал 
Капоне, не случајно го одбрал центарот на Чикаго. 
Домаќините нѝ ги покажаа и улиците од времето 
на Ал Капоне и од филмовите за него. Беше инте-
ресно кога слушнавме дека и еден Македонец бил 
дел од ган г стерскиот живот во тие години.

Америка отсекогаш била „ветената земја” за 
Европејците, односно народите од оваа страна 
на океанот. Тие се населувале на тој богат и по 
многу нешта карактеристичен континент од поче-
токот на освојувањето до денешни дни. Процесот 
на до се лу вање непрекинато трае и, веројатно, ќе 
продолжи и во ид нина. Во овој долг период на 
доселување, ако Њу јорк станал центарот за Ев-
реите и Италијанците, Лос Анџелес за Кинезите, 
Чикаго за многу народи и нации, тогаш Детроит 
е средиштето на Ма ке дон ците од сите делови на 
Македонија итн.

Од Чикаго отпатувавме за Детроит со летот кој 
траеше околу еден час. Беше пладне кога  авионот 
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се вивна во висините и леташе од североисточ-
ната страна, долж брегот на езерото Ми чиген, во 
кое како во море пловат бродови, јахти, лаѓи... 
Во далечината се забележуваше градот Милвоки 
во државата Висконсин, кога авио нот сврте кон 
исток, а потоа преку езерото и ко п нениот дел на 
државата Мичиген се најдовме над цен тарот на 
автомобилската индустрија - Детроит.

Детроит е велеград на езерото Ири - една од 
петте метрополи во Соединетите Американски 
Држави и седиште на ав то мо бил ски те компании 
„Форд”, „Крајслер” и „Џенерал моторс”. Тоа е 
град на авионската и електронската индустрија, 
кој уште во 1796 година го формирале Французи-
те. Исто така, Детроит е еден од големите центри 
на афроамериканското население, како и значаен 
културен, административен и спортски центар на 
тие аме ри кан ски простори. 

Меѓутоа, за нас најзначајно е тоа што Детроит 
е средиштето на најбројната македонска колонија 
во Соединетите Американски Држави, во која пр-
вите печалбари од егејскиот дел на Македонија 
се доселиле уште при крајот на XIX век. Денес во 
него живеат четириесетина илјади Македонци и 
тоа претежно од Преспанско, Тетовско и Битол-
ско. Затоа, со право се вели дека Вратница - Те-
товско и Љубојно - Преспанско се преселиле во 
Детроит, а нив, за жал, ги има повеќе таму откол-
ку во Македонија (околу 300 семејства од Вратни-
ца, а околу 120 семејства од Љубојно).

Детроит е центарот на ав то мо бил ска та индус-
трија и на други важни компании, затоа и станал 
„мека” за Македонците. Најголем број нашинци 
нашле сигурна егзистенција токму во автомобил-
ските компании, а одреден број, особено доселе-
ниците од Тетовско отвориле фурни, ресторани, 
слаткарници, дуќани и средни индустриски капа-
ци те ти, во кои работат голем број доселеници од 
Ма ке донија и пошироко од Балканот.
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 Во Детроит ја посетивме Македонската пра-
вославна црква „Света Богородица”. Таму се 
сретнавме со доста нашинци кои најдоа слобод-
но време да дојдат и да слушнат за поголем број 
прашања и проблеми од „стариот крај”, како што 
често велат за Македонија. Се отвори дискусија, 
при што присутните посебно се интересираа за 
состојбите во Македонската православна црква, 
за состојба во Република Македонија и за животот 
и настаните особено во Тетовско и Преспанско.

При нашата посета на Детроит бевме информи-
рани дека постоела иницијатива за формирање и 
изградба на македонска православна црква меѓу 
Македонците од Детроит уште од поодамна. Меѓу-
тоа, таа желба се исполнила дури во 1975 година 
кога Македонската православна црква „Света 
Богородица” била примена во крилото на Свети-
климентовата црква и потпаднала под нејзина ју-
рисдикција и кога митрополитот Кирил отслужил 
прва архијерејска литургија на македонски јазик. 
Бевме запознати со активностите на овој многу 
значаен духовно-културен македонски центар, во 
чиј состав работи Културно-уметничкото друштво 
„Танец”, во кое членуваат педесетина млади мом-
чиња и девојчиња, претежно родени во Соедине-
тите Американски Држави, а кои се вљубеници во 
македонскиот фолклор. 

Овие млади Американци од македонско по-
текло редовно учествуваат на голем број мани-
фестации што се одржуваат во Соединетите Аме-
рикански Држави и во Канада, особено на црков-
но-народните собири што се организираат на тие 
простори. Женската секција, пак, е десна рака на 
управата на црквата. 

Денес стариот објект на црквата е продаден а 
изградена е нова црква која претставува соборен 
храм и најголем објект на Македонската право-
славна црква во Соединетите Американски Држа-
ви. До храмот се изградени големи сали и други 
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простории што претставуваат убав македонски 
архитектонски комплекс. Местото било осветено 
на 25 септември 1995 година, а црквата била осве-
тена на 21 септември 2002 година.

Од посебно значење за македонската заедница 
во Детроит беше, секако, Катедрата по македон-
ски јазик што со успех работеше на Универзитетот 
„Ен Арбор”. Македонскиот јазик како признат, по-
знат и рамноправен со другите светски јазици, за-
почнал да се изучува во Детроит од септември 1991 
година. На првиот курс биле запишани десет сту-
денти, од кои пет Американци од немакедонско 
потекло. Средства за одржување на Катедрата, по-
крај образовните установи, обезбедувала и Маке-
донската православна црква „Света Богородица”. 

По неколку дена од Детроит заминавме за Кли-
вленд. Се возевме сè до гра ни цата меѓу државите 
Мичиген и Охајо. Го поминавме гратчето Монро, 
каде на езерото Ири е лоцирана атомската цен-
трала „Фер ми” и брзо стигнавме во градот Толи-
до. Таму, кај Порт Ауторити, сообраќајот беше 
сопрен, бидејќи мостот, под кој поминуваат пре-
куо кеан ски бродови, беше подигнат за да се отво-
ри широката заливска порта, ка де што е сместена 
Железарницата и другите индус трис ки капаците-
ти, во кои, како што дознавме, доаѓаат су ровини 
и од Македонија.

Колона автомобили се движеше по автопатот 
број 80 кој води на североисток кон Кливленд. 
Таму во непосредна близина на бројните богати 
фарми со мали акумулации, кои личат на непре-
гледни оази во котлината Охајо, застанавме со 
„мерцедесот 300” на еден простор каде што сто-
еше патоказ дека Кливленд е оддалечен 100 км, а 
Њујорк 600 километри. 

Направивме шега со некои слични па токази 
во Македонија, на кои, на пример, стои Атина 462 
километри (бројка што тешко се запаметува), а 
нема никаде патоказ за Солун. Патот врвеше и сè 
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 повеќе се намалуваа километрите кон Кливленд. 
Во автомобилот ечеше македонска музика и во 
паузата одвреме-навреме разговаравме со пријат-
ниот сопатник за состојбите во Македонија и САД. 

На еден од црковно-народните собири кој 
се одржа во Кливленд, во организација на Аме-
риканско-канадско-македонската епархија, до-
маќин беше Македонската православна општина 
„Свети Климент Охридски” од градот Еивн (Avon), 
предградие на Лореин, во државата Охајо. Све-
ченостите започнаа кога река од Македонци се 
слеваше во центарот на Кливленд, во најголемите 
и најмодерните хотели „Мариот” и „Шератон” и 
во неколку други што се наоѓаат во центарот на 
градот. Таму вриеше како во кошница. Сè беше 
македонско. Се вееја американското, канадското 
и бројни македонски знамиња. Потоа, забележи-
телни беа пораките на англиски и на македонски 
јазик на кои беа напишани имињата на македон-
ските православни цркви и нивните фолклорни 
и спортски асоцијации што зедоа учество на оваа 
македонска манифестација, на која главната по-
рака беше за национално и духовно единство кај 
македонските доселеници од северноамерикан-
скиот континент.

Заедничката семакедонска свеченост се одржа 
во строгиот центар на метрополата Кливленд, која 
беше со сосема поинаков имиџ, што е каракте-
ристика за современите американски градови, во 
кои центрите се уредени, чисти, со фонтани, буле-
вари и скапи места за бизнис и разонода. Така и 
во Кливленд, центарот изгледаше како европски 
плоштад со кој секој градоначалник може да биде 
не само горд, туку и секому да се пофали со чисто-
тата, уреденоста и архитектонските решенија. 

На Собранието на Епархијата, што се одржа 
во прекрасната сала на хотелот „Шератон” беа 
пристуни делегати, претставници и свештеници 
од сите македонски црковни општини од САД 
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и Канада, а на кое се расправаше за актуелните 
прашања и проблеми на Епархијата. Тоа беа дел 
од македонските патриоти кои вложиле многу 
време и труд за афирмација на Македонската пра-
во-славна црква и македонското име во целина.

Кога почнуваше официјалното отворање на 
Собирот, дознавме дека околу 2.500 соби се ре-
зервирани од нашинци од тие американски прос-
тори. Тоа зборуваше дека тој собир беше еден од 
најпосетените, ако не и најброен. Така и беше на 
првиот официјален ден од Собирот. Насекаде во 
центарот на Кливленд ечеше македонскиот збор, 
музиката и песната. Можеа да се видат десетици 
момчиња и девојки во македонски носии кои беа 
атракција за Американците.

Според програмата на Собирот, во попладнев-
ните часови се одржаа мирни демонстрации пред 
споменикот што е лоциран пред општинската 
зграда што се наоѓа во непосредна близина на 
центарот и на хотелот „Мариот”, во кој беа сместе-
ни голем број учесници на оваа сéмакедонска ма-
нифестација. Околу илјада луѓе беа собрани пред 
овој хотел од каде што тргнаа кон споменикот. Се 
вееја десетици знамиња на Соединетите Амери-
кански Држави, Канада и Македонија. 

Меѓу другото, беше речено дека црковно-народ-
ниот собир е свечен миг кога Кливленд живее за 
вистината на македонскиот народ. Затоа соборја-
ните го креваат гласот кон правдољубивиот народ 
на Соединетите Американски Држави и Канада да 
ја откопаат правдината закопана од нечесната ев-
ропска политика. Македонија секогаш раѓала горди 
синови и раѓа чеда кои се борат пред правдољуби-
виот свет да ја докажат вистината за Македонија. 
Грчката нечесна пропаганда, за жал, бара да се 
одземе од Македонците најсветото - светото гордо 
име, кое е длабоко врежано во душата на македон-
скиот народ. Церемонијата беше проследена од 
бројни американски средства за информирање.
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Исто така, на присутните им се обратија и по-
знати Македонци родени во Соединетите Аме-
рикански Држави и Канада. Еден од нив, меѓу 
другото, рече дека неговиот род води потекло 
од Беломорска Македонија, во сегашните грани-
ци на Грција, земјата од каде што излезе зборот 
„демократија”, а самите Грци не знаат што е де-
мократија. Потоа, тој додаде дека нашето свето 
име македонско не е на распродажба и за ништо 
на светот нема да го продадеме, бидејќи уште од 
дамнина нашите прадедовци биле Македонци, а 
сега, во овој цивилизиран свет, и ние ќе се викаме 
онака како што е нашата волја и како што сакаме 
ние - Македонци!

Инаку, во гратчето Еивн, предградие на Лоре-
ин, со успех работи Македонската православна 
црква „Свети Климент Охридски”, која беше до-
маќин на Собирот. Овој значаен црковен храм 
и културно-просветен центар е собиралиште на 
македонските доселеници, кои живеат и работат 
во градовите Еивн, Лореин, Илирија, Кливленд и 
други места. Меѓу педесет и петте националности 
од целиот свет што живеат во Лореин, град што е 
основан во 1807 година, видно место зазема маке-
донската етничка група. Таа е една од постарите 
на тие простори, која започнала да се организира 
на црковно-национално поле. 

Инаку, идејата за изградба на Македонската 
православна црква „Свети Климент Охридско” во 
Лореин била реализирана на 9 април 1978 годи-
на од членовите на црквата, кои претежно дошле 
од преспанскиот, битолскиот и други краишта на 
поделена Македонија. Прва богослужба на маке-
донски јазик била отслужена во Украинска црква. 
Тогаш е купено место каде била изградена сала 
со привремено адаптиран олтар, каде денес до 
салата е црквата „Свети Климент Охридски”. Во 
состав на црковната општина, покрај играорната 
група и женската секција активни биле  црковниот 
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хор, фудбалскиот тим и секцијата за бинго. Маке-
донците во Лореин редовно учествувале на Фес-
тивалот на нациите што се одржува секоја година 
во Лореин.  

Во непосредна близина до хотелот „Шератон”, 
таа вечер настапија 15 играорни групи. Во среди-
ната на центарот беше сместена огромна бина од 
која беа поздравени присутните и им беше поса-
кано срдечно и топло добредојде. Потоа настапија 
играорни групи, кои се претставија со македон-
ски ора и песни со што оставија силен впечаток 
кај присутните. Програмата траеше до доцна во 
ноќта, а веселбата младите играорки и играорци 
ја продоложија по улиците на Кливленд.

Фудбалските екипи, пак, кои работат во сос-
тавот на црковните општини, ги одмерија силите 
во попладневните часови, на фудбалските терени 
на „Комјунити колиџ”. Нив ги имаше 16 на број, 
кои се натпреваруваа во куп систем и ги покажаа 
своите спортски вештини. Победник на турнирот 
беше екипата на Македонската православна црк-
ва „Свети Климент Охридски” од Торонто, второ-
то место му припадна на клубот „Македонија” од 
Њу Џерси, а третото место го освои екипата на 
Македонската православна црква „Света Богоро-
дица” од Лос Анџелес.

Собирот заврши со голем банкет што се одр-
жа во ексклузивниот хотел „Мариот”, на кој при-
суствуваа околу 800 гости, меѓу кои и градоначал-
никот на Еивн, претставникот на гувернерот на 
Кливленд, претставникот на Одделот за здрав-
ство на Охајо и други..

Го напуштивме Кливленд по автопатот што се 
наоѓа во непосредна близина на езерото Ири и 
се упативме кон аеродромот. Долго ги гледавме 
прекрасните пејзажи долж езерската шир, која 
непрегледно се протегаше кон американските хо-
ризонти. 
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P о Кливленд следната наша дестинација беше 
Њујорк. Се поз дра вивме со нашите домаќини, 

а потоа се упативме кон из ле зот кон најсветскиот 
од сите светски градови Њујорк. Tочно во 10.30 
часот, полетавме кон височините загледани во 
панорамата под нас. Нај  првин, долж брегот на 
езерото Онтарио, а по тоа кон исток, за околу два 
часа да се најдеме на западната страна на Њујорк.

Во далечината се гле даше поголем дел од свет-
ската метропола, како и бројни објекти во држа-
вата Њу Џерси, која е на дес  ниот брег од реката 
Хадсон. Поврзани со неколку ту нели и мостови, 
меѓу кои и мостот „Џорџ Ва шинг тон”, кој е на два 
ката и еден од најголемите и нај уба  вите мостови 
во светот. Авионот слета на аеродромот „Њу   варк” 
во Њу Џерси точно напладне. 

Поминавме низ градот Патерсон кој некогаш 
бил најголем центар на свила, за што сведочеа и 
бројните објекти од минатиот век. А во продолже-
ние на Њу варк, покрај Патерсон следеа и Клиф-
тон, Гар  филд, Пасаик, Тотова и други градови 
кои се нанижани еден до друг и кои ги дели не-
која улица или канал, што за посетителот од Ев-
ропа не е многу јасно, бидејќи сите тие градови 
претставуваат една це лина што се протега долж 
автопатот бр. 80, кој преку автопатот бр. 95 е глав-
ната артерија меѓу Њу Џер си и Бронкс во Њујорк.

Од Њу Џерси преку реката Хадсон се доаѓа, 
главно, преку подводните тунели „Холанд” и „Лин-
колн”, како и преку мостовите „Џорџ Вашингтон” 
и „Вер зано - Нероуз”. Се движевме по автопатот 
бр. 4 и за тоа се прик лучивме во долгата колона ав-
томобили што ја преминуваше реката Хадсон пре-
ку мостот „Џорџ Ва шинг тон”, по линиите на кат, 
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како што ве лат њујорчани. За десетина минути се 
нај довме  во Менхетен, од каде што продолживме 
долж ре ка та кон југ, да ја видиме големата метро-
пола светскиот Њу јорк.

Њујорк, со пошироката градска околина има 
околу 17 милиони жители и претставува најголемо 
пристаниште и најголем стопански центар во све-
тот. Овој велеград се развил на утоката на реката 
Хадсон и на бреговите на заливот кој го затвора 
ос тровот Лонг Ајленд. На почетокот на најважни-
от дел од Њујорк, кој се вика Менхетен, од источ-
ната страна на реката Хадсон, Холанѓаните во 1625 
година подигнале тврдина, а неколку години по-
доцна за ситници, вредни 24 долари, од Индијан-
ците го откупиле Мен хетен. Тој денес е најскапиот 
дел од овој голем град, каде секоја педа земја се 
плаќа со баснословни суми пари и злато. Холанѓа-
ните го нарекле Нов Амс тер дам. Меѓутоа, во 1664 
година тој простор го освоиле Ан гличаните и го 
нарекле Њујорк. Vо 1789 година ста нува главен 
град на Соединетите Американски Држави, кога 
Џорџ Вашингтон е прогласен за прв претседател 
на Соединетите Американски Држави. 

Се шетавме со автомобилот на нашите пријате-
ли кои постојано ни раскажуваа некои нови пода-
тоци за овој град. Велеа дека според официјални-
те податоци, најголемиот број од аме ри кан ските 
доселеници дошле преку Њујорк, тоа зна чи дека 
секој ден се доселувале по околу 3.000 луѓе, од 
сите раси, меридијани и народи. Меѓу нив најм-
ногу имало Ирци, Ита лијанци, Евреи, Германци, 
Руси, Полјаци и при пад ници на други народи.

Денес во Њујорк живеат околу 200 нации, а 
и весниците се печатат на 200 јазици. Бројот на 
припадниците на некои народи е многу голем. 
Така, во Њујорк живеат повеќе Ирци отколку во 
главниот град на Ирска - Даблин. Ита ли јан ци има 
повеќе отколку во Рим, а со над 500.000 Афроаме-
риканци, Њујорк е голем град на таа раса.
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Њујорк е граден во европски стил, со збиени 
ули ци и квартови. Dолжината на улиците во Њу-
јорк изнесува 9.000 км, колку што изнесува ра-
сто  јанието од Охрид до Рио де Жанеиро. Улици-
те, глав  но, се прави и наместо имиња се означе-
ни со брое  ви, и во одделни делови на Њујорк се 
движат повеќе од 5,5 милиони патнички возила 
1,5 ми лиони автобуси и повеќе од еден милион 
жолти такси-возила. Освен тоа, во Њујорк од раз-
ни правци и градови дневно вле  гуваат околу 600 
000 автомобили. За да се сфати колку е жив со-
обраќајот, треба да се додаде и тоа дека и под -
земните железници дневно превезуваат околу 10 
ми лио ни патници. Бројки што навистина плену-
ва ат и збу нуваат.

Животот во Њујорк е на улиците, но и под зем-
јата, каде се наоѓаат милион дуќани, локали и др. 
Под површината на њујоршките улици и згради се 
наоѓа гус та мрежа на подземни патишта и пруги 
на под зем ни железници, водоводни цевки, кана-
ли, елек трич ни и телефонски инсталации и дру-
ги уреди. За тоа често се вели дека по улиците на 
Њујорк никаде не може ни кол да се забие в земја, 
а камоли на некоја длабочина, а да не се оштети 
нешто под нив.

Ете, тоа се дел од особеностите на овој голем 
град, кој има жители колку Белгија и Австрија за-
едно. Тоа е градот на прочуената Статуа на слобо-
дата, на 11 универзитети, театри, музеи, галерии, 
значајни издавачки куќи, еко номски, трговски, 
научни и други институции; тој е седиштето на 
Обединетите нации, градот на фил мот, музиката, 
љубовта…

Поради сето тоа Њујорк стана многу привлечен 
мегалополис. Нај по се те на е зградата на ООН, низ 
која дневно поминуваат повеќе од 3.000 луѓе, по-
тоа Емпаер стејт билдинг, Статуата на слободата 
и други. Низ Њујорк годишно по ми ну ваат мили-
они туристи. Њујорк е пристаништен град, полн 
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со движење и работа, со богатства, сиромаштија и 
рас кош, со најголеми контрасти. Вистинска арена 
на отворено.

Често се вели дека патиштата на се вер но аме-
ри канскиот континент, главно, водат, се вкр-
стуваат или заминуваат од светската метропола 
- Њујорк. Овој мегалополис по многу нешта е ка-
рактеристичен, контроверзен, убав и значаен, ако 
не и најзначајниот град на светот, чија архитек-
тура, култура, минато и се гашност се еден импо-
зантен и многу впечатлив мозаик, кои му даваат 
посебен и уникатен белег. Затоа, не случајно се 
рекло дека да се види Њујорк значи да се почув-
ствува големината, пос тиг ну ва ња та и развојот 
на човештвото, со вистините кои се видени на 
филм ското платно, преку малиот екран, вo фан-
тазиите, мечтите на јаве. Меѓутоа, се чи ни дека 
од сè највпечатлив е Њујорк од авион, кога сите 
карактеристични згради, аве нии те и друмовитe 
со своите нишани од птичја пер спек тива се имаа 
како на дланка и ја збогатуваат американската 
разгледница и силните впечатоци на туристите. 

Патувањето за Флорида го започнавме на ае-
родромот „Кенеди” во Њујорк. Тој е еден од свет-
ските аеродроми на тие простори. И покрај тоа 
што е огромен, аеродромот е едноставен, практи-
чен, со безброј патокази и упатства за да може па-
тникот лесно да се снајде кон својата дестинација. 
Авионот во кој удобно се сместивме и патувавме 
полета на пладне од Њујорк. Првата дестинација 
беше аеродромот Шарлот, во Северна Каролина, 
каде останавме околу еден час, а потоа полетавме 
за Форт Лодердел на Флорида.

 Поради вонредно добрата геостратешка по-
ложба, Форт Лодердел е важна сообраќајна рас-
крсница и место на богаташи. Тој е најголемото 
пристаниште на американските јахти и најбогати-
те куќи на тој дел од Флорида, а можеби и во све-
тот. На аеродромот не пречекаа нашите  домаќини, 
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кои ни искажаа македонско гостопримство, пред 
сè со топлина и љубов, а потоа со удобноста во 
нивниот богат апартман на брегот на Атланскиот 
Океан, во близина на познатата плажа Холивуд, 
на север од Мајами. 

Зградата во која бевме сместени беше со многу 
интересни архитектонски остварувања и со сите 
потребни простории за одмор, рекреација и удоб-
но живеење. Секоја зграда покрај океанот е бога-
та целина за себе, а сите тие обла ко де ри пра ват 
една целина. Брегот диши, пулсира многу пото-
пло, попријатно и убаво и за очи и за душа од каде 
било во светот.

Затоа Флорида е интересна со својата географ-
ска положба, клима и посебност од секаков вид. 
Мислиш дека во должина на брегот се наоѓа еден 
град чија големина е непрегледна илјадници ки-
лометри од Џексонвил до Мајами. Затоа често се 
вели дека богатите Американци не случајно ја од-
брале Флорида, каде живеат претежно во есен и 
зима. И ние се шетавме по сите убави интересни 
и по многу нешта карактеристични простори, за 
кои е потребно многу време за да ги видиш. Меѓу-
тоа, одличната инфраструктура, поврзаноста со 
главните и споредни сообраќајници патувањето 
го прават пријатно и интересно. 

Во пишаните материјали кои ги читавме пред 
нашето патување, меѓу другото, се вели дека 
Флорида е сојузна држава на Соединетите Аме-
рикански Држави, на полуостровот Флорида, по-
меѓу Атланскиот Океан и Мексиканскиот Залив, 
чиј главен град е Телахаси, но се чини Мајами е 
најзначајниот град, како и градовите Џексонвил, 
Тампа и прочуените морски капалишта Мајами 
Бич, Палм Бич и Дејдона Бич. Флорида е прос-
трана рамница, со песочни брегови и суптропска 
клима, со многу благи зими и топли лета. Низ 
Флорида течат многу реки со бавен тек. Има го-
лем број мочуришта и езера, а поголемо е езерото 
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Окичоби. Туризмот е најразвиена гранка во Сое-
динетите Американски Држави, но, исто така, во 
Флорида е развиена и прехранбената, дрвната и 
други индустрии. По производство на минерални 
фосфати е прва во Западната хемисфера. 

Инаку, Флорида ја открил шпанскиот истражу-
вач Понсе де Леон во 1513 година. Под Шпанија 
била до 1763 година, потоа под Англија сè до 1893 
година, кога повторна потпаднала под Шпанија. 
Во 1819 година Соединетите Американски Држа-
ви ја откупиле од Шпанија, меѓутоа долготрајната 
битка меѓу Соединетите Американски Држави и 
семинолските Индијанци оставила траги. Флори-
да е сојузна држава на Соединетите Американски 
Држави од 1845 година. 

Таа е интересна и значајна од север со грани-
цата на државата Џорџија, па до југ кај Флорид-
скиот Мореуз, кој е еден од најважните морски 
теснеци на Западната хемисфера. Тој ја дели Фло-
рида од Куба, а со тоа дели два различни света. 
Ние имавме среќа да го видиме тоа и да го почув-
ствуваме од двете страни. Од Флорида при посе-
тата на еден наш роднина од Преспа каде имавме 
прекрасни мигови и поминавме незаборавно, и 
од Куба, пак, при нашите посети ја гледавме кон 
Флорида од каде од двете држави гледавме чудес-
но зајдисонце кое остава траги во сеќавањата на 
посетителот.

По неколку дена од апартманот во Јужна Фло-
рида тргнавме по долгиот автопат од источниот 
до западниот брег на Флорида. Колона автомоби-
ли се движеше по автопатот кој поминува покрај 
многу населени места и фарми. Исто така, тој го 
дели и мочуриштето во кое имавме можност од 
непосредна близина на оградата од автопатот да 
видиме различни морски птици, но и крокодили, 
кои мирно го чекаа својот плен. Автопатот беше 
со сите американски нишани, но беше прав, не-
догледен и за возачот и  здодевен. По повеќе часа 
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возење се најдовме од другата страна на брегот на 
Флорида, во градот Нејплс. Таму, во ресторанот 
Вергина (Vergina), каде се вишнееше македонско-
то знаме со сонцето од Кутлеш, имавме средба со 
познатите македонски иселеници и бизнисмени, 
наши долгогодишни пријатели, кои покрај Скопје, 
Торонто и Чикаго свиле убави гнезда на еден мал 
богат остров во Мексиканскиот Залив.

Во Нејплс се чувствувавме како дома, како во 
Македонија. Истиот ден кога пристигнавме, од 
ресторанот Вергина кој се наоѓа во центарот на 
градот, на главната улица ја гледавме парадата 
што започна токму пред ресторанот Вергина, чиј 
главен организатор и спонзор беше еден наши-
нец по потекло од Егејска Македонија. Средба-
та во Вергина беше многу срдечна, пријателска, 
македонска. Разговаравме за многу работи кои 
се однесуваат на збиднувањата, напредокот и ид-
нината на Македонија. Потоа, доцна во ноќта се 
вративме во Мајами.

Исто така, во Флорида ја посетивме Македон-
ската православна црква „Свети Димитрија” во 
Јужна Флорида северно од Мајами. Оваа црковна 
општина е една од помладите што Македонците 
ја формирале и претставува место на собирање и 
другарување на доселениците од тие топли и уба-
ви простори. 

Почетоците за формирање на црквата „Свети 
Димитрија” започнале со конституирањето на 
македонскиот клуб на Флорида, на Василица, на 
14 јануари 1989 година. Таа забава останала не-
заборавна како собир на другарување и братска 
љубов на македонските доселеници во тие убави 
и топли краишта на Јужна Флорида. Потоа, на 15 
август 1989 година, била формирана Македонска-
та православна црква „Свети Димитрија” и реги-
стрирана пред американските власти во Талаха-
си (Tallahassee). Почетоците на црковниот живот 
започнале во изнајмени сали и клубови, при што 
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македонски свештеници служеле на сите поголе-
ми верски празници. Потоа, започнале да се ор-
ганизираат пикници и други манифестации, на 
кои се собирале македонските иселеници од Со-
единетите Американски Држави и Канада. Исто 
така, се организира пикник секоја прва седмица 
во месец март. Пикниците се дел од активностите 
на членовите на црквата „Свети Димитрија” и на 
други добронамерници и пријатели на Македон-
ците. 

За Македонците во Флорида ќе остане за па-
метење 2004 година, кога се купени две куќи на 
булеварот „Нортлаке” во Палм Бич Гарденс. По-
доцна куќите се адаптирани во црква и црковна 
сала. Во нив се продолжува и се практикува маке-
донската православна вера, обичаите, традиции-
те, песната и орото и други духовни и културни 
вредности донесени од Македонија.

Во црквата „Свети Димитрија” има голем број 
Македонци кои од почетокот до денес се вклуче-
ни во активностите за изградба и реконструкција 
на зградата. Се чини дека членките на женската 
секција се столбот на активностите на црквата. 
Тие, заедно со другите членови на црквата, со 
младите генерации организираат игранки, прос-
лави за верски празници, прослави за Нова годи-
на и други активности. Младите играорци, пак, и 
групата „Балкан бенд”се претставуваат со убави 
македонски песни и ора. 

Со право може да се рече дека црквата „Свети 
Димитрија” во Јужна Флорида, заедно со уште сто-
тина македонски храмови во дијаспората и околу 
три илјади во Македонија е доказ за постоењето и 
признавањето на Македонската православна црк-
ва во лицето на Охридската епископија. 
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B еше прекрасен пролетен ден, наоколу со рас-
послани зелени килими, а низ нив опојни раз-

нобојни цветови. На начин на кој животот се буди 
и развива убаво чувство на љубов кон природата. 
Сонцето, чии бои се прелеваа во далечините на 
исток од каде започнуваше новиот ден, беше како 
огромна топка или балон што едвај се движи во 
просторот. Глетката беше прекрасна. А автомо-
билот брзаше од населбата Ченто кон аеродромот 
„Петровец”, од каде заминавме за Љубљана во Ре-
публика Словенија.

Во аеродромската зграда вриеше од патници. 
Се чувствувавме како да сме на некој голем аерод-
ром што претставува крстосница за светот. Фло-
тата авиони беше наредена пред аеродромската 
зграда, небаре е дел од некој светски аеродром. 
Во исто време неколку авиони полетуваа кон по-
веќе дестинации.

Нам ни беше укажана честа да бидеме меѓу 
првите што влегоа во авионот кој веднаш летна, 
земајќи го курсот кон северозапад. Стујардесата 
нѐ известуваше за сите неопходни информации на 
словенечки, англиски и на македонски јазик. Па-
тувањето, кое траеше околу еден и пол час, беше 
пријатно и просто не почувствувавме кога слетав-
ме на аеродромот „Брник”, што се наоѓа во непо-
средна близина на Крањ и Љубљана. 

Ние (архиепископот г.г. Михаил, поглавар на 
Македонската православна црква, проф. д-р Ра-
томир Гроздановски, секретар на Светиот синод 
на Македонската православна црква и авторот 
на овие редови, потпретседател на Комисијата за 
односи со верските заедници на Република Ма-
кедонија) во Словенија пристигнавме во недела 
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напладне, во месец април. Времето беше врнеж-
ливо, што е вообичаено за Словенија. На аерод-
ромот бевме пречекани од претставници на Ам-
басадата на Република Македонија во Република 
Словенија, претставници на Македонската право-
славна црква „Свети Климент Охридски”, на Ма-
кедонското културно друштво „Македонија”, на 
претставништва во Љубљана и уште од десетина 
Македонци од Љубљана и Крањ. 

Инаку, Љубљана  (словенечки:  Ljubljana,  гер-
мански: Laibach) е главен град на Словенија 
сместен на местото каде реката  Љубљаница  се 
влева во Сава, во централна Словенија, меѓу Ал-
пите  и  Средоземното Море. Претставува град со 
средна големина со повеќе од 250 илјади жители 
и е географски, културен, научен, економски, по-
литички и административен центар на Словенија. 
Во Љубљана може да се доживеат влијанија на го-
лем број култури. Таа била раскрсница на герман-
ската и на римјанската култура како и на култура-
та на словенските народи, нивниот јазик, манири 
и навики.

Сообраќајните врски, сконцентрираната ин-
дустрија, научноистражувачките институции и 
индустриската традиција се фактори кои при-
донесуваат за нејзината водечка економска по-
зиција во регионот. Љубљана е седиште на цен-
тралната власт во Словенија, на јавната админи-
страција и сите владини министерства. Градот, 
исто така, претставува седиште на законодавната 
власт на Словенија. Во Љубљана се наоѓа и рези-
денцијата на претседателот на Словенија.

Античкото име на Љубљана е Емона, со кое се-
кој граѓанин на овој град се гордее. Тоа го почув-
ствувавме при нашата посета на стариот град, кој 
како сокол се вишнее во небото и од каде може 
да се види најголемиот дел од градот и околните 
места со природни убавини. Од домаќините бевме 
информирани за историскиот развој на Љубљана, 
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во кој се сконцентрирани најголемиот број инсти-
туции, меѓу кои: Нуклеарниот институт, Инсти-
тутот за електроника и автоматика, потоа бројни 
институции од културата, библиотеки, музеи, га-
лерии на слики, Музичката академија, Универзи-
тетот, паркот „Тиволи”, како и голем број постари 
и понови цркви и други споменици од историјата, 
културата и духовното живеење на Словенија.

За време на Римјаните на местотот на денешна 
Љубљана се наоѓал римскиот град Емона, прво-
битна илирска населба, којашто била уништена 
во V век. Името Љубљана се споменува од 1144 го-
дина. Подоцна градот станал важна раскрсница 
на бројни патишта на тој дел на Европа. Љубља-
на доживува голем развој со исушувањето на 
Љубљанското Блато (бара) во должина од триесе-
тина километри, врз кое е подигнат овој град. Де-
нес Љубљана е современ центар и еден од многу 
важните и интересни раскрсници во Европа.

Уште со доаѓањето во Љубљана, бевме сместе-
ни во реномираниот хотел „Лав” во центарот на 
градот. По краток одмор, беше приреден прием 
во просториите на македонската амбасада. Да се 
биде во првата амбасада на Република Македо-
нија во друга држава претставуваше вистинско 
задоволство.

Независно од далечината од Македонија, 
бевме особено радосни и среќни што се најдовме 
на македонска територија во Словенија. Топло и 
срдечно бевме пречекани и со љубов примени од 
амабасадорот академик Димитар Мирчев и него-
вите соработници со кои се задржавме во повеќе-
часовен пријателски разговор. 

Престојот во Република Словенија го искорис-
тивме да се запознаеме со некои споменици на 
културата на Љубљана, град кој постои уште од 
дамнина и кој претставува значаен политички, 
трговски, економски, универзитетски и индус-
триски центар. Во него живеат неколку илјади 
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Македонци, од вкупно пет-шест илјади колку што 
денес ги има во Република Словенија и тоа, глав-
но, во Љубљана, Крањ, Јесенице, Копар, Марибор 
и во други места. Значајно е да се спомене дека во 
Словенија нема невработени Македонци. Голем 
број од нив се со високо образование и меѓу нив 
повеќе од 50 Македонци се директори на слове-
нечки фирми, лекари, музичари, сликари и про-
фесори на Универзитетот. Меѓутоа, на сите заед-
ничка им е љубовта кон Македонија со која имаат 
трајни врски, благодарение на постојаните добри 
односи меѓу народите и владите на Република Ма-
кедонија и Република Словенија.

Судбината на Македонците во Словенија е 
слична, ако не и идентична со онаа на Македон-
ците во Хрватска. Словенија е втората поренеш-
на југословенска република во која Македонската 
православна црква е регистрирана во државниот 
регистер, како посебна верска заедница. А, Маке-
донците, како што се вели, како духовни родни-
ни на Словенците, се организираат и во култур-
но-уметнички друштва и други асоцијации. Денес 
постојат бројни културно-уметнички друштва во 
Љубљана, Крањ, Марибор и Копар, со тенденција 
тој број да се зголемува. Меѓутоа, Македонците 
во Словенија се особено организирани на духов-
но-национално поле преку македонските право-
славни црковни општини. 

Своето културно богатство Македонците во 
Словенија го негуваат во повеќе македонски 
друштва и други асоцијации, а најактивно и нај-
масовно е Македонското културно друштво „Ма-
кедонија”. Културните активности во Словенија 
се најдобриот начин за собирање и меѓусебно ко-
муницирање.

Според Уставот на Република Словенија заб-
ранети се партии кои својата основна дејност ја 
имаат во друга земја, што требаше и ние во Маке-
донија да имаме таков член во Уставот.
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Секој граѓанин на Словенија, без разлика на 
својата националност, религија или припадност, 
може партиски да се организира, да дејствува и 
да живее само во партиите кои постојат во Слове-
нија. Уставна одредба која строго се контролира 
и почитува во новите услови на живеење во оваа 
држава.

Во Република Словенија за неколку стотини 
македонски дечиња во просториите на редовните 
училишта се изведува дополнителна настава на 
македонски јазик. Таа дејност засега ја извршу-
ваат неколку наставнички во Крањ, Љубљана, Ко-
пар и во Марибор. Наставата опфаќа: македонски 
јазик, историја и обичаи - религија. Но, се чини 
дека испраќањето на македонски свештеник при-
донесе во подучувањето по веронаука и црковни 
народни обичаи. 

Свештеникот, прво, возрасните ги подучи во 
верата, па потоа и младите генерации. Зашто во 
минатото во некои места во Словенија, сакајќи да 
бидат крстени во православна вера и црква, Ма-
кедонците оделе кај српски свештеници, а тие по 
крштевката веднаш ги запишувале дека по нацио-
налност се Срби. 

За ова има и докази - свидетелства, велат Ма-
кедонците, и додаваат дека тие сакаат, освен пра-
вославното, да го задржат и она што е нивно, мај-
чинско, македонско. Никој нема право нив сега, 
во ова време, надвор од Македонија, да ги одро-
дува и тоа на таков начин.

Една од најзначајните средби во Република 
Словенија беше онаа со љубљанскиот надбискуп. 
Таа е историска средба меѓу двајца достоинстве-
ници, меѓу претставници на Македонската право-
славна црква и на Римокатоличката црква, архи-
епископот охридски и македонски г. г. Михаил и 
надбискупот г. Шустер. Средбата беше срдечна, 
пријателска, екуменска...
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И средбата на Теолошкиот факултет ќе остане 
во трајно сеќавање. Таму бевме примени од де-
канот на факултетот. Се сретнавме и со неколку 
студенти кои на прашањето што очекуваат по ди-
пломирањето рекоа дека некои ќе бидат калуѓери 
или калуѓерки, некои учителки за верата, уредни-
ци, дописници или новинари во радио и ТВ- цен-
три и списанија, во кои има рубрики за верата, за 
религијата и етиката или религијата и културата.

Ја посетивме и факултетската библиотека која 
е сместена во шест простории со современа оп-
рема, со две читални и три вработени лица. Биб-
лиотеката постои веќе многу години и има околу 
четириесет илјади наслови и околу петстотини ре-
довни списанија. Литературата, покрај словенеч-
киот, главно, е на германски, француски, англис-
ки и италијански јазик.

Средбата заврши со размена на книги и списа-
нија и со ветување дека во иднина ќе се воспоста-
ви подобра соработка меѓу библиотеките на двата 
теолошки факултета во Република Словенија и во 
Република Македонија. 

Попладнето беше приреден прием кај претсе-
дателот на Собранието на Општина Крањ, госпо-
дин Витомил Грос. Тој прекрасен човек љубезно 
нѐ пречека и во поздравното слово, меѓу друго-
то, рече дека е претседател на Општина Крањ и 
голем пријател на Македонците и дека кај нив, 
како и кај нас, словенечката култура дошла пре-
ку свети Кирил и Методиј и преку свети Климент 
и свети Наум Охридски, а тоа зборува за нашата 
блискост, и дека сега не ни останува ништо друго, 
туку да ја продоложиме таа мисија.

Во текот на престојот се одржа првата бого-
служба на македонски јазик во идниот македон-
ски православен храм во Крањ. Богослужбата ја 
изврши поглаварот на Македонската православ-
на црква архиепископот охридски и македонски 
г. г. Михаил. На свечениот чин што се одржа во 
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Католичката катедрална црква „Света Марија 
 Рожевенска”, покрај бројните македонски право-
славни верници од Крањ, Љубљана, Јесенице, Ма-
рибор и многу други места ширум Словенија, при-
суствуваше и бискупот Алојз со своите свеште-
нослужители, претседателот на Собранието на 
Општина Крањ, амасадорот на Република Маке-
донија во Словенија, како и бројни пријатели на 
Македонците од тие простори.

Инаку, Македонската православна општина 
„Свети Климент Охридски” од Крањ е најновата 
македонска црковна асоцијација и прва во демо-
кратска Република Словенија. Таа е дел од фами-
лијата црковни општини на Европската епархија 
на Македонската православна црква, која ги со-
бира Македонците од повеќе градови и места во 
Република Словенија.

Иницијативата за формирање духовен храм 
ја започнаа неколкумина ентузијасти од Крањ и 
Љубљана, кои на 12 март 1994 година ја формираа 
и организираа првата Македонска православна 
црква во Словенија „Свети Климент Охридски” со 
седиште во индустрискиот град Крањ.

По богослужбата се одржа состанок со црков-
ната управа и други Македонци на кој се збору-
ваше за она што значи раѓање на новата црковна 
општина и започнување на духовен и црковен жи-
вот на Македонците во Словенија. Се искажуваа 
искрени честитки по тој повод и радост за форми-
рањето на новата црква во Крањ, а се зборуваше 
и за доаѓање на редовен свештеник, создавање 
услови за негов живот достоинствено на чинот 
свештенички кој треба да биде вистински мисио-
нер и матица на Македонците во Словенија..

Последниот ден од посетата имавме средба во 
Владата на Република Словенија со госпоѓа Дарин-
ка (Нина) Чос, претседател на Републичката коми-
сија за верски прашања. Таму беше искажана голе-
мата радост и задоволство од  пријателскиот однос 
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и со чувство на длабока почит беше  констатирано 
дека Македонците со Словенците се духовни род-
нини. Потоа домаќинката беше информирана за 
коректниот однос со римокатолиците во Македо-
нија, и дека таа година, на Велигден, во Католич-
ката катедрала во Скопје, на богослужбата при-
суствуваше и претседателот на Република Маке-
донија господинот Киро Глигоров. 

Госпоѓата Чос изрази задоволство и рече дека 
е многу радосна што има чест да поздрави една 
ваква висока црковна делегација од Македонија. 
Во разговорот се одлучи Македонската право-
славна црковна општина за Словенија, покрај ос-
танатите 25, да биде регистрирана во државниот 
регистар како посебна верска заедница.

Оттаму, заминавме на прием кај градоначал-
никот на Љубљана господинот Јоже Стргар. Сред-
бата беше срдечна и пријателска при што беше 
речено дека Македонците како словенски браќа 
се многу блиски и по јазик и по род со Словенците 
и додаде дека само со разбирање и христијанска 
љубов ќе се постигне посреќна иднина за двата 
народа и двете самостојни и суверени држави, 
кои во овие нови историски моменти си подаваат 
братска рака. 

Напладне, делегацијата отпатува во посета на 
Горењско и Радовлица. Патем, сврати во римо-
католичкиот манастир „Света Богородица” каде 
беше топло и срдечно пречекана со силно биење 
на 4 камбани и со најголема почест. Старешината, 
отец Леополд, беше пресреќен што му се пружи 
можност да го поздрави поглаварот на Македон-
ската православна црква.
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SRBIJA
VO GRADOT NA BELINATA

^ есто се вели дека Белград е крстосница на Бал-
канскиот Полуостров и пошироко, меѓународна 

комуникациска метропола, чии патишта водат на 
сите страни во светот и од светот, како по суво-
земен, така и по воден и по воздушен пат. Тоа се 
должи на неговата местоположба, природните ус-
лови, територијалниот развиток и други каракте-
ристики. Самата местоположба на Белград му дава 
вонредно и стратегиско значење. Неговата исто-
рија најубаво се гледа во имињата што ги носел, а 
тоа е историја на една значајна гранична тврдина, 
место за војување и помирување, место за кое се 
бореле и Авари и Словени и Австроунгарци и Тур-
ци и Бугари, Византијци, Унгарци, Германи...

Една од впечатливите посети беше онаа на 
Калемегдан, симболот на целата историја на Бел-
град. Овој споменик на културата кој крие многу 
тајни го разгледавме во попладневните часови 
кога сонцето ја осветлуваше Статуата на побед-
никот од Иван Мештровиќ, што се извишува над 
Калемегдан. Калемегдан се издига над устието 
каде реката Сава се влива во Дунав, заземајќи 
положба на едно од најубавите места во Европа. 
Но, тоа е погодно место и за војни и за крвопроле-
вања, место за одбрана, граничен појас, а денес, 
пак, место - парк за одмор и рекреација, за вис-
тинските љубовни изливи, место за медитирање, 
за запознавање со бројните културно-историски 
споменици... 

Белградската тврдина Калемегдан е симбол на 
Белград, негово првобитно јадро, сложен споме-
нички комплекс и дел од целокупната историја. 
Минатото на Белград и на српскиот народ може 
да се прочита од историските траги на рушеви-
ните на оние кои уривале и оние кои повторно ја 
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граделе тврдината. А таа била едно од важните од-
бранбени упоришта на Римската Империја. Многу 
траги се уништени. Така, средниот век ги покрил 
оние од римскиот период, а многу негови остатоци 
се покриени со австро-унгарско-турски градби.

Средновековниот Горни Град, изграден на ка-
лемегданското плато, е значајно место на Белград. 
Според еден запис од XVII век, градот бил опкру-
жен со висок ѕид, со кули покриени со олово, по-
лукружни бастиони и со суви ровови. Во рамките 
на ѕидовите биле стиснати 200 куќи надвишени 
од џамијата на Сулејман I и Сулејман II. Тука се 
наоѓала моќна тврдина од кули одделени со дла-
бок шанец преку кој минувал подвижен мост. По 
Горниот Град, пак, од подножјето на калемегдан-
скиот брег до реките Сава и Дунав, во облик на 
кружен исечок, се простирал Долниот Град, од 
сите страни опкружен со бедеми и кули. 

Меѓу значајните траги зачувани од минатото во 
Горни Град се Деспотовата капија и Деспотовата 
кула подигнати во почетокот на XV век во време-
то на Стефан Лазаревиќ. Денес кулата е пренаме-
нета во опсервација. Тука е и Ѕиданата капија со 
кулите, Сахат капијата и Јакшиќевата кула.

При нашата посета, заедно со министерката 
Илинка Митрева и проф. д-р Владимир Цветковски 
бевме информирани дека Белград за време на тур-
ското владеење се развил во град со многу жители 
како административен и воен трговски центар со 
интензивен промет. Тоа го кажуваат и зборовите 
на патеписецот Евлија Челебија кој вели дека по-
ради тоа што градот е жив и прометен, илјадници 
луѓе од други места се населувале таму. Така и во 
минатото во Белград доаѓале и се населувале раз-
лични народи и нации, меѓу кои и Македонци, чиј 
број се менува од година во година.

Помеѓу Белградската тврдина и стариот дел на 
Белград се наоѓа паркот Калемегдан. На турски 
„кале” значи град, тврдина, а „мегдан” значи поле. 
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Затоа може да се протолкува дека Калемегдан 
бил градско поле, празен простор пред тврдината 
неопходен за одбрана од копнената страна. Сли-
чен или идентичен пример со охридското Само-
илово кале, кое градот го штитело од копнениот 
дел, додека Охридското Езеро бил чуварот од 
страната каде заплискувале брановите.

Високиот брег на Сава, кој денес е познат 
како Савско шеталиште, Турците го нарекле 
„Фиќир-баир” што во превод значи „Брег на река 
за размислување”. Во висините, него го заплиску-
ваат разни струења на ветрови, a со километри го 
покрива видикот кон запад. Тој е погоден за раз-
мислување, за тешки одлуки или лесни љубовни 
врски, за дружење или за самотија, за многу вна-
трешни чувства...

Нашата прошетка ја искористивме да ги посе-
тиме ископините од дворецот на Митрополијата, 
каде се најдени остатоци од мермерниот портал 
на митрополитската црква „Успение на света Бо-
городица” со ктиторски натпис на деспотот Сте-
фан Лазаревиќ. На самата падина се откриени 
делови на репрезентативна зграда од XV век со 
готски портал и други архитектонски елементи, 
за кои се претпоставува дека припаѓале на Мит-
рополијата. Таму на рамниот дел, пак, кон Сава 
е Гробницата на народните херои од Втората 
светска војна, меѓу кои, неколкумина се од Маке-
донија. Исто така, таму се сместени и Вечниот и 
Природонаучниот музеј. А, токму таму водичот на 
нашата група - убавата Србинка, во поетски стил 
ни рече дека дрворедот до цветната алеја, од рес-
торанската бавча со поглед на целиот Срем до 
римскиот бунар, и од детското игралиште до црк-
вата „Света Петка”, нѝ овозможува разгледување-
то на Калемегдан да го доживееме како празник 
за умот, душата и телото. 

Според статистичките податоци, во 1820 годи-
на Белград имал околу седум илјади жители, за по 
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Првата светска војна тој број да се зголеми на по-
веќе од сто и десет илјади жители. Во 1948 година 
градот броел околу 360.000 жители, за денес во 
поширокото градско подрачје да достигне бројка 
од околу два милиона жители. Според пописот од 
1971 година, кога градот броел околу 750.000 жи-
тели, во него 1,3% биле Македонци, односно преку 
50.000 доселени пред војната и по неа.

Голем број Македонци од Тетовско, Битолско, 
Струшко, Прилепско, Кичевско и од други региони 
на Западна Македонија доаѓале на печалба уште 
во минатиот век, за тој број да се зголеми меѓу две-
те светски војни, особено по Втората светска вој-
на, кога во Белград немало само фурнаџии, кафе-
анџии, семкари, слаткари и други занаетчии, туку 
дошла и плејада познати и признати културолози, 
политичари и граѓани на светот. Во тие мигови 
пред хотелот „Балкан” со мислите отпатувавме во 
времето кога Македонците живееле од градот на 
белината, како често нашите го нарекувале.

Меѓу двете светски војни голем број Македон-
ци оделе да се школуваат во Бугарија, Русија и 
бројни европски метрополи. Меѓутоа, по Втората 
светска војна Белград станал центар за голем број 
македонски студенти кои се стекнале со високо 
образование, за потоа да работат во својата тат-
ковина како професори, лекари, инженери, умет-
ници, новинари, правници итн. 

За многу Македонци Белград како главен град 
на Србија и на сојузната држава, како универзи-
тетски центар останал да биде втората нивна тат-
ковина. Така, во текот на нашиот престој бевме со 
еден наш македонски „преспански београѓанин” 
со кого го посетивме најживиот трговско-деловен 
дел на градот - улицата „Кнез Михајлова”. Тој ни 
раскажуваше дека таа улица со закон е заштитена 
како историски вредна градежна целост. 

Од повеќето нејзини објекти, коишто претста-
вуваат дел од минатото на Белград, пак,  наши от 
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пријател ни рече дека најзначајни се: Академија-
та на ликовните уметности, куќата на Хрисанта 
Хуманѕди, Српската академија на науките и умет-
ностите, во чиј состав е Библиотеката на Архи-
вот на САНУ, и Задужбината на Никола Спасиќ. 
Во близина на Калемегдан се наоѓа Конакот на 
кнегињата Љубица (дворец со оригинален стил), 
Соборната црква (изградена во неокласичен стил 
со барокно кубе) и Патријаршијата. 

Заедно со нашинецот отидовме до Стариот 
дел на Белград, до Скадарлија, која со векови е 
собиралиште на артисти, уметници, поети, нови-
нари - најпознати имиња на културниот живот на 
Белград, а и денес ја привлекува и младината и 
туристите. Таму, на Плоштадот на Републиката, 
се издига споменикот на кнез Михајло подигнат 
во 1882 година, во знак на сеќавање на конечно-
то заминување на Турците од српските градови. 
Вниманието го привлекуваат и Народниот музеј и 
Народниот театар, што се наоѓаат на Плоштадот 
на Републиката. На Теразије, пак, се наоѓа Пала-
тата „Албанија” која пред Втората светска војна 
била највисоката и најубавата зграда во градот 
Белград. 

Теразије во минатиот век било мочуриште, а 
денес тука се возвишуваат бројни културни, про-
светни и трговски институции. На овој простор се 
наоѓаат и хотелот „Балкан”, оставнината на Мав-
ровчанецот Јаниќ, чија табла, за жал, при нашата 
посета беше извадена.

Нашиот пријател со кого другарувавме како 
студенти се потруди со автобус да го разгледаме 
Белград. Така, од хотелот „Мажестик” преку Те-
разија се упативме кон плоштадот „Славија” каде 
се наоѓа споменикот на Димитрије Туцовиќ. Го 
видовме Собранието на Србија, сместено во неко-
гашниот дворец, го поминавме хотелот „Славија” 
и Соборната црква „Свети Сава” и од плоштадот 
на Автокоманда се упативме кон Авала. 
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Авала е ниска планина лоцирана на 506 метри 
надморска височина на шумадиската греда, и се 
протега од Рудник до Калемегдан. Петнаесетте 
километри ги поминавме за миг и се искачивме на 
ова значајно белградско излетиште. Го посетивме 
споменикот на Незнајниот јунак кој се наоѓа на 
врвот на планината и има облик на мавзолеј, из-
граден според проектот на Иван Мештровиќ. Во 
непосредна близина под нагорниот дел од круж-
ниот пат се наоѓа Споменикот на настраданите 
советски воени ветерани, загинати во авионската 
несреќа во 1964 година. Меѓу зданијата сместени 
на Авала се и: телевизиската кула, висока 202 ме-
тра и угостителските објекти, каде се нагостивме 
со српски специјалитети и убаво тиквешко вино.

Во попладневните часови преку мостот „Газе-
ла” се упативме кон Нов Белград, каде се изграде-
ни голем број монументални управни, културни и 
други објекти. Го посетивме Музејот на совреме-
ната уметност, што е сместен во близина на сли-
вот на реката Сава во Дунав, потоа Конгресниот 
центар „Сава” и Студентскиот град, каде и ние сме 
имале статус на станар, за да стасаме во Земун. 
Овој стар град до 1918 година бил австро-унгарски 
пограничен дел. Во него ги видовме Тврдината на 
градскиот брег со Јанковата кула, Куќата со сон-
чевиот часовник, како и други споменици. 

Посетата на Земун беше предизвик за нас од 
Македонија, бидејќи бевме информирани дека во 
овој убав град, како и во селата Јабука, Качарево, 
Глогањ и други места живееле и живеат бројни 
македонски семејства, меѓу кои се познатите ки-
чевски фурнаџии кои го одомаќиниле и бурекот и 
другите македонски специјалитети, како и Прес-
панци кои го збогатиле овоштарството. Во селото 
Јабука, пак, кое наликува на град, живеат повеќе 
од шест илјади жители, од кои 80% се Македон-
ци, кои свиле семејни гнезда во рамниот Банат. 
Таму, „Кочо Рацин”, „Гоце Делчев”, „Македонија” 
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се најчести имиња на културните, образовните, 
спортските и другите организации. Така, Домот 
на културата го носеше името „Гоце Делчев”, 
културно-уметничкото друштво на Македонците 
се викаше „Васил Хаџиманов”, а основното учи-
лиште го носеше името „Гоце Делчев”. Сето тоа 
зборува за врската на Македонците во Војводина 
и пошироко со дедовската земја Македонија.

Ние имавме среќа да ги посетиме тие војводин-
ски села во кои пченката е најважната земјодел-
ска култура и каде голем број македонски семејст-
ва од сите делови на Македонија, во виорот на 
големата повоена преобразба, добија земјиште, 
што беше напуштено и одземено од германските 
семејства. Според некои кажувања, во периодот 
од распадот на Југославија до денес, има бројни 
измени во културното, политичкото и општестве-
ното живеење на Македонците не само во Војво-
дина, туку и во цела Србија. Имено, ако Србите во 
Македонија се гласноговорници и поборници за 
добивање на повеќе, отколку што треба, политич-
ки, црковни и социјални права, Македонците во 
Србија беа долго исплашени и неорганизирани, 
пред сѐ, поради политичките превирања и појава-
та на големите национализми.

Инаку, Охридската архиепископија останала 
во рамките на Византиската Империја во перио-
дот од XI до XII век. Меѓутоа, на почетокот на XIII 
век, се случувале чести политички промени на 
Балканот, а со тоа и во Македонија. Така, султа-
нот Мустафа Трети ја укинал Охридската архие-
пископија и нејзините епархии ги приклучил кон 
Цариградската патријаршија која, за возврат била 
обврзана да ѝ ги плати долговите. По повеќе од 
седум и пол векови автокефален живот, Охрид-
ската архиепископија била незаконски укината 
од страна на иноверниот султан во 1767 година. 

Следната фаза на Православната црква во 
Македонија почнала со нејзиното потпаѓање под 
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 јурисдикција на Цариградската патријаршија. 
Тој период со право се смета за црковно ропство 
на македонскиот народ, поради фактот што тој 
ја изгубил не само својата религиозна и економ-
ска слобода, туку бил подложен на елинизација, 
додека ширењето на македонското воспитание 
и култура биле забранети по селата и градовите 
ширум Македонија.

Народноослободителната борба на македон-
скиот народ за време на Втората светска војна 
било насочено не само кон национално и со-
цијално ослободување, туку и кон решавање на 
прашањето на Македонската православна црква. 
Првото свештеничко собрание на слободната те-
риторија во Западна Македонија се одржало во 
1943 година во селото Издеглавје, Охридско. Тоа 
се смета како крај на втората фаза на македонско-
то црковно прашање.

Во есента 1944 година дел од Македонија бил 
целосно ослободен. Новоформираната маке-
донска држава станала рамноправен член на 
нова Југославија. Затоа, православните верни-
ци и македонското свештенство го одржаа Пр-
виот црковнонароден собор во 1945 година, кој 
ја усвои Одлуката за формирање Македонска 
православна црква преку обновување на Охрид-
ската архиепископија. 

Во 1959 година, епископскиот синод на Српска-
та православна црква ги призна решенијата од 
Вториот црковнонароден собор на Македонска-
та православна црква, одржан во Охрид од 4 до 
6 октомври (листопад) 1958 година за одделување 
на Македонската православна црква како незави-
сна, со новоизбран поглавар - архиепископот ох-
ридски и македонски митрополитот г.г. Доситеј. 
Претставниците на Српската православна црква 
на чело со патријархот г.г. Герман учествуваа во 
интронизацијата на македонскиот митрополит 
Климент.
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Третиот црковнонароден собор на Македонска-
та православна црква се одржа на 18 јуни (жетвар) 
1967 година во древниот Охрид, кога беше одлуче-
но да се прогласи самостојност на Македонската 
православна црква на чело со архиепископот ох-
ридски и македонски, г.г. Доситеј. Диецезата на 
Македонската православна црква се совпаѓала со 
границите на македонската народна држава - Ре-
публика Македонија.

Според Уставот на Македонската православна 
црква донесен во 1974 година, Македонската пра-
вославна црква своите работи ќе ги управува и ќе 
ги води независно, во согласност со догматското 
и канонското единство со другите православни 
цркви.

Македонската православна црква има свој грб, 
свое знаме, а службен јазик е македонскиот. Цр-
ковно-епархиски тела и административни органи 
на Македонската православна црква се:

1. Архиепископот,
2. Светиот архијерејски синод,
3. Архијерејскиот црковен суд,
4. Епархиите - седум во Република Македонија 

и три во прекуокеанските земји (Американ-
ско-канадска, Австралиско-новозеландска и 
Европска епархија).

Светиот архијерејски синод е одговорен за ре-
лигиозните и за воспитните активности, за изда-
вање на религиозна литература, како и за воспи-
тување на свеш-тенството и на монаштвото. Маке-
донската православна црква има свое четириго-
дишно средно училиште (Богословија) во Драчево, 
Скопје, каде што се школуваат идните свештени-
ци, како и Теолошки факултет, кој е во состав на 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј”.

Со распадот на поранешна Југославија сите на-
роди од другите републики, меѓу кои и Македон-
ците што живееја во Србија, станаа малцинства 
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и мораа да се организираат заради остварување 
на своите малцински права, според Уставот, ре-
публичките закони како и актите на локалните 
самоуправи во Србија. До тоа време никој не пра-
шуваше кој сте и од каде сте, но, сепак, имаше ре-
гионални дружења со забавен карактер. Така, на 
пример, постоеја црногорски, македонски, лички, 
ромски и други вечери на кои луѓето се среќаваа, 
веселеа и го ширеа кругот на пријателство.

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

Меѓу другите, треба да се споменат следните: 
Националниот совет на Македонците во Републи-
ка Србија, Списанието „Македонска виделина”, 
Здружението „Гоце Делчев” - Врање, Пејачката 
женска група „Тоше Проески” во Качарево, Клу-
бот „Илинден” во Јабука, Здружението „Бели муг-
ри” во Пирот, Домот на културата „Кочо Рацин” 
и Основното училиште „Гоце Делчев” во Јабука, 
Здружението „Македониум” од Белград, Здруже-
нието „Гоце Делчев” од Врање, Културно-умет-
ничкото друштво „Васил Хаџиманов” во Јабука и 
други. Се чини дека најголем успех е воведување-
то на македонскиот јазик да биде во јавна (служ-
бена) употреба во локалната управа на Општина-
та Пландиште кај Вршац и избор на пратеник од 
македонската заедница во Собранието на Србија. 

Во Белград бевме гости на академикот проф. 
д-р Антоније Шкокљев - Дончо. Тој е еден од оние 
доблесни Македонци кој својот живот го посветил 
на науката, на здравјето на луѓето, на напредокот 
на новите генерации во областа на медицински-
те науки, на палеолингвистиката и на древните 
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 корени на народите на Балканот. Во исто време, 
тој е посветен на добрите односи меѓу Србија, 
каде го поминува најголемиот дел од животот и 
на Македонија, неговата родна земја. Тој, како 
човек со голема љубов кон своите две татковини 
- Србија и Македонија, како тој умее да го каже, 
дал извонредно голем придонес во развивањето 
на српско-македонските односи и врски, пред сè, 
на научно и на публицистичко поле. 

Животниот пат на академик проф. д-р Анто-
није Шкокљев-Дончо започнал во познатото ма-
кедонско револуционерно село Д’мбени - Костур-
ско, во егејскиот дел на Македонија. Селото во кое 
се родени плејада предвоени македонски борци 
и интелектуалци, кои се бореле за афирмација 
на македонските идеали. Во Д’мбени се родил и 
најголемиот донатор од македонската дијаспора, 
Атанас Близнаков, кој живееше во Гери, Индија-
на, во САД, и кој за иднината на македонската 
младина, за студентите, ја формира најголемата 
фондација во Република Македонија, Фондација-
та „Близнаков” на Универзитетот „Свети Кирил и 
Методиј” во Скопје. 

За академик Шкокљев Белград е градот на жи-
вотот, љубовта, науката, напредокот… Таму тој го 
завршил Медицинскиот факултет и специјали-
зирал максилофацијална и орална хирургија на 
Воено медицинската академија во Белград и ста-
нал доктор на медицински науки. Тој е основач и 
организатор на Клиниката за максилофацијална 
и орална хирургија на Воено медицинската ака-
демија (ВМА), потоа бил доцент и редовен про-
фесор. Како воен стручњак и професор на Воено 
медицинската академија во Белград, добива чин 
генерал-мајор во поранешна ЈНА.

Антоније Шкокљев присилно ја напуштил 
својата родна земја - Македонија, но спомени-
те, мислата, љубовта, тагата и патриотскиот дух 
кон татковината и својот македонски народ не го 
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напуштиле. Проникнувањето на овие хоризонта-
ли во животот на академик проф. д-р Антоније 
Шкокљев - Дончо, ја откриваат сликата за биб-
лиската природа на земјата на неговото потекло 
сместена на балканските простори. Затоа, покрај 
неколкуте стотини стручни и научни истражувач-
ки трудови, десетте стручни и други книги, уште 
како млад научник, започнува да се занимава со 
палеолингвистички истражувања за Балканот. Со 
голема љубов и познавање на повеќе светски јази-
ци навлегува длабоко во историското минато на 
Балканот, особено на Македонија, со цел да даде 
свој придонес за вистината на Македонија и маке-
донскиот народ во античкиот период.

Триесетина години се занимава и со линг-
вистички истражувања на Балканот, посебно за 
Србија и Македонија. Поаѓајќи од сопствените, 
оригинални претпоставки дека во врска со една 
од најстарите докажани цивилизации во Европа, 
како што е Лепенски Вир, постои и јазик кој одго-
варал од тоа време, за што се публикувани многу 
интересни оригинални пронајдоци, смета дека 
таков јазик постоел и во другите древни културни 
цивилизациски центри во Македонија и поширо-
ко на Балканот.

Животот и делото на академик проф. д-р Ан-
тоније Шкокљев-Дончо е тесно поврзан со науч-
ната и со публицистичка мисла на македонскиот 
и на српскиот народ. Тој ја потврди желбата на 
секој Македонец, без разлика од кој дел на Маке-
донија припаѓа, да го промовира својот национа-
лен идентитет и земјата на неговите предци. Не-
говите научни, едукативни, историски, културни 
и други активности, оставаат длабоки траги во 
неговите две татковини, Република Македонија и 
Република Србија.
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B изантион, Цариград, Константинопол, Истан-
бул.  Доста имиња за единствениот босфорски 

град. Доста страници во историјата говорат за не-
говата многувековност и опстојување. Славата го 
следи уште од моментот кога рим скиот император 
Константин решил да ја пресели прес  толнината 
од Рим во Визант, како што тогаш се на ре  кувал 
Истанбул. Денес тоа е град со многубројни све -
доштва за културно-историското минато, со спо-
меници од византискиот и од отоманскиот пе-
риод, а во исто време е најголем економски и кул-
турен центар на современа Република Турција. 
Всуш ност, Истанбул е раскрсница на азиската и 
ев роп ската култура, цивилизација и религија. Тој, 
всушност, претставува врата од север кон југ и од 
исток кон запад.

Тур   ските истражувачи велат дека ни неговите 
по сто јани жители не ги знаат доволно сите не го-
ви убавини. Не се знае ни точниот број на негово-
то на  селение. Според официјалните документи, 
во Ис тан бул живеат околу 10 милиони жители. 
Добрите поз на  вачи на турските прилики, пак, 
тврдат дека тој број изнесува повеќе од 12 ми-
лиони жители. Освен тоа, градот се којдневно го 
посетуваат илјадници намерници и ту ристи. Друг 
интересен податок е дека во овој град се собираат 
40 отсто од средствата, што како данок се слеваат 
во касата во целата држава. Тоа доволно зборува 
за моќта на Истанбул, градот на Босфорот во со-
вре мена Турција.

Инаку, Станбул не само што е најстар дел од 
градот, туку е и најбогат со културно-историски 
споменици; от таму, тој е најважен туристички 
кварт на Истан бул.
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Н е кои од неговите зна  ме ни тости ги оштетил 
или уништил забот на вре мето; не  кои настрадале 
од природни непогоди, пред сè од зе мјотреси или 
исчезнале во честите пожари, додека, пак, некои 
имале и поинаква судбина.

Во Истанбул има повеќе од 50 царски палати и 
други културно-историски споменици. Најпозна-
тата меѓу нив е палатата на Топкапи со преуба-
вите царски одаи и хареми. Да споменеме дека 
во музејот „Топкапи” ги видовме и спе ци јалните 
чинии што ја менуваат бојата при допир со отров, 
наменети само за царевите. Без здив ос та навме 
и пред дијамантот познат како „Кашички ел мас” 
и пред камата украсена со дијаманти и други не-
проценливо вредни предмети.

Меѓутоа, за нас беше предизвик значајниот 
саркофаг на Александар Македонски, кој бил 
донесен тука пред стотина години, од Сидон, во 
близина на Вавилон. На него се изгравирани сто-
тина фигури што ги симболизираат победите на 
Александар Ма ке донски, најголемиот и непобе-
ден војсководач.

Овој огромен и по многу нешта ка рактерис ти-
чен историски експонат е најголемата атракција 
за посетителите што доаѓаат во Археолошкиот 
музеј на Истанбул од времето кога е пронајден во 
1887 год ина, па сè до денес. И покрај тоа што сар-
кофагот е именуван по Александар Македонски, 
тој не е не гов, туку, веројатно, на кралот Абдоло-
нум, кој бил последен крал на Сидон (Саида), во 
денешен Либан, град кој во тоа време бил дел од 
Отоманската Империја. Саркофагот е именуван 
по Александар Македонски поради изгравирани-
те стотина фигури што ги симболизираат победи-
те на Александар Македонски. Исто така, поради 
големата декорација на релјефот посветена на 
големиот воин, саркофагот го добива името не 
по името на владетелот, туку по име то на Алек-
сандар Македонски. Според пишаните до кументи 
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дваесет и двата саркофага, кои се најдени во 1887 
година во Сидон, претставуваат најголемо от-
критие за класичната археологија. Меѓу нив, се-
како, посебно внимание заслужува саркофагот на 
Александар Македонски, пронајден од еден се-
ланец од Сидон кој работејќи на својата нива го 
от крил ова значајно дело. 

Реализацијата на сар ко фа гот на Александар 
Македонски ја извршил бегот Ос ман Хамбди, кој 
во тој период бил директор на Ос ман лискиот му-
зеј. Пред овој саркофаг останавме по дол го вре-
ме. Го гледавме, го анализиравме, се чу девме, се 
восхитувавме и се потсетивме на многу значајни-
те под визи на големиот Александар Македонски, 
кој заедно со сво јата војска од Македонија стасал 
ду ри до реката Инд. Исполнети со восхит и сил-
ни чув ства кон ми натото на предците, воините и 
воопшто на македонскиот човек, го на пуштивме 
му зејот во кој се наоѓа саркофагот на Александар 
Маке донски.

Над Истанбул доминира „Аја Софија”. На по се-
тителот ќе му биде тешко врз основа на де неш ни-
от изглед да ја открие променливата судбина на 
оваа градба. Сто и педесет години е славена како 
светско чудо и секој ѝ се восхитувал, зашто таа 
е спо меник на високата култура, архитектура и 
градителски човечки дострели, и таков споменик 
што веќе никогаш не е изграден. На денешниот 
по се ти тел му е тешко, врз основа на надвореш-
ниот изглед на оваа црква, да го сфати исчезна-
тиот сјај на Византија. Променливата судбина на 
„Аја Софија” од христијанска црква над црквите 
до исламска џамија, конечно до денешен музеј, 
насе каде остави траги: во формата, многуте доѕи-
дувања и пре ѕиду вања, дополнувања и измени. 
Само величествената купола, чие кубе се наоѓа 
56 метри во височина од што не загуби ништо од 
својата непроценлива вред ност и убавина. Таа им 
послужи на многу ис точнички џамии како модел. 
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Царот Константин Велики прв изградил црква 
на местото на денешна „Аја Со фи ја” кога Визант, 
под ново име - Константинопол, го прогласил за 
главен град на Источното Римско Цар  ство во 336 
година, а оваа црква ја нарекол „Го лема црква”. 

Двесте години подоцна оваа градба, а со неа и 
голем дел од Константинопол, изгореле во пожа-
рот за време на бунтот против царот Јусти нијан. 
Но, Јустинијан, пак, изградил црква, поголема и 
поу бава отколку порано. Антемие од Трал и Изи-
дор од Ми лет, најславни градители на Источното 
Римско Царство, ги напра ви ле скиците. Царот не-
пре ки на то го следел раз војот на овој проект. Еден 
ангел на сон му ги покажал плановите за градење, 
се ше по  тело кај народот. Градежните работи чи-
неле 36.000 килограми злато. Шест го ди ни, десе-
тици илјади занаетчии ги собирале сите скапоце-
ности на Источното Рим ско Царство, најблеска-
виот мермер, најубавите стол бови. Златни мозаи-
ци ги краселе ѕидовите.

Инаку, Јустинијан I  бил роден во селото Таор 
(Тауресиум - Градиште), кај Скопје, во Македонија, 
а бил  византиски  цар, император на  Источното 
Римско Царство, христијанин и православен тео-
лог. Настојувал да ја обнови моќта и големината 
на Римската Империја која била ослабена со упа-
дите на варварските племиња. Познат е по проши-
рувањето на Империјата, првенствено, со воените 
кампањи на  Велизариј, како и по неговиот брак 
со контроверзната царица Теодора. Историјата го 
памети и како најголем кодификатор на класич-
ното римско право. Јустинијан бил една од најзна-
чајните личности во доцната антика, и со него за-
вршува периодот на благосостојба во Византија, 
сè до IX век кога таа повторно ќе се издигне.

Кога била завршена црквата „Аја Софија”, таа 
станала главен храм на христијанството. Тоа ос-
танало така сè додека во 1435 година Турците не 
го зазеле Кон стан тинопол, кој оттогаш го носи 
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 името Истанбул. Црк вата е преправена во џамија, 
а во 1935 година, Ке мал Ататурк ја прогласил „Аја 
Софија” за музеј. 

При нашата посета на Истанбул, заедно со 
министерот за иселеништво Мартин Тренески и 
проф. д-р Глигор Попоски, бевме информирани 
дека покрај легендарната „Света Софија” од го-
лемо зна чење се: Сината џамија, Ат Мејдани или 
Коњски плош тад (дел од византискиот хиподром) 
со три пре крас ни споменици: Теодосиевиот обе-
лиск, Змискиот столб и Константиновиот столб, 
Топкапи сарај, Бе јоглу, Капали чаршија и друго.

Султан-Ахметовата или Сината џамија се нао ѓа 
спроти „Аја Софија”. Градена е од 1609 до 1616 го-
дина, и претставува ремек-дело на турското гра-
деж ништво. Ентериерот на Сината џамија е од 
син и зелен мермер, има 260 прозорци, претеж-
но со кристални стакла, а во неа постои и царска 
ложа, до која султанот можел да дојде на коњ. Таа 
е најголема и најубава џамија на светот, чија цел 
е да ја симболизира силата и го лемината на тур-
ските султани.

Џамијата на султанот Су леј ман, пак, е градена 
во периодот од 1550 до 1557 година според прое  к-
тите на Мимар Синан, по чии нацрти се из гра дени 
мостовите на реките Дрина и Неретва. Џамија-
та на султан Сулејман по по вр ши на е поголема 
од „Аја Софија” и Сината џамија, но нема голем 
внатрешен декор, ниту високи ми на ри ња. Во неа 
одеднаш можат да се сместат 27.000 верници, што 
е значајна нејзина карактеристика.

Од другите културно-историски споменици во 
Истанбул го посетивме и Топкапи сарај или пала-
тата Топкапија која би ла резиденција на султанот, 
а била градена од 1465 до 1468 година. Во неа де-
нес се чува најголемото богатство на Ис  танбул, а 
можеби и на цела Турција - ако станува збор за 
подвижни вредности: украсни предмети од зла-
то и дијаманти, колекција на оружје украсено со 
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бисери и смарагди и збирка златни часовници со 
ми нијатурни ликови во мозаик. Два златни свеќ-
ника се украсени со по 6 282 дијаманта, златна 
лулка, зла тен престол тежок 300 килограми, сма-
рагди од кои еден е те  жок 3,26 килограми, Коран 
стар 1400 години - тоа се само не   кои од чудесните 
експонати што се чуваат во овој дво  рец - музеј.

При крајот на XIX и почетокот на XX век печал-
барството во Македонија станало масовна појава. 
Голем број население од селата масовно ја на-
пуштале Македонија и, меѓу другите градови, за-
минувале за Цариград и други градови во грани-
ците на Турција. Така, по неколку илјади луѓе од 
Леринско, Тетовско, Преспа, Костурско, Охридско 
и други места, секоја година оделе во Цариград и 
Смирна. Поголемиот број биле како сезонски ра-
ботници, а одреден број засекогаш останале на 
тие простори. Така, денес во Турција има околу 
200 македонски семејства кои повеќе од пет ге-
нерации се наоѓаат, главно, во Истанбул и кои се 
со православна вероисповед. Верската одредба е 
една од главните компоненти што ги одвоила од 
средината во која живеат и ги одржала како ком-
пактна етничка група сè до денес.

Исто така, преселничките движења на турско-
то население од Република Македонија кон Тур-
ција, во периодот од стотина години се одвива-
ле со различен интензитет и претрпеле големи 
трансформации. Меѓутоа, периодот на шеесетти-
те години од минатиот век се карактеризира со 
интензивни иселувања на Турците чија бројка из-
несувала околу 200.000 лица. Според некои нео-
фицијални податоци денес во Турција има околу 
еден милион Турци и Македонци муслимани. За 
жал, македонските иселеници во Турција биле 
заведени како Бугари, како странски државјани, 
или како турски државјани - христијани.

Верската активност што словенското населе-
ние, а меѓу него и населението од Македонија, ја 
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вршеле во Цариград била пресудна за Македон-
ците доселеници да го добијат атрибутот Бугари 
и до денес да го носат тоа име. Тоа е време кога 
словенското население, заради заедничките ин-
тереси за одвојување од Грчката православна 
црква и создавање самостојна словенска црква, 
се зближувале во надеж за успешно остварување 
на целта, да останат како Македонци.

Под притисок на елинизацијата и Грчката црк-
ва, населението од Македонија во Цариград често 
е нарекувано и грчко, поради што и се приклучува 
кон тогаш единствено осамостоената словенска, 
Бугарска егзархија во чие создавање, всушност, 
активно учествувале и Македонците.

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

Немајќи своја држава и друг избор во тоа вре-
ме, и заштитувајќи се да не станат Грци, македон-
ското население се определувало како бугарско 
зачувувајќи го на тој начин барем своето словен-
ство.

Денес во овој град, според некои податоци, жи-
веат околу 200 семејства, од кои освен неколкуми-
на, сите по потекло се од Македонија, а ги има и 
од Ресенско-преспанскиот крај, Гостиварско-ки-
чевскиот крај и од Скопје.

Меѓутоа, најмногубројни се од Егејска Македо-
нија од Костурско, од селата Загоричини, Олишта, 
Бобишта, Бамбуки, Черешница и Пателе. Тие се 
дојдени од крајот на XIX век како и од 20-тите и 
30-тите години од XX век. Неколку семејства се 
доселени претежно во Истанбул по Втората свет-
ска војна.

Некогашните градинари, цвеќари и воденича-
ри од Македонија, денес се или сопственици на 
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дуќани, каде што се продава зрнеста храна, жита, 
семиња, хемиски препарати и помагала за земјо-
делството, или, пак, се трговци на големо. Пора-
нешните гостилничари имаат модерни ресторани 
или таверни, некои од нив се многу прочуени во 
градот. Во поново време, има златари, лекари, 
електроинженери и архитекти. Исто така, ги има 
и во дипломатски претставништва, странски ком-
пании, туристички агенции и слично. Овој факт 
се чини е значаен, бидејќи укажува на добрата 
имотна состојба, што им овозможува школување 
во странски колеџи во градот или школување во 
странство.

Во етничката група на Македонците во Ис-
танбул одржувањето на традицијата се јавува 
непрекинато, особено кога станува збор за вер-
ските обичаи што се и пресудни во народното оп-
стојување. По правилата на верските одредби се 
славеле и се слават не само големите празници 
како: Велигден, Божиќ, Богородица, туку се сла-
ват и многу други денови на светци. Исто така, и 
сите значајни мигови од животот, почнувајќи од 
раѓањето, крштевката, стапувањето во брак, вен-
чавањето и погребувањето се мигови кои отсеко-
гаш се правеле и до денес се прават по православ-
ните верски обичаи.

Македонците во Истанбул верските обичаи ги 
спроведуваат во црквата „Свети Стефан”, позната 
како „железна црква”. Таа е под јурисдикција на 
Бугарската патријаршија, а повеќе е изградена со 
пари на Македонците во Истанбул. Била изграде-
на во 1849 година, а осветена во 1898 година од 
егзархиски владици. Таму и денес Македонците, 
претежно од Егејска Македонија ги задоволуваат 
своите религиозни потреби. 

Целта на нашата посета на Истанбул беше да 
се зголемат и продлабочат врските на турските 
гра ѓа ни од Македонија со нашата држава, да се 
про ши рат мостовите на соработка, да се  изнајдат 
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нови па тиш та за подобро самоорганизирање, за 
афир ма ција на македонската држава, народ и 
црква, на ма ке донската вистина. Посетата беше 
реализирана со помош на Институтот за нацио-
нална историја „Кемал Ата турк” при Универзите-
тот „Беазичи”. На покана на оваа значајна турска 
образовна институција, одр жавме предавање за 
професори, постдипломци и сту ден ти кои се ин-
тересираат за религијата, за Македонската право-
славна црква, за Ма кедонија... Предавањето беше 
на англиски јазик на тема „Развојот на Македон-
ската православ на црква”. Инаку, Универзитетот 
„Беазичи” е формиран во 1963 година како Аме-
рикански универ зитет „Кенеди”, а од 1970 година 
е државен универ зитет на Турција. Комплексот на 
Универзитетот е лоциран на брегот на една висо-
чинка на Босфорот, на ев роп скиот дел. Од зграда-
та каде бевме сместени, човек може да ужива во 
прекрас ниот по глед кон Босфорот. Чиниш дека 
Господ го дарувал овој простор со убавини и до-
сега невиден раскош.

Бевме информирани дека одреден број од Ма-
кедонците биле про го ну вани во Турција каде ги 
оставиле коските по Анадолија и на други про с-
тори, за што постојат и историски докази. Меѓу 
нив, секако, е карактеристична трагичната судби-
на на бра ќа та Миладиновци од Струга. Тие биле 
ег зе ку ти рани во затворот Једи Куле, што е дел на 
одбранбениот град ски ѕид, кој се протега долж 
водената шир на Бос форот. 

При посетата на затворот размислувавме за 
голготата, она што им се случувало на браќата 
Кон стантин и Димитар Миладиновци. Затоа, по-
сакавме што поскоро да ги напуштиме зандани-
те, да заборавиме на минатото и да размислуваме 
за ид нината. Никогаш повеќе да не се повторат 
такви трагични суд бини. Меѓутоа, вниманието 
ни го сврте дел од кулата во непосредна близи-
на на влезната порта. Тука, на де сетина метри во 
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 висина на тврдината во еден камен е изделкано 
шеснаесеткракото сонце, како она од Кутлеш. 
Инаку, Кулата била подигната во 1457 година, што 
говори за долговечноста на сонцето од Ма ке до-
нија, кое, како нем сведок ја потврдува по вр за-
нос та на Македонецот со Истанбул.

Исто така, го посетивме и Бејоглу, модерен 
кварт на Истанбул, кој претежно има резиденција-
лен ка рактер и во кој се концентрирани дипло-
матски прет ставништва, модерни хотели и вили. 
Сепак, за ту ризмот најважен е делот од Бејоглу 
каде што се наоѓа Долмабахче сарај. Тој е султа-
нов двор, опколен со прочуениот парк на цвеќар-
ницата за рози. Згра дата се наоѓа на брегот на 
Босфорот и по оп ш тиот изглед потсетува на Вер-
сај. Во 27 ре пре зен та тивни салони и 365 соби со 
мебел од сите страни на све тот, има толкаво бо-
гатство што го вос хитува секој посетител. Само за 
внатрешната де ко ра ција се потрошени 14,5 тони 
злато. Од 1923 го ди на, кога Турција е прогласена 
за република, ова би ла резиденцијата на првиот 
претседател Кемал Ата турк; тој умрел овде на 10 
ноември 1923 година. На си те ча совници во дво-
рецот стрелките се запрени на 9 ча сот и 5 минути, 
покажувајќи го времето кога згас нал животот на 
Кемал-паша, големиот ре фор ма  тор и најголем син 
на турската држава, кој потекнува од Ма кедонија. 

Донекаде туристички е активиран и ис точ ни-
от, азиски брег на Мраморното Море. Особено се 
впечатливи неколкуте островчиња покрај источ-
ниот брег на водата, на кои одамна се изградени 
голем број ви ли, кои претставуваат убав архи-
тектонски прилог и вистински украс.

Тоа е Истанбул на Босфорот кој ги дели Ев ро-
па и Азија. Двата истанбулски моста ги спојуваат 
два та континента, но, тука не се спојуваат само 
кон тинентите, туку се среќаваат Истокот и Запа-
дот, во него се ракуваат Европа и Ориентот.
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T URCIJA
VO KU]ATA NA MAJKA BOGORODICA

Z а многу луѓе на светот е предизвик да се по-
сети татковината на Кемал Ататурк. Земјата 

на го лемите контрасти, која се разликува од онаа 
Тур ција во минатото. Земјата која била освоена 
од Алек сан дар Македонски и приклучена кон Ма-
кедонската Империја. Потоа империјата во кoja 
беше и Македонија цели пет векови. Кемал Ата-
турк чии родители потекнуваат од Македонија, од 
селото Коџаџик, Дебарско, е човекот кој животот 
го посветил на Турција и на неј зината посреќна 
иднина. Човекот кој, меѓу дру гото, ја одбулил тур-
ската жена, ја одвоил верата од државата и го во-
вел латинското писмо во турскиот јазик. Тој е чо-
векот кој е широко прифатен од на родните маси. 
Затоа ова патување беше пре диз вик и во исто 
време големо задоволство за делегацијата од Ре-
публика Македонија.

Најпрво, ја посетивме метрополата Истанбул 
која се протега на три морски брега и се прос тира 
на седум ридови. Тоа е Би зан ти нион, римски Кон-
стантинопол и турски Истан бул. Јуж ните Словени 
и Македонците отсекогаш го викале Цари град. 
Ме ну вањето на овие имиња е последица на прет-
ход ни те драматични настани околу овој град, за 
кого се гра бале повеќе народи: царот Константин 
во 330 го дина од н.е. го прогласил за престолнина 
на Ис точ ното Римско Царство, па според владе-
телот го до бил името Константинопол; на 29 мај 
1453 година го ос воил турскиот султан Мехмед 
Втори Фатих (Ос војувач) по што градот бил наре-
чен Истанбул.

Градот се развил по должината на бре говите 
на Босфорот, Злат ниот Рог, Мраморното Море и 
на околните рит чиња, па тешко е да се каже каде 
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тој завршува, а ка  де почнуваат приградските на-
селби. Сепак, поз нати се и убавите туристички 
квар тови: Станбул, ме ѓу Златниот Рог и Мрамор-
ното Море; Бејоглу, меѓу Злат  ниот Рог и западни-
от брег на Босфорот; Ис ка дар или Скутари на ис-
точниот брег на Босфорот; и Ка дикеј по најуг од 
Искадар, главно, на брегот на Мраморното Море.

Потоа, нашето патување го продолживме кон 
Анадолија. А, во кусата историја на полуостровот 
Мала Азија се вели дека тој е еден од најстарите 
населени делови во светот со одлична географ-
ска положба. Населувањето на Троја започнало во 
неолитскиот период и продолжил во железната 
доба. Староседелците на Анадолија зборувале на 
анадолски јазик кој бил дел од индоевропските ја-
зици. Една од поголемите империи во таа област 
била Хетската Империја која постоела од XVIII до 
XIII век пр.н.е. Кралството постоело сè до доаѓање-
то на Кимеранците во VII век пр.н.е. Почнувајќи 
од 1200 година пр.н.е. на западното крајбрежје на 
Анадолија почнале да се населуваат дојденци од 
соседните земји, најмногу Еолци. Понатака, цела-
та територија била освоена од Персиската Импе-
рија, а потоа од Македонската Империја на чело 
со македонскиот крал Александар Македонски, 
чии траги можат да се видат и денес. Во средина-
та на I век пр.н.е. целата територија потпаднала 
под римска контрола за подоцна да биде дел од 
Источното Римско Царство или Византија.

Од Истанбул отпатувавме во Анкара, главен 
ад ми нистративен, политички, културен и економ-
ски цен тар на Република Турција, чија популација 
ја дос тиг нува бројката од три милиони, каде пул-
сира напредокот, престижот и иднината на оваа 
азиско-европска држава.

По вторпат го посетивме Мавзолејот - Храмот 
на Кемал Ататурк, најголемиот син и творец на 
совре мена Турција. Таму се уверивме дека глав-
ниот град на Тур ција Анкара е град на контрасти. 
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Во него можат да се видат современи булева-
ри до кои се вишнеат прекрасни модерни архи-
тектонски достигнувања од XXI век, но во исто 
време и стари квартови из градени на античките 
цитадели кои имаат тесни сока ци и калдрми со 
безброј мали куќи. Анкара е градот што бил цен-
тар на Хитите уште во 2000-та година пред на-
ша та ера. Тој бил освојуван и од Фригите, како и 
од Алек сандар Македонски во 333 година п.н.е. 
Анкара била освојувана и од Галите, Римјаните, 
а била и еден од главните градови за време на 
Византиската им перија. Од 1360 година потпад-
нува под Отоманската Империја, додека од 1923 
година по кон сти туи рањето на Турција како репу-
блика, станува главен град и втор по големина по 
Истанбул. Во тоа време го носи името Ангора, а од 
1930 година нејзиното име е Анкара. 

Оваа значајна ме тро пола се наоѓа во Цен-
трална Анадолија. Покрај тоа што е главен град 
на државата, тоа е главен гра д и на провинција-
та Анкара и резиденцијален град на Владата на 
Република Турција. Бевме за поз нати и со бројни 
значајни и луксузни објекти во кои жи веат члено-
вите на државниот апарат. Анкара е и мал центар 
на индустриски капацитети, меѓу кои е раз виена 
индустријата за кожа, вино, цемент и за ки  лими. 
Оваа метропола претставува раскрсница меѓу ис-
ток и запад, како на железничкиот така и на друм-
скиот сообраќај. И туризмот како гранка има зна -
чаен придонес во економската сфера. Во него има 
голем број културно-историски споменици, меѓу 
кои Музејот на анадолската цивилизација.

Тоа е глав ниот град на современа Турција, во 
кој на 29 ок том ври 1923 година Кемал Ататурк 
беше избран и вос то личен за претседател на Ре-
публика Турција. Не го вото гесло било дека во-
ената победа не била до волна, туку таа требало 
да биде проследена од го леми економски, поли-
тички, социјални и културни реформи, кои биле 



330 ~~

СЛАВЕ КАТИН

неопходни за модернизација на Турција. Од друга 
страна, пак, најзначајна работа на Ке мал Ататурк 
во неговото владеење било тој да при д онесе за 
општиот мир, среќата и просперитетот на турски-
от народ и на целото човештво со општоцивили-
зациски вредности.

По посетата на мавзолејот на големиот тур-
ски реформатор Кемал Ататурк се упативме кон 
Анадолија, во непрегледната територија во која е 
измешано новото со старото. Нашата нова дести-
нација беше Ка па докија. Областа во која живеат 
околу сто илјади жи тели и која станува туристич-
ка ме ка или туристичка атракција. Најатрактивно 
мес то, сепак, е музејот под отворено небо ”Ѓоре-
ме”, нас та нат од вулканските ерупции околу двае-
сетина ве ко ви пред нашата ера. На ”Ѓореме” како 
да се ис ту рила вулканска лава, врз која не влијаат 
вре менските услови. Се‘ што е направено во таа 
пус телија е дело на човечките раце, на казмата и 
ло па тата, како основни алатки. Во минатото, го-
лем број луѓе oд овие области своите жи веа лиш та 
ги прилагодиле во пештерите, а последните се-
мејства ја напуштиле во 1956 година, за денес таа 
да биде само атракција за посетителите.

Кападокија е интересен дел на Анадолија во 
кој некогаш најважното занимање на луѓето било 
ло зар ството. Меѓутоа, туризмот си го направил 
своето. Ве ројатно богот Бахус се простил со ви-
нарите од Ка па докија и се преселил кај оние од 
Тиквеш во Ма кедонија.

Во Кападокија ја посетивме винарската визба 
со капацитет од 15 000 тони која наликува на онаа 
во Мелник во куќата во која се криел пиринскиот 
цар Јане Сандански.

Утрото беше топло а денот пријатен кога сон-
цето штотуку се појави над азискиот дел на Ис-
танбул, а авионот полета кон Исток, кон Измир. 
Го продолживме нашиот лет со железната птица 
(„Боинг 747”) на „Туркиш ерлајнс”.
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За помалку од еден час стасавме во три и пол 
милионскиот град Измир. Оваа метропола се на-
оѓа во заливот кој го носи неговото име, а е рас-
пространет во низинскиот дел и на околните 
ридови. Таму бевме пречекани и добредојде ни 
посака народниот пратеник во Големото народно 
собрание на Република Турција, господинот Ќе-
мал Ватан, роден во селото Злеово, Радовишко, 
лекарот Мелих Инан, директорот на Аеродромот 
и други турски граѓани по потекло од Македонија. 
Измир и околните места како да се населиле од 
долнореканскиот, велешкиот и други региони од 
Македонија.

Нив ги има во голем број како турски граѓани 
од Македонија, меѓу кои најбројни се Македон-
ците - муслимани. Нив ги има повеќе во Турција 
отколку во Македонија. Така ни рекоа домаќини-
те, бидејќи, според некои нивни неофицијални 
податоци, само во Измир и во околните населени 
места живеат од 300 до 500 илјади турски граѓа-
ни од Македонија. Ги има од Врановци и Оризари, 
Велешко, од Скудриње, од Жупа и Дебар, од Пех-
чевско и Делчевско, од Штипско и од други места 
од Македонија.

Сите тие добро живеат во демократска Тур-
ција, во која се прифатени како добронамерници, 
добродушни и честити луѓе. Многумина станале 
познати и признати бизнисмени, ителектуалци, 
лекари, опшественици, дуќанџии, лојални граѓа-
ни на нивната втора татковина - Турција, но и кон 
дедовската земја - Македонија, која ја носат во 
своите срца и души.

Домаќините од Министерството за труд и со-
цијална заштита и градоначалникот на Борно-
ва ни организираа посета на градот Селчук и на 
античкиот град Ефес. Во Селчук го посетивме 
Градскиот музеј во кој се изложени многубројни 
експонати од Ефес и од други локалитети од Ана-
долија и крајбрежниот регион.
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Музејот претставува неодминливо катче за по-
сетителите на овој дел на Турција. Се упативме 
кон многу познатата стара античка ризница Ефес, 
што се наоѓа на помалку од 200 километри јужно 
од Измир и на 20-тина километри северно од лету-
валиштето Кушадаси. Познатиот град на минато-
то и на сегашноста - Ефес е сместен во подножје-
то на планината Билбил, каде реката Кајстер се 
влива во Егејското Море и во рамничарскиот дел 
што е во непосредна близина на морето. 

Овој значаен антички град се споменува од сре-
дината на VII век пр.н.е. Од своето формирање до 
денешни дни игра важна улога на тие анадолски 
простори. Затоа, често бил напаѓан и освојуван. 
Бил под власта на Персија, Спарта. Александар 
Македонски во 334 година пред Христа го освоил 
градот и стратешкото воено место околу градот 
Ефес, кој постанал дел од Македонската Импе-
рија. Ефес бил и под управа на Римската Импе-
рија и бил најважен град на тогашната анадолска 
провинција. 

Во меѓувреме, во почетокот на првиот милени-
ум, христијанството започнало да се шири многу 
брзо во градот. Меѓутоа, Римјаните биле против 
доктрините на Апопстол Павле кој прв дошол 
во Македонија. Тоа го потврдувале граѓаните на 
Ефес, кои под закани протестирале против ши-
рењето на христијанството, притоа, собирајќи се 
во најголемиот театар на градот за да го изразат 
својот бес против „новата” религија.

Меѓутоа, како што многумина велат, Ефес бил 
одбрано Господово место, каде света Богородица 
заедно со свети Јован ги поминале последните де-
нови од животот. Имено, во непосредна близина 
на Ефес, на западната страна на планината Бил-
бил, се наоѓа куќата на света Богородица. Во де-
нешниот град се вишнее црквата на свети Јован, 
еден од составувачите на Библијата.



СВЕТОТ НА ДЛАНКА

333 ~~

Во исто време Ефес бил место на една од се-
думте цркви во Азија, во кои свети Јован ја добил 
својата инспирација кон религијата.

Во историјата на Ефес е забележано дека во 
262 година од нашата ера Готите го уништиле гра-
дот, заедно со Храмот на Артемис. Оттогаш гра-
дот никогаш не се обновил каков што бил во ми-
натото кога имал величествен растеж и напредок. 
Притоа, значајно за Ефес е тоа што во 431 година 
по Христа бил одржан Третиот екуменски совет, 
токму во куќата на света Богородица. Овој Совет 
ја прифатил света Богородица како мајка на Гос-
под Исус Христос.

При нашите две посети на Ефес се сретнавме 
со безброј објекти и предмети од еден долг пери-
од на постоење на оваа значајна античка лока-
ција. Така, ги посетивме остатоците од Храмот на 
Артемис, Фонтаната на Трајан, Мермерниот пат, 
Стадионот и други објекти. Меѓутоа, Големиот те-
атар кај посетителот остава посебен впечаток и 
доживување. Тој е место во длабнатината на ри-
дот од западната страна и, по својата големина, 
пространост и величественост човек има чувство 
и се пренесува во мислите како да се наоѓа многу 
векови подоцна од сегашноста.

Таму бевме информирани дека во последните 
години, пред десетици илјади посетители во Те-
атарот своите уметнички вредности ги презенти-
рале Лучијано Павароти, Хулио Иглесиас и многу 
други познати светски уметници.

Втората посета на куќата на света Богородица, 
пак, кај нас со Стив Плиакес од Канда предизви-
ка посебно чувство на возбуда кое се преточи во 
спокојство. Во тој прекрасен објект, човек како 
да е некаде во Македонија, во некои од манасти-
рите на Македонската православна црква. Живо-
писниот предел каде што е изградена куќата на 
света Богородица посетителот го потсетува на 
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 пределите кои се земени за пример при изград-
бата на христијанските манастири во светот. А, 
таму, според обичаите, по поклонувањето во Црк-
вата, излегувањето од храмот и миењето со света-
та вода, според обичаите и верувањата, посетите-
лот станува аџија.

Просторот привлекува со својата убавина и жи-
вопис, а Црквата претставува место каде илјадни-
ци христијани и муслимани доаѓаат да се покло-
нат и да се помолат. Се чини дека во две илјадита-
та година Црквата била најпосетена на 15 август, 
кога се одржал најголемиот собир по повод Тре-
тиот милениум од христијанството, кога Црквата 
била посетена од илјадници верници, намерници, 
христијани, муслимани и други.

Инаку, според пишаните документи познато 
е дека свети Јован ја донел света Богородица во 
Ефес во четвртата или петтата година, веднаш по 
распетието на Исус Христос. Куќата на планина-
та Билбил, која била подготвена и направена од 
свети Јован, се наоѓа на 420 метри надморска ви-
сочина.

Според кажувањата неа ја открила германска-
та калуѓерка Ана Катерина Емерич, која својот 
живот го посветила на Бога, била парализирана 
и воспоставила духовна комуникација со света 
Богородица. Нејзе во бесвесна состојба ѝ се при-
кажувало, се вели во документите, дека Богоро-
дица е закопана во близина на Црквата. Тоа го по-
тврдиле некои лазаријански свештеници кои во 
1891 година го откриле местото на куќата во која 
света Богородица ги поминала последните дено-
ви од животот. Така, било откриено дека зградата 
во форма на крст и кубето биле руинирани, но по-
доцна биле реставрирани.

Во текот на нашата посета на куќата на света 
Богородица бевме запознати со многу детали за 
откривањето на храмот, за посетите и почитта од 
страна на христијаните и муслиманите кон овој 
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духовен центар. Притоа, силен впечаток остава-
ат големата статуа во дворот пред црквата, каде 
човек има чувство дека света Богородица ги пре-
чекува дојденците и добронамерниците со раши-
рени раце. Статуата, пак, на света Богородица во 
апсидата, била поставена пред стотина години и 
претставува прекрасен примерок преку кој секој 
се поклонува и ѝ оддава почит на мајката на Исус 
Христос.

Во текот на вечерните часови се вративме во 
неколку милионскиот Измир, каде бевме сместе-
ни во ексклузивниот хотел „Ефес”, што се наоѓа 
во центарот на градот и е од висока категорија. 
Градот, пак, чие турско име е Измир, е познат и по 
името Смирна. Тој е најважното морско приста-
ниште во Мала Азија, на брегот на Егејското Море 
и е трет град по големина во Турција. Смирна е 
стара јонска населба која била обновена во IV век 
прд Христа. За време на Римската Империја и Ви-
зантија,

Измир бил еден од најголемите градови во 
Мала Азија. Во неговата историја стои дека гра-
дот бил под власт на Татарите, кои го опустошиле, 
потоа под Елините, кои во градот ги погрчувале, а 
во 1922 година е ослободен од Турците на чело со 
Кемал Ататурк. Ова многу значајно морско прис-
таниште и стратешки копнена локација, во 1952 
година станала значајна база на НАТО.

Посетата на велеградот Измир ни остана во 
трајно сеќавање. Имено, во текот на првиот ден 
делегацијата беше примена од градоначалникот 
на Општина Борнова, господинот Ченгиз Булут, 
кој по потекло е од селото Сирково, Кавадаречко, 
а е роден во Измир.

Тој со својот убав македонски јазик пленуваше 
како соговорник. Тој виден граѓанин на Општи-
ната Борнова приреди свечена вечера за деле-
гацијата од Македонија. Притоа нè информира 
дека Општината Борнова брои околу 500 илјади 
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 жители, меѓу кои, според некои показатели 30 от-
сто се турски граѓани од Македонија, претежно 
исламизирани Македонци.

Тоа го потврдивме при нашата прошетка покрај 
морето, каде сретнавме голем број жители кои 
зборуваа македонски и со задоволство застануваа 
да се поздрават со нас, гостите од Македонија. На 
вечерата, пак, покрај видните граѓани на Турција 
од македонско потекло, како што беше пратени-
кот Кемал Вата, присуствуваше и заменик-валија-
та на Измир господин Рамаза Ирганџиоглу.

Се чини посетата на Општина Борнова за нас 
беше посебно доживување. Имено, во Домот на 
културата во оваа општина на делегацијата ѝ 
беше приреден незаборавен пречек. Неколку сто-
тици граѓани нè чекаа како гости од Република 
Македонија. Тука беше и оркестарот за македон-
ска народна музика кој нè пречека со македон-
ски песни и ора. Ги слушнавме „Битола мој роден 
крај”, „Македонијо”, „Зајди, зајди јасно сонце” и 
други познати песни и ора. Се почувствувавме 
како да сме во Врановци, во Жировница, во Жупа, 
во Македонија. На пречекот, покрај домаќините, 
присуствуваа повеќе претставници на Друштвото 
„Румели”, ученици и други видни граѓани кои жи-
веат и работат во Измир, особено во Општината 
Борнова, по потекло од реканскиот, велешкиот и 
други краишта на Македонија.

По срдечниот пречек беше организирана три-
бина на која учествуваа околу 200 учесници, од 
кои голем број од различни асоцијации на турски 
жители од целиот Балкан и пошироко, кои добро 
соработуваат со жителите на Борнова. Во разго-
ворите стана збор за соработката на општествен, 
културен и друг план, како и за заедничките ин-
тереси на граѓаните од двете држави - Република 
Турција и Република Македонија.
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UKRAINA
KONTRASTI NA RAZVOJOT I OPSTOJOT

U краина е независна држава во Источна Европа. 
Таа се граничи со Русија на североисток, со Бе-

лорусија на север, со  Полска, Словачка и Унгарија  
на запад и со  Романија и Молдавија на југозапад. 
На југ излегува на   Црното  и  Азовското Море. 
Укра ина прогласи независност од СССР на 24 ав-
густ  1991  година, а нејзината независност е фи-
нализирана на 25 декември истата година. Офи-
цијален јазик во државата е украинскиот јазик, во 
некои области се зборува и руски, а доминантна 
религија е православието.

Според руски извори се верува дека името Ук-
раина доаѓа од  старословенскиот термин „укра-
ина” што значи „гранична област” или „крајина”. 
Многу современи украински историчари поимот 
„украина” го преведуваат како „во-земја”, „татко-
вина” или „наша-земја”. Овој превод е во соглас-
ност со оригиналното значење на предлогот „у-” 
во украинскиот јазик и именката „краина”.  При 
што треба да се разликува значењето на „гра-
нична земја”, кое неконзистентно се презема од 
бројни научни извори, често од неукраинско по-
текло, додека преводот како „гранична земја” до-
бро се усогласува со традиционалното значење во 
рускиот јазик на „у-” и „краина”.

Украина по територија е 24 пати по голема од 
Република Македонија. Таа е неколку де се тици 
илјади квадратни километри поголема од це лиот 
Балкански Полуостров. Зафаќа простор колку 
Франција, Белгија и Холандија заедно или колку 
Гер манија, Швајцарија, Австрија, Унгарија и Дан-
ска заедно. Или, повеќе од Шпанија и Португа-
лија. Таа е индустриски раз  виена земја со огром-
ни капацитети и суровини, но со транзициски 
проблеми и потешкотии.
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Да се биде неколку дена во Киев значи да се 
доживее нешто ново, недоживеано. Тоа се потвр-
ди со посетата на неколку учесници од Македонија 
што учествувавме на конференцијата за религија-
та на овој велеград, кој често го на ре куваат: град 
на контрастите, на цвеќето, на сту дентите, на ми-
натото, на сегашноста, на иднината, на љубовта... 

Овие епитети Киев ги добил зашто во него се 
измешало и старото и новото, од исток и од запад, 
од север и од југ. Зашто неговите жители со љу-
бов негуваат цвеќиња по прозорците. Зашто нај-
големиот број студенти се школуваат токму тука. 
Зашто во него се случиле бројни историски наста-
ни и се потврдила древната историја, денешната 
вис тина и иднина на Киев. Зашто намерникот во 
него до живува дел од животот единствен и карак-
те рис ти чен за украинскиот народ и држава.

Според податоците на голем број ана ли ти ча ри, 
Киев започнал да се развива уште во IX век, а е 
запишан во една повелба на летописот Нестор во 
по четокот на XII век. Така, во тој документ се вели 
след ното:

„Си биле тројца браќа, едниот се викал Киј, 
другиот Шчек, третиот Хорив, а името на нив-
ната сестра било Либед. Тие си живееле сложно 
како браќа во планините: Киј живеел кај Борич, 
Шчек живеел во денешното место Шчековица, а 
Хорив на третата планина која се викала Хореви-
ца. Тројцата создале град на кој му го дале име то 
на најстариот брат и го нарекле Киев. Градот се 
развивал до околната шума од високи борови со 
голем број ѕверови”...

Ова е само легенда. Определен број ис торичари 
се склони да го прифатат мислењето дека Киј бил 
историска личност, а можеби е и првиот ки ев ски 
кнез. Меѓутоа, за ова има и спротивни мислења. 
Но, се знае дека од IX век Киев почнал да се раз-
вива како средновековен центар на Словените и 
се из дигал како културен центар благодарение 
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на прос ве тителската дејност на свети Кирил и 
Методиј, значајните сесло вен ски и македонски 
просветители, за што сведочат многу до ку менти 
и аргументи.

Киев го посетивме по вторпат. Првиот беше во 
времето кога Украина беше во состав на Советски-
от Сојуз и кога преку Киев летавме до тогашниот 
Ленинград (денешен Санкт Пе тербург), а оттаму 
за Москва и назад за Бел град, две престолнини 
преку кои беа насочувани кон  так ти те на култур-
но-историските врски меѓу Ма ке  до ни ја и Украи-
на. Затоа и денес на двата народа им е заед ничко 
малото познавање на едни со други, а чес то и не-
познавањето на сопственото минато. Вто рата по-
сета, пак, ја остваривме по една деценија, кога на 
покана на Ка би нетот на министри учествувавме 
на ме ѓународната кон фе рен ција на тема: „Рели-
гијата и црквата во пос т  ко му нис тичкиот период” 
што се одржа во Ук ра ин ската ака де мија на науки-
те и уметностите во Киев.

Киев, со околу четири и пол милиони жители 
е најзначајниот велеград во над педесетмилион-
ската Украина. Тој ги спојува должините на река-
та Днепар. Киев со своите цркви и споменици, со 
своите стари згради, кои се чуваат од канџите на 
времето, насликани со жолта, бела и тон на зеле-
но-сива боја, со чисти широки улици и огромни 
паркови, кои во есен имат златна боја во блесокот 
на сонцето, го викаат град на бајките. 

Киев е убав во секој временски период. Тој се 
покажува со сета своја убавина на идните генера-
ции. Киев е убав велеград кој го нуди минатото 
од кое задржал бројни споменици, до сегашноста 
што ја покажува на неговите обожаватели, посе-
тители и намерници. На другата страна на реката 
Днепар постои уште еден огромен Киев, со бројни 
станбени згради на бескрајните соништа на нејзи-
ните жители. Ова е Киев од помодерниот период 
на социјалистичката изградба, кога личноста се 
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стопи во колективниот дух на живеење.
Киев е главен и најголем град во Украина, кој 

се наоѓа во северниот централен дел на земјата 
на реката  Днепар. Тој претставува важен индус-
триски, научен, образовен и културен центар на 
Источна Европа. Градот е дом на голем број свет-
ски компании, високообразовни институции и 
светски познати знаменитости. Киев има висо-
ка   инфраструктура  и високоразвиен систем за 
јавен превоз, вклучувајќи го и Киевското метро.

Градот опстојувал како еден од најстарите гра-
дови во Источна Европа. Најверојатно, градот по-
стоел пред V век и претставувал трговски центар, 
како и место кое претставувало значаен трговски 
дел помеѓу   Скандинавијата  и  Константинопол. 
Градот бил престолнина на  Киевска Русија, за 
во 1240 година целосно да биде разрушен во вре-
мето на монголската инвазија. Во следните ве-
кови, градот го изгубил своето значење и станал 
провинцијален град во рамките на Големото Лит-
ванско Војводство, Кралството на Полска и Руска-
та Империја.

 Градот значително започнал да се развива кон 
крајот на  XIX век   во рамките на Руската Импе-
рија. Во 1917 година, откако Украинската Народна 
Република прогласила независност, градот ста-
нал престолнина на новата држава. Во 1921 годи-
на, Киев станал дел од Советскиот Сојуз, и прес-
толнина на  Украинска Советска Социјалистичка 
Република  од  1934  година. Во текот на Втората 
светска војна, градот бил значително разрушен, 
а по војната повторно бил целосно обновен. По 
распадот на Советскиот Сојуз и добивање на ук-
раинската независност Киев станал главнен град 
на Украина.

При посетата на Киев патникот намерник се 
среќава со старата традиција преку црквата „Све-
та Софија” што ја подигнал киевскиот владетел Ја-
рослав Муд ри во 1037 година. Црквата претставу-
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ва вистински спо меник и пре кра сен монумент 
чии 13 куполи покриени со 19 килограми злат    ни 
листови ги симболизираат 12-те апос то ли за ед но 
со Исус Христос и 13-те области што ги обе ди ну ва 
Украина. Внатрешниот дел на црквата е многу ин-
тересен, особено мозаиците кои се из ра  ботени со 
един ствена техника која до денес ос та  нува неиз-
ме не та, а мозаиците воопшто не се рес та врирани. 
Во цен тралниот внатрешен дел на ку по лата до-
минира све та Богородица, а во долниот дел на 
црквата се чу ва саркофагот на големиот гра дител 
владетелот Јарослав Мудри.

За време на престојот ја посетивме надалеку 
познатата Киевско-печерска лавра која е изграде-
на во 1051 година во текот на владеењето на на-
пред ниот владетел Јарослав Мудри, кој бил вљубе-
ник во уметноста и културата. Многу се интересни 
старите пештери, за кои се верува дека во една од 
нив се наоѓа и гробот на познатиот руски патопи-
сец Нестор, кој ја за бе ле жал и легендата за градот 
Киев. Овој стар интересен ма настир во 1926 годи-
на бил претворен во голем ис то риско-културен 
музеј. Денес тој е дел од Киевската пат ријаршија 
и во него започнал да се развива украинскиот цр-
ков но-духовен живот.

Со право се вели дека најсвето христијанско 
место во Киево е Печерската лавра или манасти-
рот на пештерите и  катедралната црква „Света 
Софија”, и истите можеби претставуваат едни 
од најпознатите места во градот, кои во текот на 
историјата биле посетувани од страна на мили-
они аџии. Денеска овие комплекси се вклучени 
во списокот на светското и културно наследство 
на   УНЕСКО  и претставуваат најголеми турис-
тички атракции на градот. Освен во списокот на 
УНЕСКО, овие две атракции се вклучени и во спи-
сокот на Седумте чуда на Украина.

Киев е познат по театарскиот живот во Источ-
на Европа. За време на нашата посета посетивме 
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неколку од големиот број познати театри, и тоа:
Националната опера на Украина, Национални-

от академски драмски театар „Иван Франк”,  На-
ционалниот академски театар на руската дра-
ма,  Киевскиот академски театар на операта, Ки-
евскиот академски куклен театар, Националната 
филхармонија на Украина и други. Во 1946 годи-
на, градот Киев имал четири театри, една опер-
ска куќа и една концертна сала. Овие културни 
објекти во голема мера биле наменети само за 
најпривилегираните луѓе од градот. Нивниот број 
денеска е значително зголемен.

Други значајни културни центри во градот 
се  Филмското студио и  Киевскиот циркус. Исто 
така, во градот се наоѓаат четириесетина музеи, 
од кои најпознати се:  Националниот музеј на 
жртвите од Големата патриотска војна,  Нацио-
налниот музеј на уметноста на Украина,  Музејот 
на Богдан и Варвара Карненко, Музејот на народ-
ната архитектура, Музејот на културното наслед-
ство,  Националниот научно-природен музеј на 
Украина, а еден од најинтересните во градот е и 
т.н. Рециклирачки музеј, поради својата единстве-
ност, и често пати се нарекува Музеј на бескорис-
ни работи. Киев, посебно се гордее со Маринска-
та палата која е официјална резиденција на прет-
седателот на Украина. Таа е изградена во стилот 
на  украинскиот барок и претставува значајно 
архитектонско остварување, со кое граѓаните на 
Киев се гордеат. 

Македонија и Украина имаат многу заеднич-
ки нешта. Двете земји се наоѓаат на стратегиски 
прос тори и имаат богато културно-историско на-
следство интересно и за соседите. Освен тоа, две-
те земји има ат богата почва за земјоделство, ово-
штарство и сто чар ство што во минатото било ис-
клучително зна чај но за завојувачите. Двете земји 
биле предмет на рас парчување, туѓа доминација, 
а и на дена цио на ли зација на нивните народи.
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И обете стекнале др жав ност со заминувањето 
на социјалистичката ре во луција и пренесувањето 
на суверенитетот на фе де рацијата: СССР и СФРЈ, 
од кои, по оса м о сто ју ва ње то, си ја вратија са-
мостојноста и сувереноста. Исто та ка, Република 
Македонија со години беше при сут на во Украина 
(сега со намалена динамика) во гра деж ништвото 
и туризмот, а Украина во Македонија, глав но, 
со челикот за Скопската железарница. Ме ѓутоа, 
се чини дека и двете држави имаат слични не-
пријатности: економско-политички блокади и 
цр ков но-верски оспорувања, главно, од старите 
кру го ви во престолнините на претходните феде-
рации, Москва и Белград.

Прашањето, пак, во однос на црквите, се дол-
жи на традицијата и толкувањето која е „мајка”, 
а која „ќерка” црква. Факт е дека директните вр-
ски биле Охрид - Киев, почнувајќи од IX век кога 
од Ох ридскиот универзитет почнал протокот на 
идеи, пи с мо и култура на североисток, исток и се-
вер. Киев скиот кнез Владимир во 987 година, спо-
ред академик Вла ди мир Мошин, „прв испратил 
пратеништво кај Са муил во Охрид со предлог за 
сојуз и молби за орг а ни зирање на христијанска 
црква со словенска бо го служ ба”. Како резултат на 
тоа од Охрид во Киев бил ис пра тен епископот 
Леон на функцијата мит ро по лит на Киевска Ру-
сија. Тој таму заминал со мно гу бројни мисионери 
- свештеници и ѓакони - со голем број богослуж-
бени книги кои се основа за преписи и за созда-
вање своја книжнина. Откако се покрстил бла-
жениот Владимир, како што е запишано во рус-
киот летопис на новогородските владици од 991 
го дина, продолжило просветителското ширење 
на Све тото писмо на третиот црковен јазик во Ев-
ропа из лезен од Македонија, старославјанскиот, 
односно старомакедонскиот јазик, што бил раз-
бирлив наспроти дотогаш елинскиот и латински-
от кои биле неразбирливи. Така Киев, што ќе рече 
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Украина, станал нов, кул тур ен зрачник, пандан 
на Охрид како „православен Еру салим”, односно 
Киев како „втор Охрид”, а врс ки те, со повратен 
стремеж, траат во сите следни векови. Особено 
биле изразени во XVIII и XIX век, по Илинденско-
то востание во 1903 година и по Втората светска 
војна. 

Според историските податоци се знае дека ох-
ридските архиепископи, односно патријарси, се 
институирале со името на Јустинијана Прима од 
535 година. Затоа уште повозвишено е значењето 
на ма  ке донската културно-духовна престолнина. 
„Јус тинијана Прима” со едикт на Јустинијан Први, 
роден во селото Таор кај Скопје, била прогласена 
за прва по ранг црква по Романија која го опфаќа-
ла просторот и на пропаднатото Западно Римско 
Царство. Тој примат траел 10 години, по што „Јус-
тинијана Прима” била прогласена за еднаква на 
Рим и Константинопол „за сите времиња”, што 
никогаш не е отповикано. 

Од Охридската архиепископија во 1219 година 
неканонски се отцепи Смедеревската епархија, 
која прераснала во денешната Српска православ-
на црква. Аналогно на тоа прераснување се случи 
и со Руската пра во славна црква. Поради тоа сега 
постојат обиди за присвојување на двата „Охри-
да” или „двата пра во славни Ерусалима”, со сето 
културно, ис то рис ко, умет ничко и книжно на-
следство од страна на Рус ката и Српската право-
славна црква.

Се чини дека од сите средби во Киев нај воз-
буд лива беше средбата со патријархот киевски и 
ук раински, неговата светост г. г. Филарет, чове-
кот кој со својот изглед, харизма и православен 
дух остава впечаток кај соговорникот. Приемот се 
одржа во не говата резиденција, при што, на не-
гово барање, раз говорот го водевме на украински 
и македонски јазик. Со тоа ги потврдивме и про-
ширивме охридско-киев ските врски од пред де-
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сет века. Патријархот г. г. Филарет зборуваше за 
состојбата на Украинската православна црква и 
проблемите што ги имаат со Руската православна 
црква. Притоа, изрази под гот ве ност да воспоста-
ви христијански, православни кон такти со Маке-
донската православна црква и да при ми нејзини 
свештени лица кои со украинските вла  дици би 
сослужувале во некоја украинска црква, што ќе 
претставува де факто признавање на двете цркви 
во Република Македонија и Украина.

За време на срдечната средба, на патријархот 
ки е в ски и украински г. г. Филарет му подаривме 
ли те ра тура која го рaсветлува историскиот развој 
на Ма кедонската правос-лавна црква и на маке-
донските православни црковни општини во Ав-
стралија, Канада и САД. Тој изрази голем интерес 
за македонските цр ковни општини во дијаспора-
та, бидејќи, како што рече, и Украинците имаат 
неколку милионско иселеништво во САД и во Ка-
нада кои имаат бројни цркви и манастири. 

А, тие преселници од Украина, кои припаѓаа на 
Римокатоличката црква, особено во Канада, има-
ат иста или слична судбина како и Македонците, 
и добро се организирани во дијаспората. На тие 
простори Македонците и Украинците си нашле 
заедничка љубов и христијанско зближување пре-
ку нив ните цркви, црковни општини, културно-
умет нич ките друштва и други асоцијации, кои 
имаат заедничка цел - да бидат поблиски како 
многу сродни пра во славни народи.

Така, втората по големина христијанска црква 
во Украина е Католичката црква. Таа ги обедину-
ва верниците со римокатоличка вероисповед и 
верниците со источно-православен обред кои при-
паѓаат на Католичката, односно Унијатската црква. 
Унијатството во Украина, слично ка`ко во Македо-
нија се појавило како резултат на општествените, 
економско-политичките, социјалните, културните, 
црковните, образовните и други (не)прилики.
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Притоа, и Украинците и Македонците често се 
обраќале до римските папи за покровителство 
преку прифаќање на црковна јурисдикција на 
Римокатоличката црква, наместо Цариградската 
патријаршија. А унијатството во Украина и во Ма-
кедонија датира од почетокот на XIX век.

Така, прва унијатска црква во Македонија е 
формирана во Кукуш во 1859 година, во која чле-
нувале голем број видни македонски преродбени-
ци, меѓу кои Константин Миладинов, Рајко Жин-
зифов, Партение Зографски и други.

Тоа, всушност, било движење за еманципација 
и ослободување од елинизмот (грцизмот), однос-
но црковно-просветно движење против грцизмот 
што во тој период имал широки размери во Маке-
донија.

Слична е судбината и на Украинците. Во тоа се 
уверивме при неколкуте посети на Украинската 
католичка црква „Света Богородица” во Торонто. 
Таму од надлежниот католички бискуп бевме ин-
формирани за судбината на Украинската црква и 
украинските доселеници на тие простори.

Притоа, се запознавме со огромниот напредок 
што Украинците го имаат на национално, црков-
но, образовно и културно поле во новите средини 
во Канада, за што се благодарни и горди што при-
паѓаат на Римокатоличката црква.

Овие значајни историски факти се утврдување 
на традиционалните односи, кои се уште една 
голема причина повеќе за двете славјански и на-
патени држави - Македонија и Украина, да про-
должат да го одржуваат долготрајното заемно 
пријателство. 
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UNGARIJA
OD BUDIM DO PE[TA

U нгарија е држава во  Средна Европа, што се 
граничи со  Австрија,  Украина,  Романија,  Ср-

бија, Хрватска, Словенија и Словачка. Денешната 
територија на Унгарија во стариот век била про-
винцијата  Панонија, дел од  Римската Империја. 
Во  IV век  на таа територија се населиле   Хуни-
те под водство на Атила. Подоцна територијата ја 
населиле и германски племиња. По Германците 
дошле и  Аварите  и  Словените, што потоа резул-
тирало со доаѓање на Угрите, односно денешните 
Унгарци. Угрите се населиле во 896 година.

Во 1001 година Унгарците како религија го при-
фатиле  христијанството и тогаш кнезот Иштван 
I се крунисал во крал. Во 1526 година, за време на 
Мохачката битка Турците извојувале победа над 
Унгарија и со тоа престанала таа да постои како 
држава. Територијата на Унгарија била поделена 
на три дела од кои: еден дел целосно потпаднал 
под власта на Турција, друг дел под власта на 
Хабсбуршката Монархија и третиот дел бил полу-
независна држава во вазалски однос со Турција. 
Кон крајот на XVII век сите три дела биле дел од 
Хабсбуршката Монархија и тогаш Унгарците ја ме-
нуваат религијата прифаќајќи го лутеранството и 
калвинизмот.

Во 1848 година Унгарците дигнале востание 
против Монархијата за национални права, но не 
успеале во тоа. По востанието политиката на Мо-
нархијата кон Унгарците се менува и тогаш е фор-
мирана Австроунгарија.

Во  Првата светска војна  Австроунгарија 
била дел од Силите на оската заедно со  Герма-
нија  и  Италија. Кога Австроунгарија ја изгубила 
војната, државата била поделена на два дела:
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Австрија и Унгарија, додека делови потпадна-
ле во рамките на стара Југославија, на Романија и 
на  Чехословачка.

Во Втората светска војна Унгарија повторно ја 
поддржала Германија и тогаш по вторпат ја загу-
била војната. По војната Унгарија била под рако-
водство на Комунистичката партија на Унгарија 
и од 1990 година е демократско повеќепартиско 
општество.

Културата во Унгарија има свој специфичен 
стил, богата со различни елементи и стилови. По-
ради богатата   историја, унгарската култура има 
значајна фолклорна традиција изразена во архи-
тектурата, начинот на животот, поезијата, литера-
турата и сликарството. Унгарската музика е мошне 
богата, почнувајќи од класичната до унгарската 
ромска музика и танци. Исто така, литературата е 
многу богата и шаренолика со голем број автори 
меѓу кои има и светски познати писатели и поети.

Унгарија била христијанизирана уште во текот 
на X век. Така, тогашниот прв унгарски крал Све-
ти Иштван I го зел западното христијанство, иако 
неговата мајка била крстена по источниот об-
ред. Унгарија останала претежно католичка земја 
до XVI век, односно до појавата на  реформација-
та и лутеранството, каде калвинизмот бил прифа-
тен речиси од целата популација. Од XVII век, Ун-
гарија постанала католичка земја. Православието  
е религија, главно на некои национални малцин-
ства во земјата, особено,   Романци,  Руси,  Украи-
нци и Срби.

Будимпешта е главен град на Унгаријаи нејзин 
основен   политички,  културен,  трговски,  индус-
триски и транспортен центар кој ги зафаќа двата 
брега на реката Дунав со спојувањето на десниот 
(западен) брег Будим (или Буда) и Обуда и левиот 
(источен) брег  Пешта. Тој бил и вториот главен 
град на Австроунгарија, големата сила која про-
падна во 1918 година. 
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Се смета дека Будимпешта е еден од најубави-
те градови на  Европа, нејзиното светско наслед-
ство  ги вклучува двата брега на  Дунав,  Замокот 
Буда, Авенијата Андреси,  Плоштадот на херои-
те и Милениум метрото коешто претставува второ 
најстаро метро во светот. Исто така, други значај-
ни точки во градот се тоа што таму се наоѓа вто-
рата најголема синагога во светот, како и третиот 
светски најголем парламент.

При нашата посета бевме информирани дека 
околу една третина од 200.000  Евреи  во Будим-
пешта биле убиени за време на  нацистички-
от  геноцид за време на   германската  окупација 
во Втората светска војна. Будимпешта за време 
на 80-тите години од XX век ја поделила судбина-
та со градовите во другите европски држави, кога 
бројот на станари се намалил под дејство на еми-
грацијата и намалениот наталитет.

За главниот град на Унгарија - Будимпешта 
често се вели дека, ако Њујорк е препознатлив по 
Кипот на слободата, Париз по Ајфеловата кула, 
Пекинг по Затворениот град, Лондон по Биг Бен, 
Будимпешта својот знак на идентификација го 
има во Парламентот.

Меѓу бројните културно-историски и други зна-
менитости со кои изобилува овој град, сепак, како 
негов симбол е зградата на Унгарскиот парламент, 
кој ваквиот епитет го стекнал поради својата мо-
нументалност и специфичните архитектонски бе-
лези. Историските податоци велат дека е граден 
од 1885 до 1904 година, по углед на Вестминстер-
ската палата во Лондон, која е седиште на Англис-
киот парламент и едно од најубавите зданија во 
Англија. Другите податоци укажуваат на фактот 
дека Унгарскиот парламент е еден од најголемите 
во светот, со 691 просторија.

Во Унгарскиот парламент бевме во недела, 
како учесници на Меѓународниот симпозиум 
„Улогата на црквите во новите општества”. Уште 
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на влезот во зградата бевме импресионирани од 
големиот број податоци за ова здание. Посетивме 
повеќе простории, сали, а на крајот влеговме во 
големата сала во која заседава парламентот, каде 
ни се обрати неговиот потпретседател и минис-
тер за религија. Имавме чувство како и ние да сме 
дел од тоа значајно политичко светилиште.

Будимпешта, со сето богатство создавано во 
текот на повеќевековното постоење, е голем пре-
диз вик за секој намерник што од кој било повод 
и од кои било при чи ни и побуди ќе ја посети, се-
едно во кој било период од год ина та. Со ширум 
отворени порти таа секогаш пречекува со без-
малку беспрекорен ули чен ред, со восхитувачки 
и смирувачки старински изглед на прекрасните 
архитектонски градби на монументите што им 
припаѓаат на разни градителски епохи и стилови.

Во Будимпешта, градот на Дунав, живеат околу 
два милиона жители, располага со исклучително 
богата и разновидна туристичка понуда. Во градот 
има голем број ресторани, хотели и други угос ти-
тел ски објекти во кои можат да се задоволат вкусо-
вите на сите категории гости. Ис  клучително богата 
е и културната забава. Токму за  тоа, не е воопшто 
случајно што последниве не кол   ку години Будим-
пешта прераснува во вис тин ска ту  ристичка мека за 
посетителите од бившите со ци ја  листички европ-
ски земји, но не само за нив, туку и за голем број 
туристи и вљубеници во убавината на Унгарија.

Сите учесници на Меѓународниот симпозиум 
бевме сместени во хотелот „Хелија”, кој е из гра-
ден над една стара бања, хотел од висока ка те-
горија во кој покрај бројните сали, национални 
рес торани, три базени има и друга интересна по-
нуда, за гостинот да се чувствува прекрасно. Не 
случајно Бу дим пеш та е првиот град во Европа, во 
кој е направен ба  зен и во кој започнало капење-
то во топлите води, што за тоа време во минатиот 
век значело по мо дар с тво и снобизам.
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Меѓународната конференција на тема „Уло га-
та на црквите во новите општества” се одржа под 
по кровителство на премиерот на Република Ун-
га рија, на Комисијата за човекови права, за мал-
цин ства та и религијата, во соработка со Меѓуна-
родната асоцијација за слобода на религиите од 
САД и други европски асоцијации. На овој значаен 
научен собир за религијата учествуваа бројни ис-
точноевропски експерти, балкански и европски 
држави, ка ко и од САД и од Република Македонија.

Официјалните претставници на овој ме ѓу на ро-
ден форум, претставниците на угледните инсти-
ту ции и ор га ни за ции за слободата на религијата 
и чо вековите права од Европа и светот, со големи 
сим патии гледаа на нас од Ма  кедонија и на Ма-
кедонската православна црква, а беше поднесен 
рефератот на словен како: „Улогата на Македон-
ската пра во слав на црква во дија спо рата”.

Во рефератот, беше укажано дека, благо да ре-
ние на мултикултурната политика во Авс тра  ли ја, 
Канада, САД, Европската унија и други демократ-
ски земји, со исклучок на соседните балкански 
земји, македонските иселеници со голем ен ту-
зијазам и инспирација ги негуваат своите нацио-
нал ни традиции, богатиот фолклор, своите на-
родни пес ни, игри и обичаи донесени од нивната 
дедовска земја Ма кедонија. Мултикултурните 
програми помагаат да се прошири соработката и 
еманципацијата на исе ле ниците во многу области 
на нивното живеење, осо бе но во културата, обра-
зованието, спор тот, информирањето и во соци-
јалниот и ху ма ни тар ни  от живот.

Сите овие активности ја зацврстуваат врс  ката 
на Македонската православна црква со вер ни  ците 
не само во државата, туку и во Канада, САД, Авс-
тралија, Европа и други земји. Во исто време, вак-
виот позитивен црковно-национален напредок и 
верски живот придонесуваат за развојот на одно-
сите помеѓу овие земји и Република  Македонија.
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За разлика од средините во САД, Канада и Ав-
стралија, Македонците во Унгарија цели 40 го ди-
ни немаат свое здружение или некоја слична асо-
ци јација. Не поради тоа што тие не сакале, туку 
поради приликите што владееле во Унгарија до 
1990 година, како и агресивната и негаторската 
политика на грчкото лоби во оваа земја. За среќа, 
по за поч ну ва њето на демократските процеси, во 
пе рио дот на транзицијата во оваа земја, се соз-
дале ус лови и Македонците во април 1995 година 
фор ми рале Здружение на егејските Македонци, 
со се диш те во Будимпешта.

Се претпоставува дека во Унг а р ија денес жи-
веат од пет до седум илјади, главно, егејски Ма -
кедонци. Македонската колонија се наоѓа, главно, 
во Будимпешта, Мишколц, селото Белојанис, Бра-
шов и други места.

Здружението на Македонците во Ун гарија во 
кое членуваат триесетина македонски па триоти, 
не добива никаква помош од Владата на Ун гарија, 
така што сите манифестации тоа ги орга ни зира 
само со средства на членовите и со помош на ма-
ке донските иселеници во прекуокеанските земји. 

Нив ната најзначајна манифестација е Сред-
ба та на Ма кедонците во Унгарија, што тра дицо-
нал но, секоја година се одр жува на 24 мај, на која 
редовно при сус  тву ваат по стотици Македонци од 
повеќе гра до ви во Ун гарија.

Тој ден се пеат македонски песни, се играат ма -
кедонски ора, се евоцираат спомени од најраното 
дет ство, се дискутира за нивните проб ле ми, исто-
времено та гу ваат и се радуваат за Македонија.

Инаку, во историјата за Македонците во Ун-
гарија е забележано дека во август 1949 година, 
како нивно гласило излегло од печат списанието 
„Македонче”.

По една година се појавил и билтенот „Нов 
Живот” („Неа зои”), во почетокот на грчки јазик, а 
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подоцна и со подлисток на македонски јазик. Тоа 
било гласило со политички карактер, а заедно со 
списанието „Македонче” се занимавало и со пра-
шања од културата, литературата, јазикот, орга-
низираното живеење...

Денес таа улога ја има весникот „Македонски 
извор”, кој се печати на македонски и унгарски 
јазик, како издание на Здружението на егејски-
те Македонци во Унгарија и е орган на Македон-
скиот информативен центар во Будимпешта. За-
почнало да излегува во 1993 година и во текот на 
нашиот престој славеше годишнина. Весникот се 
појавил како излив на силната љубов и почит кон 
Македонија и како информатор на Македонците 
во Унгарија и афирматор на македонската висти-
на, особено за Егејска Македонија која, за жал, 
често е горка и тешка.

Во овој значаен подолг период од постоењето 
на весникот „Македонски извор” биле отпечате-
ни триесетина броеви, обично на 16 страници, ис-
полнети со прилози од историјата, јазикот, чове-
ковите права, црковниот живот, активностите на 
одборите на децата-бегалци (одродени) од Егејска 
Македонија во Канада, Австралија, Грција, Репу-
блика Македонија и за други активности на Маке-
донците во Унгарија и ширум светот. Објавени се 
и бројни новинарски текстови позајмени од други 
гласила на македонски јазик. 

Во Будимпешта се сретнавме со главниот 
уредник Коста Андреов, кој беше присутен на 
прес-конференцијата на Меѓународниот симпо-
зиум „Улогата на црквите во новите општества”. 
Тој нè информира за животот и активностите на 
Македонците во Унгарија, како и за весникот „Ма-
кедонски извор”. Меѓу другото рече:

„Од самото име на гласилото се гледа дека са-
каме да ја разлееме нашата вистина како од из-
вор. И покрај скромните можности се трудиме 
да ги информираме Македонците во Унгарија и 
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 другите во светот. Се трудиме на читателите 
да им ја зацврстиме љубовта кон Македонија и да 
ги запознаеме особено со настаните кај егејските 
Македонци раселени ширум светот. Ние сме рела-
тивно далеку од Македонија, но со срцето сме во 
нашата Македонија. Тоа особено го почувствував 
кога присуствував на иселеничката средба што 
ја организираше Матицата на иселениците од 
Македонија. На неа се сретнав со бројни иселеници 
од сите делови на Македонија, а особено ми беше 
мило што ги видов и разговарав со највисоките 
личности на политичкиот и културниот живот 
на Република Македонија”, рече Коста. 

Будимпешта е град со околу два милиона жите-
ли, со исклучително богата и бурна историја, но и 
со големо културно и градителско наследство. По-
себно треба да се одбележи впечатливиот број црк-
ви градени во разни периоди, како и најголемата 
синагога во Европа, каде го видовме дрвото со ими-
њата на Евреите од холокаустот изградено од ро ди-
телите на познатиот артист Тони Кертис.

Од гра ди телските зафати посебно се издвојува-
ат деветте мостови на реката Дунав, која минува 
низ градот, а во неа посебна атракција се двата ос-
трова. 

Оваа дунавска убавица се состои од два дела, 
кои некогаш биле посебни градски населби, а тоа 
се Бу дим и Пешта. Будим е историскиот, а Пешта 
де лов ниот и административно-управниот дел на 
метрополата. Бу  дим е „претоварен” и е културно- 
историски ре зер ват.

Според своето историско значење, мо ну мен-
тал нос та и специфичните архитектонски белези, 
се из двојуваат царската палата и црквата „Ма-
тијас”, ед на од најпознатите во Будимпешта, па и 
во Унгарија, стара 750 години. Нејзината највисо-
ка купола, која е висока 85 метри, доволно кажува 
за неа и за нејзиното значење. Сите места, објекти 
и дру ги урбани локации од секаков вид до коишто 
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до пира окото, тонат во светлина, чиј бле сок по-
себно ја нагласува монументалноста и атрактив-
носта на мос товите на ре ката Дунав, зградата 
на Пар ла мен тот, како и некои други впечатливи 
зданија. Покрај Па риз, според многу атрибути, и 
Бу димпешта, без пре терување, може да се нарече 
град на свет лината, така барем ја опишуваат не-
кои од патеписците.

Инаку, меѓу другите главни знаменитости на 
Будимпешта се Неоготскиот  парламент, кој ја 
поседува Светата круна на Унгарија, Базиликата 
„Свети Стефан”  (или Свети Иштван), каде што се 
чува Светата десна рака на пронаоѓачот и офор-
мувач на првата унгарска држава  (или  Иштван),   
исто така, е голема атракција.

Унгарската кујна како и кафе културата се дел 
од главните знаменитости на Будимпешта. Кре-
меш е првата кремпита направена специјално 
за кралицата  Сиси. Денеска уште постојат  рим-
ски остатоци во „Музејот Аквинкум” како и оста-
тоци од историски мебел во Замок-музејот „На-
гитетени” и реката Дунав, како и нејзините два 
брега кои се официјално признати и заштитени 
како светско наследство на УНЕСКО.

Поранешната Кралска палата, исто така, е еден 
од симболите на Унгарија. Денеска на ова место се 
наоѓаат два импресивни музеја како и „Национал-
ната библиотека на Унгарија”. Соседната палата 
содржи канцеларии како и официјалната вила на 
претседателот на Унгарија.

Друго обележје на Будимпешта е црквата „Све-
ти Матијас” која е стара околу седумстотини годи-
ни. Веднаш до неа се наоѓа споменикот на првиот 
крал и пронаоѓач на Унгарија свети Стефан, а зад 
него се наоѓаат Рибарските кули, од каде што се 
добива голем панорамски поглед врз целиот град. 
Статуите на Турул, митската птица која е заштит-
ник на Унгарија, се наоѓаат во округот замок и 
дванаесеттиот округ.
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Во Пешта најголема знаменитост претставу-
ва авенијата „Андраси”. Булеварите „Кодали” и 
 „Октогон” од двете страни, пак, се оградени со го-
леми продавници и згради кои се споени едни до 
други. Помеѓу нив и Плоштадот на хероите, куќи-
те се одделени и поврзани заедно.

Под сево ова се наоѓа најстарата континен-
тална европска  метро-станица, станица од која 
повеќето денешни станици го презеле изгледот. 
Плоштадот на хероите доминира со статуите на 
сите унгарски кралеви и врвни луѓе значајни за 
историјата на Унгарија, како и со Гробот на непо-
знатиот војник. Од страните се наоѓаат „Музејот 
на убавите уметности” и „Палатата на уметноста”, 
а зад нив е Градскиот парк. Еден од бисерите на 
авенијата „Андраси” е  Унгарската оперска куќа. 
Паркот на статуите, чија тема се статуите од кому-
нистичката ера е сместен надвор од центарот и до 
него може да се стигне со јавен транспорт.

Будимпешта ја напуштивме во попладневните 
часови. Вагонот на Македонски железници беше 
приклучен за композицијата што се движеше кон 
Суботица, Скопје и Атина. Не ни остана ништо 
друго, освен да ги гледаме непрегледните полиња 
на Панонската Рамнина и да уживаме во убавата 
глетка што постојано се менуваше како на филм-
ско платно. 

Ја напуштаме Унгарија со помислата и желба-
та нашите браќа Македонци од егејскиот дел на 
Македонија, што останаа да живеат во оваа бо-
гата и демократска земја, да го добијат заслуже-
ниот третман и од унгарските и од македонските 
власти како дел од народот кој припаѓа на една 
од најстарите европски цивилизации. Зашто Ма-
кедонците кои останале да живеат во Унгарија ја 
одбрале оваа демократска земја за свој дом, во кој 
ќе се множат македонските поколенија.
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F ранција, е демократска држава која се прос-
тира во  Западна Европа.   По површина e 

најголема во Европската унија, а по бројот на на-
селение е на второ место Земјата е составена од 
збир на прекуморски острови и територии лоци-
рани на други континенти. 

Франција се граничи со  Белгија,  Луксембург, 
Германија,  Швајцарија,  Италија,  Монако,  Андо-
ра и Шпанија. Франција со своите острови, исто 
така, се граничи и со Бразил и со Суринам (во де-
лот на границите на  Француска Гвајана), со Анти-
лите (во делот на Сен-Мартен) е поврзана со Бри-
танија преку Ламанш.

Франција е  демократска држава, организира-
на како унитарна полупретседателска република. 
Таа е развиена нација чија современа и напредна 
економија е петта по големина во светот. Нејзи-
ните главни вредности се изразени во   Деклара-
цијата за правата на човекот и на граѓанинот.

Франција е најголемата франкофонска држава 
во светот по број на говорители. Франција е една 
од земјите основачи на Европската унија, една од 
основачите на НАТО и на  ОН и е постојана членка 
на Советот за безбедност при ОН. Таа припаѓа на 
еврозоната и на шенгензоната, членка е на Фран-
кофонијата и на Латинската унија, дел од група-
та Г8 најразвиени земји во светот и на Организа-
цијата за соработка и економски развој (OCDE). 
Како воена сила, ја поседува главната војска во 
Европската унија и е една од седумте земји кои 
официјално поседуваат атомско вооружување.

Доколку не ви се вкрстат патиштата во преуба-
виот Париз, кој не случајно е обележан со предз-
накот „Град на светлината” исто како да не сте ја 
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виделе Европа. Многу песни, опери, драми, пос-
вети, ремек-дела, многу воздишки се создале за 
Париз и останале во него..

...„Париз е главата на Земјината топка, мозок 
кој пука од генијалност и ја предводи човечката 
цивилизација, великан, уметник кој непрекинато 
твори, далекувиден водител кој мора да има браз-
ди во мозокот, пороци на голем човек, мечти на 
уметник и рамнодушност на политичар”...

Ова го ре кол и го запишал го ле миот Балзак, кој 
целиот свој живот го по ми нал во овој прекрасен 
град на верата, надежта и љу бовта. А парижани-
те за својот град велат дека е цен тар на светот. 
Ако им забележите дека тоа звучи тен  ден цио зно, 
бидејќи многу велегради во светот се користат 
со тој пиетет, ќе ви дадат сосем логичен одговор. 
До колку са кате да патувате од која било земја во 
све тот во некоја друга, на друг крај, убаво е да ми-
нете низ дванаесетмилионскиот Париз. И не само 
тоа, на кого не му е желба да го види градот на 
со ниш та та; градот кој е да леку од морето, а на гр-
бот има ед рилица која пот сетува дека трговијата 
се одвива са мо по воден пат.

Париз како да е рожба на реката Сена, на чиј 
остров е из гра дена галската населба Лутеција, 
која се споменува во 52 година пред Исуса Хрис-
та, кога ја освоиле Рим јаните, и која со векови се 
шири за да биде денес нај позната во светот како 
метропола на светлината.

Времето кога го посетивме Париз (министерот 
во Владата на Република Македонија, Владо На-
умовски, митрополитот Горазд, надлежен за Ев-
ропската епархија на Македонската православна 
црква и авторот на овие редови како заменик- 
претседател на Комисијата за односи со верски-
те заедници) беше во зима. Тогаш Македонците 
во фран цуската престолнина со низа пригодни 
ма ни фес та ции достојно ги одбележуваа петте 
години од фор ми рањето на првиот македонски 
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све ти кли мен тов духовен храм во оваа земја, Ма-
кедонската православна црква „Свети Климент 
Охридски”. Временски скромно врамен ју билеј, 
но многу значаен по својата духовна, национална 
и афирмативна ми сија и по амбициозните најави 
на неговите вте ме лу вачи и ентузијасти, кои оства-
рувале богати ак тив нос ти ре чи си на сите полиња. 
Тие не пропуштаат, а да не го од бележат секој по-
значаен настан од историјата на Ма кедонија, на 
македонскиот народ и Црквата.

Така, 8 декември, патрониот празник на Ма-
кедонската православна црква „Свети Климент 
Ох рид ски” во оваа европска метропола се прос-
лави достоинствено и мошне оригинално. А од-
бележувањето на петте лета на оваа национална 
духовна и културна македонска асоцијација во 
Париз беше можност да се проговори за до то-
гашното работење и бележито дејствување, кое со 
ог лед на околностите и низата лимитирачки фак-
тори, си трасирало свои патеки и обезбедило свое 
мес то во еден таков мегаполис каков што е Париз. 
Меѓутоа, ед но вре мено, се укажа и на многуте про-
блеми, тешкотии, сла бос ти и особено делбите, 
кои се разорни доколку не се надминуваат етап-
но, разумно и ефикасно.

Прославата и овој пат беше фокусирана на 
афирмацијата на националните и духовните вред-
ности. Вредните домаќини од Управниот од бор 
на Македонската право-славна црковна оп штина 
„Свети Климент Охридски”, вложиле големи усил-
би и понудија ефектни содржини кои побудија ви-
длив интерес кај многуте присутни меѓу кои има-
ше и Французи и други националности.

Во Париз бевме сместени во хотелот „Холидеј 
ин”, кој се наоѓа на стотина метри од Ајфелова-
та кула и ре ката Сена. А „Дамата на Париз”, како 
што обично се нарекува кулата на инженер Ајфел, 
била из гра дена во 1889 година по повод Пари-
ската светска изложба. Иако оттогаш минало 
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 многу време Ај фе ло ва та кула не загубила ништо 
од својот шарм, од своето тех ничко значење и од 
сопствената симболика. Напротив, во текот на 
сите овие години со старите лифтови до простра-
ните плат форми на челичниот џин се искачиле 
милиони луѓе. 

Без Ајфеловата кула Париз и не може да се за-
мисли. Ајфеловата кула му припаѓа на Париз. Таа 
е негов бренд, негова атракција и знак. Понекаде 
сè уш те се слушаат протести дека таа ја за гро зува 
сликата на градот. Позната е онаа анегдота за чо-
векот кој не можел да ја поднесе Ајфеловата ку ла 
и, само затоа, секој ден се качувал на неа зашто 
ку лата е единственото место во Париз од кое не 
се гле да Ајфеловата кула.

„Дамата на Париз” станува објект на ли те ра ту-
рата и на уметноста. За „смешната креатура која 
пре дизвикува бесознание” не се говори, туку се 
збо рува, пред сè, за еден вид трогателна завист од 
овој сведок на создавањето на железниот период 
кој ѝ при паѓа на сликата на градот Париз, иако 
во ерата на атомската физика и на вселенските 
патувања ве ќе не претставува никаква техничка 
сензација.

Во центарот на Париз крај старите убави зда-
нија, Фран цу зите изградиле и по нешто ново, 
каков што е Кул тур ниот центар на Париз. Таа ог-
ромна зграда, висока кол ку десеткатница и сме-
стена на простор колку не кол ку фудбалски игра-
лишта, по сè има чуден облик. Целата е изграде-
на од стакло и од некакви огромни разнобојни 
цевки, сите во живописни бои. Низ внатрешноста 
на зградата се движат разни скали - ескалатори, 
и тоа во разни правци, пре на то ва рени со народ. 
Луѓето си уживаат низ некакви про ѕир ни тунели, 
а во внатрешноста врие од народ. Поради изгле-
дот на градбата и нејзината конструкција, главно, 
од цилиндрични елементи, парижаните ја викаат 
„Рафинерија”. И, на вис тина, таа личи на некаква 
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огромна рафинерија. Центарот е изграден како 
пандан на Ајфеловата кула, но со многу поголе-
ма практична примена. Сега е јадро на богатата 
култура и културните ак тив ности што секојднев-
но се случуваат во мно гу ми лио нскиот град. Таму 
непрекинато се прикажуваат фил мови во повеќе 
киносали, се приредуваат голем број изложби, се 
одржуваат разни приредби, таму има библиотеки, 
центри за изучување на разни стран ски јазици, 
театри, опери и многу други деј нос ти. Накратко, 
објектот е вистински центар на културата и кул-
турните настани во Париз и пошироко.

Во Париз, една ноќ, кога градот се будеше, со 
автомобил се движевме по десниот брег на река-
та Сена. Се возевме бавно, полека, крај раскош-
но осветлените мостови, додека минувавме крај: 
Гранд Палас, Бурбонската палата, Лувр, Институ-
тот, црквата „Нотр Дам”, Биб лио теката... Таму се 
кејовите поврзани со 36 мос то ви. Најстар е мос-
тот Понт Неуф, а најблескав е поз на тиот мост из-
граден во 1900 година, посветен на рус киот цар 
Александар Трети.

Меѓутоа, се чини најдобро е човек да остане во 
Париз подолго и да пешачи секојдневно за да го 
почувствува здивот на вековите на Елисејските 
полиња, каде вело си пе дис ти те ја завршуваат тр-
ката околу Франција, која го спо јува египетскиот 
обелиск на плоштадот Конкорд и грандиозниот 
Славолук на победата на плоштадот Етоал, започ-
нат по наредба на Наполеон во 1806 година.

Оттаму не е далеку Трокадеро од каде нај уба-
во се гледа Ајфеловата кула, Прет се да тел ска та 
па лата, американската и британската ам ба сада, 
како и извонредно убавите паркови на улицата 
„Ри воли”. Меѓу булеварите многу чудесно се ис-
такнува „Пе ри  ферија”, најфрекфентната улица во 
Европа, потоа шест олинискиот прстен околу Па-
риз, долг 36 км во кој се слеваат десетици автопа-
тишта.
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Во текот на нашиот престој во градот на споме-
ниците, како често го нарекуваат Париз, не кол ку 
пати ја посетивме Триумфалната порта. Сре бре-
но-сивиот џин со височина од 49 м, широчина 45 м 
и дла бочина од 22 м, денес се смета за мајсторско 
дело на неокласичниот стил. Студена и вели че-
стве на, оваа градба се стреми кон височините на 
париското небо, во центарот на Етоал - раскрсни-
ца на 12 големи авении, кои со облик на ѕвездени 
краци трг нуваат од овој многи значаен плоштад. 
Река блескави ав то мо би ли се слеваат во авенија-
та „Шанзелизе”.

Гробот на нез нај ниот ју нак се наоѓа под сводо-
вите на Триум фал ната порта. Од 11 ноември 1920 
година, овде по чива непознат војник кој паднал 
во битката за Вер ден, ка де над гробот гори вечни-
от син пламен. Идеја која од Французите ја презе-
доа многу земји, меѓу кои и Македонија и изгра-
дија слични или исти градби.

Исто така, го посетивме Монтмартр, посебното 
со би ра лиш те на сликарите и поетите, каде бројни 
Македонци ги пробале и понудиле своите знаења, 
умеења и сопствената среќа. А Пигал и Мулен Руж 
се предизвик за новодојдениот и го ста ваат во ис-
кушение!

Меѓутоа, најдолго се задржавме крај Богоро-
дичната црква. Таа импозантна катедрала, изгра-
дена од дел кан камен, ја красат високи камбана-
рии, со високи ши лести врвови во готски стил. 
Внатре црквата изоби лу ва со прекрасни мозаици 
од стакло во разни бои и има многубројни ориги-
нални скулптури на Исус Хри с тос, на света Бого-
родица и др. Светата Бо городич на  црква е и свое-
виден музеј. И таму за бе ле жавме масовно прису-
ство на голем број туристи од разни земји. Нај ве-
ро јат но, за популарноста на таа црк ва во голема 
мера при донел и најголемиот француски писател 
Виктор Иго, опишувајќи ја извонредно во својот 
роман „Бо го родичната црква во Париз”.
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Кај нас силен беше впе чатокот и восхитот кои 
засекогаш ос та нуваат колку пати и да ја посетите 
оваа духовност.

Ја напуштивме Богородичната црква, и про-
долживме да шетаме низ Париз. Се упативме да 
го разгледаме уште и Версај. Патувавме десетина 
километри до Версај, познатото седиште на фран-
цус ките кралеви.

Плени огромниот дворец изграден во минати-
те векови од француските монарси. Пред дворе-
цот има ограден простран двор поплочен со спе-
цијална калдрма, кој некогаш служел за смот ра на 
војската, односно на кралската гарда. До ден-де-
нес зачувани се просториите каде што биле врзу-
вани и сместувани коњите на по се ти те ли те. Сега 
таму ги паркираат луксузните автомобили. Крал-
скиот дворец е зграда од четири-пет ката из дол-
жена во благ полукруг, со најразлични уметнички 
фи гури и скулптури на фасадата.

 Пред на та страна на дворецот, всушност, е не-
говото лице од каде што доаѓаат посетителите. 
Низ широк влез ка ко огромна порта поминавме и 
излеговме од неговата за дна страна. Оттаму зда-
нието изгледа како сосема друг дворец, зашто таа 
страна е градена во друг стил. Всушност, видовме 
дека дворецот Версај е изграден со две лица. Гле-
дајќи го, човек не може да определи од која стра-
на е поубав. 

Задната страна, всушност, била наменета за 
одмор и рекреација на кралевите и на нивните се-
мејства. Поради тоа таму има огромни површини 
од повеќе десетици хектари на кои се протегаат 
прекрасни паркови и шуми со столетни дрвја, раз-
ни спортски терени и игралишта, езерца и фантас-
тично убаво уредени цветни по вр ши ни. Посебно е 
импозантна глетката на огромната бо та ничка гра-
дина со егзотични растенија од сите делови на све-
тот. Такви езготични растенија, палми и други рет-
ки растенија има во голем број и на повеќе места.
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Париз е карактеристичен и по подземната же-
лезница во која поминуваат милиони пат ни ци на 
ден. Помалку е познато дека во Париз покрај мет-
рото постојат и рововите од некогашниот ка ме но-
лом кој зафаќа една десетина од површината на 
Па риз. Париските катакомби, пак, за разлика од 
рим ски те ги примиле своите вечни жители пред 
околу 200 го ди ни, кога градските власти затво-
риле десетина град ски гробишта и сите коски ги 
преселиле под но зе те на поколенијата.

Исто така, Париз може да се пофали со бројни-
те музеи, галерии, театри, цркви, гробишта, сто-
ков ни куќи, ресторани, спортски борилишта и 
многу, многу други значајни градби во кои одна-
тре пулсира животот на овој мегалополис. Сето 
тоа заедно го прави севкупното, значајното и не-
заборавното живеење на градот на светлината - 
Париз. Но, го прави побогат во доживувањата и 
секој патник намерник кој престојува во оваа кос-
мичка метропола, една од најпосакуваните дести-
нации во светот. 

Историјата на Македонската православна црк-
ва е тесно поврзана со историјата на македонски-
от народ. Тие заедно со векови опстојуваат, но, во 
исто време, страдаат и се борат против асимила-
цијата, денационализацијата и неправдата кон ма-
кедонскиот народ на Балканот и на другите прос-
тори ширум светот. Така, Црквата за македонскиот 
народ одиграла првостепена улога во тешките пе-
риоди на ропство, затоа со право се вели дека таа е 
база за национално осознавање и лулка на прерод-
бата на Македонецот во еден долг период.

Македонската православна црква игра значај-
на улога во опфаќањето на Македонците надвор 
од земјата, особено во прекуокеанските и европ-
ските земји. Таков е случајот со Македонците во 
Франција. Првата македонска православна црк-
ва во Европа е Македонската православна црк-
ва во Гетеборг, Шведска и претставува основа за 
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формирање на македонска православна црков-
на-општина и на други православни општини во 
Европа, меѓу кои и Македонската православна 
црква „Свети Климент Охридски” во Париз.

Иницијативата за формирање на македонско 
национално-духовно и црковно катче во Париз 
датира од поодамна. Во отсуство на црковен и ду-
ховен живот Македонците во Париз, а и во цела 
Франција, и пред формирањето на црковната 
општина имаа организиран културно-забавен и 
спортски живот.

Така, во 1973 година во Париз почна со рабо-
та првото училиште на македонски јазик. Исто 
така, во главниот град на Франција работеле 
повеќе клубови и други асоцијации, како што се 
асоцијацијата „Треска”, која се занимавала со ху-
манитарна дејност и клубовите: „Пелистер”, „Ма-
кедонија”, „Скопје 63” и дуги. Сите тие во своите 
програмски определби имале содржина од култу-
рата, спортот, духовното живеење, а во последно 
време се организирале и разговори со Македонци 
- бизнисмени за економско дејствување во Маке-
донија. Потоа, редовно се организирале и култур-
ни манифестации, прослави на верски празници 
и на значајни датуми од македонската историја, 
спортски приредби, како и советувања за економ-
ско поврзување со родниот крај.

Големиот број манифестации се одржуваат по 
различни поводи и масовно се посетени не само 
од Македонците, туку и од Французите, кои секо-
гаш знаеле и знаат да го ценат вредното и убавото 
и да ги искажат оцените или забелешките на ни-
вен својствен начин.

Во кулутрно-уметничките друштва при клу-
бовите, кои работат во составот на Црковната 
општина во Париз, се негуваат културните тради-
ции, се игра тешкото и сите други македонски 
ора, се пејат македонски песни, за како се вели 
дека им нема број, а Франција како држава со 
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многу висока култура секогаш била одушевена од 
убавината и колоритот на македонскиот фолклор.

Црковната општина „Свети Климент Охрид-
ски”, со своите ченови и нивното организирано 
работење, достојно и сестрано ја презентира Ма-
кедонија. А за тоа, се чини, најзаслужни се сите 
членови на управата на Црковната општина, до-
наторите, како и познатите и непознатите прија-
тели на македонскиот народ кои им дале прија-
телска рака на Македонците. 

Аналитичарите забележале дека црковниот 
живот на Македонците во Париз, всушност, за-
почнал во малата црквичка на Авенијата „Ми-
шел”, бр. 85, на 9 декември 1990 година, кога се 
собрале многу македонски фамилии, возбудени и 
радосни, бидејќи тоа било ден на збратимување 
и признавање. Православните Французи, Роман-
ци и други христијани, исто така, дошле таму да 
го чујат словото за познатиот славјански учител 
свети Климент Охридски. Македонците кои со де-
цении живеат во Париз тој ден ја имале привиле-
гијата да чујат молитви и беседи на македонски 
јазик. Таков бил случајот на беседата што ја одр-
жал свештеникот од Македонија, Александар Ги-
ревски, а која православниот свештеник Мишел 
Ларош ја превел на француски, кој ги вовел во де-
лото на Свети Климент и воопшто во црковната 
традиција на Македонската православна црква.

Македонците од Париз дошле во толку голем 
број што малата црквичка не можела да ги прими 
во своите скромни простории. Но, тоа никому не 
му попречило. Луѓето стоеле пред вратата, на про-
зорците, на тротоарот. Важно било тој ден да се 
биде тука, да се запали свеќа за покој на мртвите 
и за среќа на живите, да се поздрават меѓу себе, 
едноставно, да се видат, а некои и да се запознаат.

Во Париз и во околните места живеат повеќе од 
300 македонски семејства од сите делови на Ма-
кедонија, а најголем број од Македонците на тие 
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простори се собрале во црквата бидејќи тоа било 
за првпат во Париз да се отслужи света литургија 
со која се поставија основите на македонскиот 
православен храм посветен на свети Климент Ох-
ридски.

Црквичката сјаела од многуте свеќи за кои 
одамна немало место на свеќниците. Ги лепеле по 
скалите што воделе кон олтарот. Во атмосферата 
имало нешто духовно, некое ослободување на ду-
шата. Како да се давала оддишка на сето она што 
се насобрало сите минати години. Но, во атмос-
ферата се чувствувал и еден поинаков трепет на 
дружење, на заедништво, да се биде поблизу еден 
до друг, да се разговара на македонски јазик, тие 
да се поздравуваат и да се гушнуваат меѓу себе, 
како да им било тоа прво видување.

За време на престојот делегацијата од Маке-
донија се сретнаа со амбасадорот на Република 
Македонија во Република Франција, Луан Старо-
ва, и советникот во Амбасадата, г. Александар Ва-
силевски, кои опширно информираа за актуелна-
та состојба во Македонската заедница во Париз. 
Потоа, на срдечниот прием на кој присуствуваа и 
членовите на Управниот одбор на Македонската 
православна црква „Свети Климент Охридски” и 
други видни граѓани од македонско потекло ко-
ишто живеат во Париз, стана збор за поголем број 
актуелни прашања и проблеми во Македонската 
православна црковна општина „Свети Климент 
Охридски” и во Заедницата во целина. Во разго-
ворот беше нагласена неопходноста од соработка 
на Општината со Македонската православна црк-
ва, Комисијата за односи со верските заедници и 
други институции во нашата држава. 

Во врска со изградбата на објект на Маке-
донската православна црковна општина „Свети 
Климент Охридски”, пак, црковната и државната 
делагација, како и претставниците на црковната 
општина, се сретнаа со надбискупот на епархијата 
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„Свети Денис”, господинот Оливиер де Беранжер 
и неговите соработници, кои беа претставници на 
Католичката црква во Париз, каде живеат повеќе 
од еден милион верници и кои имаат околу осум-
десет црковни објекти. Во разговорот беше нагла-
сена соработката меѓу Македонската православ-
на црква и Римокатоличката црква, како и долго-
годишните плодни соработки меѓу Македонската 
православна црква и Ватикан. 

Исто така, делегациите присуствуваа на бан-
кетот што беше организиран по повод петгодиш-
нината на Македонската православна црковна 
општина „Свети Климент Охридски”, на кој се 
собраа претставници на црковната општина, фуд-
балските клубови „Вардар” и „Македонија”.

На денот на македонскиот просветител свети 
Климент Охридски, во една од католичките црк-
ви во предградијата на Париз, се одржа црковна 
богослужба на која чинодејствуваше европскиот 
архијереј г. Горазд, во сослужение на прота Че-
домир Димитриевски. Покрај делегациите од Ре-
публика Македонија, на богослужбата присуству-
ваше и амбасадорот на Република Македонија 
во Република Франција г. Луан Старова, и совет-
никот Александар Василевски, претставници на 
Друштвото „Штркови” и околу 200 Македонци. 

Ваквата духовна поврзаност на Македонците 
во Париз беше во функција, пред сѐ, тие да ги за-
чуваат своите вековни традиции, патриотскиот 
дух, обичаите, религијата и другите национални 
вредности донесени од родната земја Македонија. 
Исто така, со своите постигнувања и интеграција 
во новото општество, тие даваат свои придонеси 
во збогатувањето на големото француско култур-
но богатство, а во исто време ги прошируваат вр-
ските меѓу францускиот и македонскиот народ и 
меѓу двете држави, Франција и Македонија. 
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HRVATSKA
VO GRADOT NA IDNINATA - ZAGREB

H рватска е една од светски познатата и призната 
пријателска земја за посетителите и патниците 

намерници. Таа е држава на Балканскиот Полуос-
тров која географски е сместена на раскрсницата 
на патиштата за  Средна Европа  и  Средоземјето. 
Хрватска граничи со   Словенија  и   Унгарија  на 
север, со  Србија,  Босна и Херцеговина  и  Црна 
Гора на исток, а го зазема најголемиот дел на ис-
точниот брег на Јадранското Море. 

Хрватска беше една од републиките во рамки-
те на СФР Југославија, а во 1991 година прогласи 
независност. Таа е полноправен член на НАТО и 
членка на  Европската унија.

Први познати племиња на територијата на 
денешна Хрватска биле Илирите  и  Келтите  во 
внатрешноста, а   Хистрите, Либурните, Далма-
тините и други  на јадранскиот брег. Во IX век 
меѓу Цетине и Велебит се создало јадрото на хр-
ватската држава, од каде за време на владеењето 
на домашните кнезови од семејството наследни-
ци на кнезот Трпимир постепено се проширила на 
далматинските градови.

Кнезот  Томислав  го запрел навлегувањето 
на   Унгарците, меѓутоа во 1102 година унгарски-
от  крал Коломан  со семејството  Арпадовиќ ја 
освоил цела Хрватска. Оттогаш па сè до 1918 годи-
на Хрватска се развила како повеќе или помалку 
автономна државна творба во составот на унгар-
ската држава.

Хрватска се протега од подножјето на Јулиските 
Алпи на северозапад и Панонската Низина на ис-
ток, преку планината Динара во централниот реги-
он, до јадранскиот брег на југ. Во неа живеат око-
лу 4,5 милиони, главно, Хрвати, со  римокатоличка 
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вероисповед, а нејзин главен град е Загреб, во кој 
живеат околу осумстотини илјади жители. 

Ако Загреб е типична, централна европска 
метропола, со архитектура од XIX век, тогаш Ро-
вин е стар венецијански град, а пристаништа се 
Пула, Задар, Сплит и Дубровник. Затоа, со право 
се вели дека Хрватска е благословена со славно 
крајбрежје и прекрасни острови, со што се смета 
за една од поважните и познати светски турис-
тички дестинации.

А, да се биде во Загреб кој е главен, админи-
стративен, политички, културен и економски цен-
тар на Република Хрватска, значи да се почувству-
ва пулсот, напредокот, престижот и иднината на 
оваа европска држава.

Најголемиот центар на Хрватите - Загреб, е рас-
послан во котлината на реката Сава и во благите 
падини на подножјето на планината Сљеме, чија 
местоположба го прави да биде еден од најзначај-
ните европски центри што го поврзуваат Балка-
нот со Европа преку железница, автопат или воз-
духопловна врска.

Загреб е центар со богат културен живот, уни-
верзитетски меѓународен центар, престолнина на 
музиката и убавата уметност, познат по школата 
на наивците од Хлебиње, по анимираните филмо-
ви... Тоа е град во кој во текот на годината се орга-
низираат и се одржуваат бројни изложби, концер-
ти, саеми и други манифестации.

И покрај тоа што првите пишани документи за 
Загреб датираат од 1094 година, сепак, овој град от-
секогаш постоел на истото место, по должината на 
реката Сава и зад гребените на планината Медвед-
ница. Според историските податоци, по падот на 
Римското Царство, Загреб бил освојуван од различ-
ни племиња, меѓу кои од Хуните и Аварите, за во VII 
век да дојдат прадедовците на Хрватите од зад Кар-
патите и засекогаш да се населат на тие простори. 
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Инаку, македонската црковна историја има 
многу сличности со хрватската. Имено, ако цр-
ковно-националното живеење на Македонците 
започнало под тврдините на цар Самуил во Охрид 
и Преспа, во Хрватска црковната историја започ-
нува во Градец, каде е изградена првата тврдина, 
а на падините, покрај ова значајно здание, ќе ник-
не црква која ќе стане средиште на духовното жи-
веење на северозападна Хрватска. 

Подоцна, во 1094 година била основана првата 
бискупија, која заедно со населбата и со црквата 
станала град чија повелба за камен-темелникот 
од таа година, всушност, е најстариот документ 
за градот и се одбележува како година на форми-
рањето на Загреб.

Историјата на Загреб е многу бурна. Така, за 
првпат се споменува како главен хрватски град во 
1557 година, кога бил нападнат од војската на Ос-
манлиското Царство, за потоа да биде опожарен и 
разурнат од неколку земјотреси. Од ноември 1662 
година со првото предавање на професор Стјепан 
Гавач во новата Академија, станува универзитет-
ски град, а со изградбата на железничката пруга 
Ѕидани Мост - Загреб - Сисак станува и железнич-
ки јазол во овој дел на Европа.

Меѓутоа, најважен период за Загреб, па и за Хр-
ватска, секако, е XX век, кога се постигнати врв-
ни резултати на сите полиња во животот и кога се 
остварени повеќе соништа на хрватскиот народ. 
Конечно, Хрватска станува самостојна, независна 
и меѓународно призната држава, а Загреб метро-
пола за сите Хрвати, нејзин главен град кој во 
1994 година го прослави своето деветстолетие од 
постоењето.

Република Хрватска е земја каде што на Маке-
донците им се гарантирани сите права како на-
ционално малцинство. Таа е земја каде што Вла-
дата, преку материјална и финансиска помош, го 
помага развојот на малцинствата за афирмација 
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на нивните национални, културни и јазични вред-
ности. Со тоа Македонците служат како мост за 
развивање на пријателството помеѓу Хрватска и 
Македонија афирмирајќи ја, на тој начин, Репу-
блика Хрватска како демократска и граѓанска 
земја.

Таму Македонците се организирале во Хрват-
ско-македонска заедница, заедничка организа-
ција на културно-уметнички душтва во поголе-
мите градови во Хрватска. Потоа има црковни 
општини на Македонската православна црква и 
тоа во: Загреб, Сплит и Пула, а од 1993 година, 
Заедницата го издава и списанието „Македонски 
глас”. Преку сите тие асоцијации, Македонците во 
Хрватска остваруваат богат културно, просветен, 
спортски и духовно-верски живот, настојувајќи 
да го задржат и да го развиваат својот македон-
ски идентитет. Притоа, конечно, Македонците се 
наоѓаат на најразлични врвни места во науката, 
високото образование, културата, судството, сто-
панството и во други подрачја на општественото 
живење во Хрватска. 

Хрватска отсекогаш била интересна земја за 
Македонците, кои се доселувале времено или по-
стојано. Така, еден од првите доселеници од Ма-
кедонија во Хрватска е Константин Миладинов, 
од Струга, којшто се вработил како личен секре-
тар на бискупот Јосип Јурај Штросмајер и со не-
гова финансиска и морална помош, во 1861 годи-
на го издал прочуениот „Зборник на македонски 
народни песни”, преку кој македонското народно 
творештво му стана достапно на целиот културен 
свет и битно придонесе за афирмација на маке-
донското литературно народно творештво. 

Меѓу двете светски војни Хрватска, како најраз-
виен индустриски и трговски дел на новосоздаде-
ната држава СХС, привлекла многу деловни луѓе 
од Македонија, како и луѓе кои барале можност 
за работа. Исто така, многу млади Македонци се 
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упатиле на школување, на студии. Така, на загреп-
ските факултети биле запишани стотина студенти 
од Македонија, а Загреб станал центар на маке-
донското револуционерно движење, преку сту-
денскиот клуб „Вардар”.

Пред Втората светска војна во Загреб престоју-
вал и големиот македонски поет Кочо Рацин, од 
Велес, кој, во работничките весници, напечатил 
повеќе статии. Кон крајот на 1939 година, во Са-
мобор, Кочо Рацин ја отпечатил и првата збир-
ка песни „Бели мугри” на македонски јазик, која 
претставува голем придонес за македонскиот ја-
зик и книжевност. 

По ослободувањето во 1945 година, и форми-
рањето на Народна Република Македонија, одре-
ден број трговски и интелектуални фамилии од 
Македонија се преселиле во Хрватска. Исто така, 
млади луѓе од Македонија се запишале во сред-
ните стручни училишта, воените училишта и ви-
соките школи и факултети на Загрепското свети-
лиште. Така, се смета дека по војната во Загреб 
имало повеќе од илјада студенти од Македонија. 
Нивниот број, во наредните години, се смалувал, 
паралелно со отворањето на поодделните факул-
тети во Скопје. И по скопскиот земјотрес, во 1963 
година, од Македонија организирано во Хрватска 
дошле голем број Македонци кои останале сè до 
денес.

Во Македонската заедница во Хрватска се 
вклучени друштвата „Илинден” од Риека, „Ма-
кедонија” од Сплит и „Браќа Миладиновци” од 
Осиек, како и македонските православни цркви: 
„Света Злата Мегленска” во Загреб, „Свети Наум 
Охридски” во Сплит и „Свети Јован Осоговски” во 
Пула, кои претставуваат собиралишта и за млади 
и за стари, места каде се негуваат македонската 
песна и ора, традициите и обичаите, христијан-
ската религија и културните вредности донесени 
од Македонија. 
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По основањето на Заедницата на Македонците 
во 1992 година, на денот на светите браќа Кирил 
и Методиј, во Католичката (Унијатска) црква во 
Загреб, беше одржана и првата богослужба на ма-
кедонски јазик во Хрватска. За првпат во една од 
републиките на поранешна Југославија, надвор од 
Македонија, тогаш се слушнаа молитви кон Гос-
пода на мајчин македонски јазик. На 11 декември 
1993 година, пак, беше формирана и Македонската 
православна црковна општина, што го доби името 
на светата великомаченица Злата Мегленска.

Затоа и поводот за нашето патување за Загреб 
(на свештеникот Ѓорѓи Кацарски, ѓаконот Алек-
сандар Цандовски и авторот на овие редови како 
потпретседател на Комисијата за односи со вер-
ските заедници на Република Македонија) беше 
формирањето на црквата „Света Злата Меглен-
ска”. Таа е првата македонска православна црков-
на општина во Република Хрватска, која припаѓа 
на Европско-македонската епархија, како дел од 
семејството на осумдесетината македонски ду-
ховни, културно-просветни и национални центри 
надвор од Република Македонија.

Често со право се вели дека Македонците во 
светот оставаат бројни траги, некаде во сенка, 
некаде како привид, а некаде како живот кој 
тече. А трагите на Македонците во Загреб се по-
веќе од тоа: тие се значаен дел од културното и 
духовното наследство на Македонија и парче од 
мозаикот, културата и обичното живеење на су-
верена Хрватска. Убавиот Загреб, една од европ-
ските метрополи на културата, широко ги отвори 
пазувите за Македонците кои времено или трајно 
свиле гнездо на тие простори. Според некои пода-
тоци во Загреб живеат околу 4.000 Македонци од 
сите краишта на Македонија, а од 12.000 до 15.000 
во цела Хрватска; ги има од фурнаџии до универ-
зитетски професори, но сите се со една мисла - за 
подобри врски со Македонија.
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Во Загреб стасавме во еден сончев и убав зим-
ски ден. Градот беше обвиен во дебела снежна 
покривка, а глетката беше прекрасна. Како и да 
не биде прекрасна кога зимата како временски 
период е мошне присутен мотив во хрватската ли-
тература и уметност. Беше сабота, кога патиштата 
за голем број Македонци водеа кон музејот „Ми-
мара” во строгиот центар на Загреб, прекрaсно 
здание спроти Хрватското казалиште, формирано 
од донаторство на хрватскиот сликар и реставра-
тор, познавач на уметноста и колекционер - Анте 
Топиќ Мимара. Во една од салите на овој знача-
ен загрепски музеј се одржа изборното собрание 
на Македонската православна црковна општина 
„Света Злата Мегленска”.

Беше прочитана Одлуката на Светиот архије-
рејски синод на Македонската православна црк-
ва, потпишана од архиепископот охридски и ма-
кедонски г.г. Михаил, со која формирањето на 
македонската православна црковна општина во 
Загреб се здоби со благослов. Потоа, одржавме 
предавање на тема „Улогата и вистината за Маке-
донската православна црква”, кое беше следено 
со големо внимание и наградено со аплауз.

Напладне во преполнетата црква „Свети Рок” 
во Загреб, се одржа богослужба на македонски 
јазик. Присутните ги поздрави и старешината на 
црквата, а како и на предавањето во „Мимара” 
присуствуваа неколку новинари од Загреб и до-
писници на странски новински агенции. Тоа беше 
прва недела по Денот на Свети Климент. Затоа и 
литургијата беше посветена на тој наш голем учи-
тел и отец, просветител и црковен столб, родона-
чалник на Охридската архиепископија и првиот 
охридски епископ. Огромно беше задоволството 
што богослужбата се одржа на македонски јазик, 
тоа се читаше на лицата на присутните на кои тој 
свечен чин им остави белег на нивните души. Тоа 
особено се чувствуваше кога опојниот мирис на 
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темјанот ја исполни црквата, ги возбуди, ги обе-
дини и ги стопли душите на собраните Македонци 
во тоа, инаку студено, загрепско утро. Тој опоен 
мирис, кој многу од присутните не го почувству-
вале можеби и со децении, им ги замати главите 
и ги врати сеќавањата на оние далечни денови 
во родната земја Македонија, во која со години 
Црквата играла важна улога, ако не и најважна, 
зашто успеа да ги зачува македонските традиции, 
обичаи, јазикот, културата и другите обележја на 
македонскиот народ во еден подолг период.

По одржувањето на богослужбата, заедно со 
членовите на новата црковна управа на чело со 
познатиот диригент Тома Прошев, заедно со над-
бискупот на Католичката црква господинот Кок-
ша, со кого се знаевме уште од Ватикан, имавме 
срдечна средба, гозба и неколкучасовно другару-
вање на падините на планината Сљеме. Оттаму, 
од еден прекрасен ресторан со поглед кон градот, 
ја гледавме и се насладувавме на убавината на 
околината и убавите предели на овој рекреати-
вен центар кој по многу нешта наликува на Водно 
крај Скопје. Токму тие сличности на овие две пла-
нини кои се издигаат над двата главни града од 
двете држави ги прават Загреб и Скопје блиски 
и ја намалуваат далечината што постои меѓу нив. 
Во текот на разговорите се правеа споредби меѓу 
Сљеме и Водно, се дискутираше за убавините што 
мајката природа ни ги дала и за можностите за ис-
користување на тие дарови од природата. На мо-
менти заборавивме дека сме на Сљеме, туку само 
зборувавме за Водно, за деновите од детството и 
од студентскиот период, за сè она што ги поврзува 
скопјани со Водно, како и загрепчани со Сљеме.

Ќе останат незаборавни и средбите со пого-
лем број претставници и активисти на црковна-
та општина, на Македонско-хрватската заедница 
и на Друштвото „Хрватска-Македонија”, со кои 
разговаравме за бројни прашања и проблеми во 
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врска со организираното живеење на Македон-
ците во Загреб. Притоа, соговорниците беа едно-
гласни во желбите да се зачува единството меѓу 
Македонците низ нивното заедничко, црковно и 
национално живеење во рамките на Македонска-
та православна црковна општина „Света Злата 
Мегленска”.

Беше убав, сончев и пријатен ден кога требаше 
да прошетаме низ Загреб. Времето за разгледу-
вање на некои културно-историски споменици во 
градот и околината го искористивме за посета на 
Самобор, градот каде што едно време живееше и 
твореше големиот македонски поет и револуцио-
нер Кочо Рацин.

Тука, пред споменикот останавме подолго вре-
ме, разговарајќи за животот и делото на еден од 
најголемите македонски поети - Кочо Рацин. Тие 
мигови на радост оставија трајни белези кај нас, 
кои за првпат го посетивме ова значајно гратче 
кое на најдобар начин се оддолжило на поетот.

Во тој прекрасен дел од Хрватска, уште пред 
Втората светска војна, Кочо Рацин дошол во овој 
град и тука ја отпечатил својата позната стихоз-
бирка „Бели мугри” и тоа на македонски јазик. 
Тоа зборува за постоењето на македонскиот ја-
зик кој, покрај тоа што не бил кодифициран во 
тој период, сепак, македонските преродбеници 
од предминатиот и минатиот век го пишувале и 
го употребувале македонскиот јазик што денес 
е литературен и официјален јазик во Република 
Македонија. Во дворот на Музејот во Самобор, кој 
е сместен на десната страна на брзата планинска 
река, се издига бистата на Кочо Рацин.

Нашата посета во Хрватска ја искористивме 
и да ја посетиме Истра - најголемиот и најубави-
от полуостров на Јадранското Море, што го за-
плискуваат морските бранови на Трстјанскиот, 
Кварнерскиот и Риечкиот Залив. Тоа е карсно, 
планинско, поморско, индустриско и туристичко 
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подрачје на Република Хрватска. Нејзиниот брег 
е благ со многу заливи, канали, со високи и стр-
мни брегови на источната и ниски и рамни бре-
гови на западната страна. Истра е многу значајно 
поморско, индустриско и стратешко подрачје на 
Хрватска и пошироко. Меѓутоа, се чини дека Ис-
тра, по воздухот, климатските и другите услови, 
е привлечен рекреативен центар, или како често 
ја нарекуваат „туристичка мека”. Во текот на го-
дината, ова привлечно и по многу нешта каракте-
ристично подрачје го посетуваат туристи од цел 
свет, претежно од Италија, Германија, Австрија и 
други земји.

Првите Македонци на Истра се доселиле по 
Втората светска војна, а нивниот број се зголе-
мува од година во година. Така, денес во Пула, 
најважниот центар на југозападниот брег на по-
луостровот формиран во 178. година пред нашата 
ера и во кој има бројни римски и средновековни 
споменици, живеат околу 4.000 Македонци. Нив 
ги има од сите региони на Македонја, вклучени, 
главно, во мешани бракови со Хрвати. Поголе-
миот број од нив се во Истра, а и во другите при-
морски градови. Вработени биле претежно во 
морнарицата и војската, а голем број се афирми-
рале како деловни луѓе и интелектуалци. Сите тие 
уживаат голем авторитет во тамошната средина, 
а со својата лојалност, трудољубивост и честитост 
имаат постигнато видни резултати на економски, 
општествен и културен план, со што претставува-
ат значаен фактор во севкупното живеење. Нив-
ната организираност на национален и културен 
план е изразена преку активностите на Македон-
ското културно-уметничко друштво „Кочо Рацин”, 
кое многу години е средиште на најголемиот број 
активности на Македонците во Истра.

Нашиот престој на Истра го искористивме да 
го посетиме градот Риека и околните туристич-
ки места. Патот кој води од Пула до Риека,  преку 
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Горски Котор, е нов и претставува вистинска вр-
ска на Истра со светот. Ние ја одбравме делница-
та преку најдолгиот тунел Учка, кој претставува 
големо градежно остварување, а во исто време го 
скратува патниот правец кон Риека и поврзува го-
лем број населени места на Истра. Таму, од изле-
зот на тунелот, како на дланка се гледа Риечкиот 
Залив кој е испреплетен со поголем број острови, 
меѓу кои најголемите и најпознатите -Крк и Црес, 
покрај кои пловат и најголеми прекуокеански 
бродови, зашто Риека е најголемото морско прис-
таниште во Хрватска и еден од најразвиените гра-
дови на Јадранското Море. Риека е раскрсница за 
средниот дел на Европа, од каде многу поморски 
патишта водат кон светот.

Во Риека се прошетавме низ центарот, што сега 
е шеталиште и пријатно катче и за домаќините и 
за туристите. А, во Риека има туристи во текот на 
целата година и од сите земји на светот, бидејќи 
големите бродови чекаат за растовар и утовар 
подолг период, токму во риечкото пристаниште. 
Градот, пак, со својата стара и нова архитектура 
може да се рече дека е приморска метропола со 
најмногу архитектонски и други контрасти. Тука 
се измешало и старото и новото; донесени се број-
ни новитети од светот, тука се зборуваат сите ја-
зици на светот...

Во попладневните часови се упативме по дел-
ницата што ги поврзува приморските излетишта: 
Волско, Опатија, Ловран, Мошчевишка Драга, па 
потоа преку Лабин и Рашка продолжува кон Пула. 
На патот застанавме во климатското лечилиште 
од светски глас - Опатија, градот што е сместен 
во Кварнерскиот Залив, а во подножјето на Учка. 
Се смета дека Опатија е најдобро уредено летува-
лиште и туристичко место на јадранскиот брег. 
Опатија има суптропска вегетација и блага клима. 
Тука, бројни морепловци донеле различна флора 
од сите меридијани. Затоа, човек се  чувствува како 
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да е со целиот свет. Ние застанамве на главната 
улица до морето и имавме среќа да пиеме кафе во 
ресторанот „Скопје”, сопственост на еден наши-
нец. Се чувствувавме како да сме во Македонија.

Но, ниту од далеку не е кажано сè за градовите 
на Хрватска - Загреб и Риека, како и за другите 
приморски центри. Она што ќе се каже како по-
рака по сè што ќе се види таму е дека треба да се 
дојде во тие градови и да се почувствува нивното 
24-часовно пулсирање, со сите нивни карактерис-
тики пренесени од минатото и оние што ги донесе 
времето од војната во Босна. Зашто, со секое ново 
доаѓање во нив посетителот гледа нови нешта, 
различија во однесувањето и живеењето на граѓа-
ните и, се разбира, многу изненадувања што гра-
довите ги прават интересни и возбудливи за секој 
посетител.

Затоа, нашата посета на Истра беше многу ин-
тересна, возбудлива и исполнета со многу нешта 
коишто ни ги збогатија нашите знаења, сознанија 
и видици за тој дел на Хрватска. Во исто време, 
се запознавме со животот, активностите, со кул-
турното и црковното живеење на Македонците во 
тој дел од Хрватска, каде тие за првпат се органи-
зираат на црковен план на поранешните југосло-
венски простори. Тоа е израз на особено добрите 
односи меѓу двете цркви - Католичката црква на 
Хрватска и Македонската право-славна црква, на 
двата народа и двете држави.

Го продолживме нашето патување кон Риека и 
преку Горски Котор се упативме кон Загреб. На 
загрепскиот аеродром „Плесо” бевме испратени 
од членовите на Македонската православна црк-
ва „Света Злата Мегленска”, на кои им посакавме 
тие да бидат мостот за зближување на духовно, 
просветно, културно и економско поле меѓу хр-
ватскиот и македонскиот народ и меѓу нивните 
две татковини - Хрватска и Македонија.
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[VAJCARIJA
OD BERN DO PRAGA

M ногумина во светот мечтаат да ја посетат и 
видат Швајцарија, земјата која изобилува со 

богатство, убавина, контрасти, часовници, земја-
та на алпското сирење, на дивината, на зимските 
спортови, земјата на напредокот, на иднината. 
Оваа држава на тајните банкарски влогови, или 
како луѓето од бизнисот од светот ја нарекуваат 
„држава трезор”, за патниците, посетителите и 
намерниците е предизвик и раскрсница на све-
тот, за еколозите - пример од светски размери од 
чистота, за богатиот свет - место за одмор и ре-
креација, а за Македонците - второ катче за жи-
веење, за поголем број нашинци кои свиле гнездо 
привремено или постојано во Швајцарија..

Ние (делегацијата во состав: митрополитот Го-
разд, надлежен за Европската епархија на Маке-
донската православна црква, министерот за ис-
елеништво м-р Мартин Треневски и авторот на 
овие редови) престојувавме во посета на Швајца-
рија, на Локарно, главен центар во јужниот кан-
тон, во регионот Тичино.

Инаку, кантонот Тичино е сместен во јужната 
страна на Алпите, што го заплискува медитеран-
ска клима заради поврзаноста со Италија. Таму, 
во градот Локарно и во околните места живеат ре-
чиси илјада македонски семејства, од кои најброј-
ни се од струмичкиот регион. Но, се чини дека 
селото Ново Коњарево кое се наоѓа непосредно 
на македонско-бугарската граница се преселило 
во Локарно. Македонците од ова струмичко село 
се најбројни, ги има повеќе од сто фамилии. Исто 
така, од овој дел на Струмица има поголем број 
семејства од Ново Село, Старо Коњарево, како 
и од селата Муртино, Моноспитово, Самоилово, 
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Колешино, Мокрино, Босилево, Куклиш и други 
струмички села. Исто така, во овој дел на Швај-
царија се доселиле одреден број Македонци од 
Скопје, Штип, Кочани, Виница, Велес, но нивниот 
број во споредба со овие од струмичкиот регион е 
многу мал.

Овие скромни и благородни Македонци се го-
леми трудбеници и лојални граѓани на двете тат-
ковини. Тие се вработени претежно во угостител-
ските објекти на тие простори, а ги има и во гра-
динарството, здравството и во други гранки. Тоа 
го потврдивме при нашата посета, при што бевме 
сместени во хотелот „Корона”, чиј сопственик е 
скопјанка, една од првите дојденци на тие прос-
тори, за кои хотелот е семеен бизнис.

Ја посетивме Швајцарија и кантонот Тичино за 
Митровден, големиот христијански празник пос-
ветен на свети Димитрија Солунски. Тој ден беше 
значаен бидејќи беше формирана 28 македонска 
православна црковна општина на Европската 
епархија под името „Света Богородица”. Таа по-
крај Македонската православна општина „Свети 
Наум Охридски” во Цирих, е втора во Швајцарија. 
Затоа, Македонците од Тичино изразија големо 
задоволство дека Митровден им остана во сеќа-
вање и тој е забележан со големи букви во нивни-
от црковен живот.

Свечената богослужба на македонски јазик се 
одржа благодарение на одговорните на црквата 
„Света Богородица на фонтаните”, која припаѓа 
на Католичката црква, особено на тогашниот бис-
куп Дон Гранпа. Тој покажа голема христијанска 
љубов кон верниците на Македонската православ-
на црква од овој дел на Швајцарија и им дозволи 
тогаш, а и во иднина да ги вршат своите право-
славни христијански обреди во таа црква. 

Инаку, црквата „Света Богородица на фонта-
ните” е сместена во живописното подгорие на 
познатиот туристички град Аскона, кој заедно со 
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Локарно прават една целина. Аскона е град во кој 
се одржува познатиот џес- фестивал, како оној во 
главниот град на Република Македонија - Скопје. 
Таа значајна и светска манифестација се одржу-
ва во летната туристичка сезона, за што доаѓаат 
познати гости од целиот свет. Храмот, пак, „Све-
та Богородица на фонтаните” бил изграден кон 
крајот на XVI и XVII век, а во 1882 година бил об-
новен и дополнет со уште еден објект, кој го ко-
ристат студенти. Бил изграден и еден параклис 
сместен пред Црквата. Овој храм е еден од пого-
лемите и поубавите на тие простори. Црквата има 
интересен фрескоживопис, икони и орнаменти-
ка, што е карактеристично за овој дел на светот.

За време на одржувањето на првата богослуж-
ба на македонски јазик како дополнение на Црк-
вата беше поставен олтар како во православните 
цркви, кој беше збогатен со икони донесени од 
Македонија. Во таков пријатен амбиент, надлеж-
ниот архијереј на Европската епархија, митропо-
литот Горазд, во сослужение на прота Ацо Гошев-
ски и еден свештеник на Ерменската православна 
црква ја отслужи првата богослужба на Македон-
ците од кантонот Тичино. Голема беше радоста на 
сите присутни, а ги имаше околу 400 кои ја следеа 
богослужбата и кои од срце дарија бројни подаро-
ци и средства за црквата, како израз на нивната 
љубов кон својата македонска православна вера, 
кон својата Македонска православна црква и кон 
родната Македонија. Притоа им беше подарена 
една икона - резба и четири копии од теракотни 
икони, со што се збогати православниот амбиент. 

Притоа, голем број верници беа причестени, 
што за нив претставуваше величествен чин, а со 
што возвратија со голем број средства како по-
мош за новата Македонска православна црква 
„Света Богородица”, кон која ја изразија својата 
силна љубов и желба таа да се проширува и про-
мовира со верници - Македонци.
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Вечерта се одржа заедничка веселба, во сала-
та што беше оддалечена дваесетина километри 
од Локарно, на која присуствуваа повеќе од 500 
посетители. Во пријатниот амбиент кој беше збо-
гатен со бројни постери од Македонија и со други 
државни и црковни обележја, гостите ги забаву-
ваа естрадни уметници од Македонија, придруже-
ни од наш оркестар во Швајцарија.

Во текот на целата вечер се пееше и играше до 
доцна во утринските часови кога и заврши заед-
ничкото другарување на Македонците од овој дел 
на Швајцарија.

Исто така, се одржа средба на гостите со по-
голема група Македонци уште од првиот ден. Тоа 
беше прва средба од таков вид, ни рекоа нашите 
домаќини кои на одреден начин се чувствувале 
како да се заборавени од Македонија. Вакви сред-
би тие посакаа да имаат и во иднина. Во разго-
ворите присутните поставија голем број прашања 
кои беа од интерес за македонската заедница и 
воопшто за македонските доселеници на тие 
простори.

Во текот на посетата имавме прилика да се за-
познаеме со голем број културно-историски спо-
меници на тој туристички регион, во кој очиглед-
но преовладува италијанскиот дух. Меѓу другото, 
ја посетивме Католичката црква „Камена Богоро-
дица”, која е лоцирана на стрмните падини на пла-
нината што се вишнее над Локарно и претставува 
значаен споменик што го посетуваат голем број 
туристи од целиот свет. Црквата започнале да ја 
градат во 1470 година, а во сите наредни векови 
била дополнувана, доградувана и обновувана.

При посетата на Локарно сите погледи ни беа 
свртени кон езерото Маџоре, кое започнува од 
вливот на реката Маџа во Швајцарија, а четири-
есетина километри се протега низ Швајцарија и 
Италија и продолжува да ги носи водите кон Ми-
лано. Ова значајно езеро е туристичка атракција, 
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а во исто време важно од лимнолошки научен 
аспект. Тоа е едно од поголемите и подлабоките 
езера во светот кое крие многу тајни. По своето 
значење и изглед наликува на Охридското Езеро, 
за што постојат научни врски меѓу институциите 
од Македонија и од Швајцарија. Меѓутоа, за Маке-
донците од Тичино важно е што планините кои се 
вишнеат над езерото Маџоре и рамната површи-
на кај Лугано наликуваат како по форма, така и 
по климатските услови на Беласица, односно на 
Струмичкото Поле. Затоа, Македонците во канто-
нот Тичино се чувствуваат како да се во Струми-
ца, во Македонија.

Нашето патување од кантонот Тичино преку 
Берн го продолживме кон Прага во Чешката Репу-
блика  или скратено Чешка или Чехија, во земја-
та без излез на море, иста како Република Маке-
донија. Таа е земјата која се наоѓа во Централна 
Европа, а се граничи со  Полска  на север,  Гер-
манија  на северозапад и запад,  Австрија  на југ 
и Словачка на исток. Чешка се состои од три исто-
риски области: Чешка наречена и „Бохемија”, Мо-
равија  и  Шлезија, тројство кое е присутно и на 
државниот грб. Таа е членка на НАТО, а од  2004 
година и на Европската унија.

Територијата на денешна Чешка била населу-
вана уште од најстарите времиња. Според архео-
лошките истражувања, на овие простори постоел 
живот уште п.н.е. Чешка била населена со Келти, 
а од I век ја населиле и германските племиња. Во 
текот на V и VI век, на територијата на денешна 
Чешка се населиле словенските племиња. 

Важни периоди од историјата на Чешка се на-
ционалното ослободително движење и антикато-
личкото движење во првата половина на XV век. 
Во 1526 година, Чешка била вклучена во составот 
на  Хабсбуршката Империја, како автономна об-
ласт, потоа во составот на Австро-Унгарија, а по 
распаѓањето на Австро-Унгарија во 1918  година се 
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соединила со  Словачка   образувајќи ја Чехосло-
вачка. Таа била една од најразвиените земји 
во Европа поради фактот што во времето на Ав-
стро-Унгарија на нејзината теритирија се наоѓале 
најразвиените индустриски области, а со тоа има-
ла и добра економија. Oд нејзиното создавање па 
сè до  Втората светска војна, Чехословачка била 
демократска земја. 

Еден од најголемите проблеми во земјата бил 
етничкиот проблем. Тоа се должело на фактот 
бидејќи втора и трета по големина етничка група 
биле Германците и Словаците кои не биле задо-
волни од политичкото господство на Чесите.

Освен тоа, повеќе од етничките Германци и Ун-
гарци во Чехословачка никогаш не ја признавале 
новата држава.

Потоа Чехословачка паднала во рацете на на-
цистичка Германија. По завршувањето на Втората 
светска војна, Чехословачка повторно била фор-
мирана, сите Германци биле прогонети од држа-
вата, а Заткарпатската област била окупирана и 
подоцна присоединета кон СССР, под која падна-
ла под силно влијание.

Во 1989 година во Чехословачка повторно била 
воспоставена  демократијата. Со паѓањето на  ко-
мунизмот, во државата повторно се појавил пред-
лог за промена на името на државата во Чехосло-
вачка Република.

Во април  1990  година овој предлог бил отфр-
лен од страна на словачките политичари, бидејќи, 
според нив, тоа име недоволно ја изразувало за-
стапеноста на Словаците во федерацијата.

Подоцна се постигнал компромис државата да 
се вика Чешка и Словачка федеративна република. 

Во  1992  година, парламентот на федерацијата 
решил таа да биде разделена на два дела и од 1 ја-
нуари 1993 година се поделила на денешна Чешка 
и Словачка.
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Прага, (чешки: Praha) е главен и најголем град 
на Чешката Република и четиринаесетти по голе-
мина во Европската унија. Се наоѓа на север од 
историската област Чешка на реката В’лтава, во 
централниот регион, кој е административен цен-
тар, но како посебна област е дел од неа. Градот 
воедно е и главен град на средночешкиот крај. Toj 
е културен и економски центар на Чешка повеќе 
од 1000 години.

Во Прага се наоѓаат голем дел од државни-
те институции и голем број други организации 
и компании. Во Прага се наоѓаат седиштата на 
претседателот, Владата, централната власт и 
органите на Врховниот суд. Исто така, во неа се 
наоѓа седиштето на повеќето политички партии, 
седиштето на речиси сите цркви, верски и други 
здруженија на национално ниво во Чешка. 

За да го достигне сегашниот стадиум, Прага се 
развивала 11 векови. Како историски град, неко-
гаш бил место на чешки кралеви и цареви, на гер-
мански и римски императори. Исто така, Прага 
била главен град и на Чехословачка. Во Прага жи-
веат околу два милиона жители со исклучително 
висок стандард на живеење, карактеристика што 
ја издвојува Чешка од некои европски држави, 
како шестиот најбогат регион во Европа. 

При нашата посета потврдивме дека Прага е 
еден од најубавите градови во Европа. Меѓу дру-
гото во него е сместен Прашкиот замок, најголе-
миот комплекс на замоци во светот, кој е зашти-
тен со програмата на УНЕСКО. 

...„Гле дам дворец и слава која допира до ѕвезди-
те. Местото лежи скриено во длабока шума, од се-
вер заш титено со долината Бруснице, а од југ со 
широк кар пест рид. Реката В‘лтава ќе ве однесе 
дотаму. Одете таму и сред шума ќе видите чо-
век кој кова праг за куќа. Изградете дворец таму 
и наречете го според кованиот праг”,... така вели 
легендата.
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Од пророчките зборови на принцезата Либуше, 
која со принцот Премислав вла дее ле многу одам-
на со Чесите, од древниот дворец на Вишехрад, се 
родила Прага, град кој во својата историја имал 
моменти кога ја носел светлината на но вите идеи 
на Европа, уште кога Париз не ни со ну вал дека ќе 
се нарекува град на светлината.

Легенди, преданија, сон или јаве. Времето 
испишувало страници. Kако четири комори на ср-
цето на Прага се Храд чани (храд значи дворец), 
кралскиот град каде сега работи претседателот 
на републиката, Мала Страна, Старо Место и Ново 
Место. Од IX до XVIII век, кога се обединиле, овие 
делови функ ционирале независно. Денес сите 
тие се во мо дерната поделба на Прага Прва. Ина-
ку, Праг а е поделена на 13 дела, а главната подел-
ба ја пра ви В‘лтава, која со векови рамнодушно 
го следи растежот на градот на нејзиниот десен 
и лев брег.

Најпопуларната приказна за Прага се чини е 
онаа за Карел Четврти, кој владеел со Чешка во 
XIV век и кој ја создал Прага, во тоа време, една 
од трите најрелевантни европски престолнини. 
Карел Четврти не бил дури ни чистокрвен Чех! 
По за ми рањето на автентичната чешка династија 
Пре мис ловци во 1306 година, во борбата на ев-
ропското бла го родништво, Јан Луксембуржанин 
успеал да ја добие круната на Чешка. Неговиот 
син Карел, по мај ка Чех, школуван во Франција, 
извонреден интелектуалец и дипломат, на сво-
јата престолнина ѝ го дал првиот сред но европ ски 
универзитет, во 1349 година, магичниот дворец 
Карлштајн и својата земја ја довел до процут. 

Карел не бил суров владетел, што не би се рекло 
за неговиот син Вацлав Четврти, за кој е пoврзана 
легендата посветена на еден светец, на речен Јан 
Непомуцки. Јан Непомуцки бил свеш те ник, кому 
кралицата, сопругата на Вацлав Четврти, му се 
исповедувала. Вацлав Четврти бил љубопитен за 



СВЕТОТ НА ДЛАНКА

389 ~~

тајните на својата сопруга, а Јан (кој тогаш сè уште 
бил) Помуцки, верен на заклетвата за светоста на 
исповедта. 

Таа верност ја платил со отсекување на јазикот, 
а потоа од Карловиот мост бил фрлен во реката 
В‘лтава. Легендата вели дека кога Јан Непомуцки 
ја допрел водата на реката на небото се појавиле 
пет ѕвезди. Така, денес на Карловиот мост, де ко-
ри ран со споменици на значајни историски лич-
ности (ме  ѓу нив е и оној на браќата Кирил и Мето-
диј), Јан Не  помуцки се препознава по ореолот со 
пет ѕвезди. Туристите најмногу сакаат да се фо-
тографираат ток му на споменикот на несреќниот 
Јан Непомуцки. На по златениот дел од бакроре-
зот, каде е при ка жа  на сце ната на фрлањето во 
реката В‘лтава, посетителите ја ста ваат ра ката и 
замислуваат желба. Им останува да ве ру ваат дека 
ќе им се исполни!

Македонците од Егејска Македонија во пора-
нешна Чехословачка започнаа масовно да до-
аѓаат по Граѓанската војна во Грција. Така, во 
тој период бројот на политичките емигранти во 
Чехословачка бил околу 12.000 од кои над 2.000 
Македонци, претежно од Леринско-костурскиот 
регион. Македонците живееле, главно, во градо-
вите: Јесеник, Прага, Острава и заедно со грчките 
политички емигранти дејствувале во сите органи-
зирани форми конституирани од Комунистичката 
партија на Грција (КПГ). 

Покрај политичкото собирање, Македонците 
во поранешна Чехословачка се организирале и се 
групирале преку информативно гласило. Имено, 
информирањето на Македонците и Грците се вр-
шело преку заеднички весник со име „Агонистис” 
(„Борец”). Ова гласило започнало да излегува во 
почетокот на 1950 година на четири страници, од 
кои една, а понекогаш и две биле на македонски 
јазик. Во 1953 година Управата на политичките еми-
гранти во Чехословачка се преселила од  Јесеник во 
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Прага, а со тоа и Редакцијата на весникот, а во 1966 
година се преселила од Прага во Острава.

Следејќи ја содржината на македонските стра-
ници може да се констатира дека тие во основа ја 
изразувале позитивната политика на КПГ спрема 
македонското национално прашање и општо неј-
зината политика спрема Грција и светот.

Според тоа, страниците нуделе скапоцени ма-
теријали од историјата, литературните оствару-
вања, фолклорот и воопшто од целокупниот жи-
вот на македонските политички емигранти во Че-
хословачка.

Поголемиот број Македонци од Егејска Маке-
донија, меѓу кои биле бројни деца-бегалци, при 
крајот на шеесетите години се преселија, пре-
тежно во Република Македонија, а многу мал број 
заминале во прекуморските и други земји. Меѓу 
нив, а и меѓу Македонците кои денес живеат во 
Чешка и Словачка, има бројни интелектуалци и 
деловни луѓе.

Со своите постигнувања на бројни научни и 
бизнис полиња и во културата, Македонците таму 
оставаат значајни траги во севкупното живеење 
во нивните средини.

Исто така, и во седумдесетите години се забе-
лежувал бран на Македонци кои времено живее-
ле во тогашна Чехословачка. Тие претежно биле 
градежни работници и стручњаци од неколку ма-
кедонски градежни фирми, особено од „Трудбе-
ник” од Охрид. 

Денес има помал број Македонци, пред сè, од 
Егејска Македонија, како и од Република Македо-
нија, кои претежно се занимаваат со трговија, и 
со други бизниси. Веројатно, поради малиот број 
Македонци во Чешка и Словачка тие немаат свои 
македонски организации.



391 ~~

[VEDSKA
OD MALME DO GETEBORG

B еше утро кога полетавме со авионот од Скопје 
за Копенхаген, во градот кој е главен админи-

стративен, политички, културен и економски цен-
тар на Данска. Во оваа данска метропола, чија по-
пулација ја до стиг нува бројката од два милиона, 
го по чув ствувавме пулсот на напредокот, прести-
жот, скандинавското живеење и ид ни на та на оваа 
европска држава.

Копенхаген е престолнина на Данска и морско 
пристаниште на источниот брег на островот Се-
ланда (Шелана) на мореузот Сунду. Во ова дина-
мично трговско место, развиена е бродоградбата 
и сите други индустрии. Тој е формиран како на-
селба уште во 1443 година, а универзитетски град 
е од 1479 година. Има бројни споменици на култу-
рата кои се дел од богатата културна ризница која 
датира од времето на Викинзите. Сè до денес е 
центар со богат кул турен живот, универзитетски 
меѓународен цен тар, престолнина на музиката и 
убавата умет ност, поз нат по школата на наивци-
те, по  ани м и раните фил  мови, из лож  би, кон цер ти, 
саеми и други манифестации.

Го на  пуштивме овој град со брод, што превезу-
ва пат ници од Дан ска во Шведска и се упативме 
кон Малме. Бро дот небаре леташе на површина-
та од морската шир. Се движеше кон исток пара-
лелно со мостот Оресунд кој ги поврзува овие две 
земји. Имено, мос тот што ги поврзува градовите 
Копенхаген и Малме влегува под водата како ту-
нел, и на две места излегува ка ко „забревтан кит” 
кој ги сече морските бранови. Посетителот поне-
сува впечатлива глетка од тие северни води.

На шведската земја стасавме за четирие се тина 
минути, и го продолживме патувањето кон север 
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во Еслев. Повод за нашето патување беше фести-
валот на фол кло рот во Лунд, во организација на 
Ма ке дон ски от со јуз од Шведска, а домаќин беше 
Македонското кул тур но и спортско друштво „Пе-
лагонија” од Еслев.

Оваа значајна манифестација на Маке дон ци-
те од Шведска се одржува во различни градови 
ши рум државата каде се формирани фолклорни 
групи и ансамбли кои го негуваат македонското 
оро и песна, обичаите, тра дициите и сè она што е 
поврзано со Македонија. На овој празник на фол-
клорот во Еслев учествуваа пет културно-умет-
нички друштва, односно седум иг раор ни групи, 
кои како колоритен букет ја одиграа својата улога 
на вистински ам ба са до ри на македонскиот фолк-
лор. Во исто време тие беа иницијатори на сема-
кедонската за бава што траеше цели 12 часа, а на 
која се собраа над илјада дечиња, младинци, сту-
денти, родители, гос ти и пријатели, вљубеници во 
фолклорот, по чи ту вачи на македонската песна и 
оро, на Македонците во Шведска и на Република 
Македонија. 

Еслев се наоѓа на четириесетина километри се-
верно од Малме. Малку необично за Шведска за 
тој период во годината, меѓутоа како времето це-
лос но да се изменило и, во мајскиот период без 
дождови и ветришта, чиниш се нао ѓаш некаде на 
југот од Европа. Сонцето чии бои се прелеваа во 
далечините на Запад, кога завр шу ва ше денот, по-
лека заминуваше зад хоризонтот. Глетката беше 
прекрасна. Насекаде зе ленило. Голем број парце-
ли како килими со жолта боја од цвеќиња на ма-
слиновата репка, стро го геометриски одредени 
форми и негде-годе од ре ден број ветерници кои 
се губеа во не пре глед ните прос тори на јужниот 
дел на Шведска. 

Градот кој бе ше домаќин на македонскиот 
фолклорен фестивал е ин д ус трис ки центар. Во 
него има фаб рика за пре хран бени производи во 
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која работат нај голем број Ма кедонци, како и Фа-
бриката за трактори „Фер гусон”, како и фабрика 
за хар  тија, фабрика за стакло и фабрика за фил-
три. Во Еслев живеат и ра  бо тат околу илјада Ма-
кедонци, кои, главно, по  тек нуваат од битолскиот 
крај, а само мал број се мејс тва се од други места 
во Македонија. Тие дошле во се думдесеттите го-
дини како „привремено вра бо те ни”, а сега како 
„постојани жители” свиле семејно гнездо во овој 
убав град. 

Во демократска Шведска Македонците ги ужи-
ваат сите социјални, политички, човекови права 
и сло  боди, а возвраќаат со тоа што претставува-
ат при  мер на трудољубивост, работливост, чести-
тост, ло јал  ност... Во гратчето Еслев цветаа јорго-
ваните кога се одржуваше Македонскиот фолкло-
рен феестивал.

По завршувањето на фестивалот заминавме во 
Малме. Овој привлечен и интересен град со мно-
гу скандинавски специфики и едно од најјужните 
места на Швед ска, го посетивме во делник. Градот 
се споменува уште од 1275 година. Бла го дарение 
на својата местоположба, овој убав и пре кра  сен 
приморски центар во средниот век пре рас нал во 
големо и богато трговско место, за потоа да се 
раз вие во индустриски, а денес и во многу знача-
ен културен и ту рис тич  ки град.

Често Малме го нарекуваат градот на пар ко-
вите, бидејќи во него има голем број познати и по 
мно гу нешта карактеристични паркови, како што 
е пар кот Кунгспаркен, во кој се наоѓа познатиот 
дво рец што им припаѓал на тогашните управува-
чи на покраината Сконе, изграден во 1500 годи-
на. Стариот дел на градот е опкружен со ка нали 
и изо билува со градби што потекнуваат од сред -
ниот век. Исто така, овој дел врие од рес то рани, 
кина, дискотеки, бутици и други објекти. 

Малме претставува влезно-излезна порта на 
Шведска која се отвора кон Европа и кон светот, 
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особено со пуштањето во сообраќај на мостот 
Оресунд кој го по врзува Малме со Копен ха ген, 
односно Шведска со Данска. Преку овој значаен 
објект поминуваат милиони автомобили, ками-
они, ве лосипеди и мо то цикли и преку кој е разви-
ен же лезничкиот соо браќај.

Во Малме ги посетивме про сто риите на Маке-
донското спортско друштво (КСД) „Ма ке донија” 
што се наоѓаат во центарот на градот и кои прет-
ставуваат место на дру гарување, на забава, при-
јателство и национално дру же ње на Ма кедонците 
од Малме и по ши роко. На овие простори има околу 
две илјади Македонци. Инаку КСД „Ма ке до нија” е 
формирано на 20 ное мври 1969 година од група 
ентузијасти и вљу бе ници во фуд балот и фолкло-
рот. Таму, се срет навме и со прет став ни ци на Ма-
кедонскaта православна црковна општина „Свети 
Наум Охридски”, значаен духовен и национален 
храм, формиран во 1973 година, кој претставува 
важен центар за Македонците од Малме. Исто 
така, и средбата со претставниците на Македон-
ското друштво „Македонија ‘92” ни остана во сеќа-
ва ње од разговорот за голем број прашања кои се 
од интерес за националниот, црковниот и култур-
ниот напредок на Македонците на тие простори.

А Македонците во црквата, клубовите и друшт-
вата ги одбележуваат сите верски, историски и 
национални празници, кои претставуваат празну-
вање, зближување, другарување и зачувување на 
националниот идентитет, верата, обичаите и сите 
вредности донесени со себе од Македонците во 
демократска Шведска.

Треба да се нагласи дека современите пре-
селнички движења од Македонија кон Европа 
во изминатото столетие се одвивале со различен 
интензитет. Меѓутоа, заминувањето на Македон-
ците на времена работа во западноевропските 
земји започна во шеесетите години од минатиот 
век. И покрај нецелосните податоци, сепак, се 
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проценува дека во земјите на стариот континент 
има околу 200.000 Македонци, од сите делови на 
Република Македонија кои веќе живеат и работат 
таму околу педесет години. Најголем број од нив 
се во Германија, потоа во Швајцарија, Шведска, 
Австрија, Франција, Данска и други земји. Исто 
така, во Европа има неколку десетици илјади Ал-
банци и Роми и помал број Турци од Република Ма-
кедонија. Според неофицијални податоци во Евро-
па има и десетина илјади Македонци од егејскиот 
дел на Македонија. Овој број македонски граѓани 
на „привремена работа” и престој во последните 
десетина години расте или варира со осцилации.

Македонците на времена работа и престој во 
поголемите центри уште со доселувањето имаат 
организиран живот преку клубовите и друштва-
та. Досега се формирани педесетина клубови на 
граѓани од Република Македонија и други асо-
цијации, здруженија со македонско национално 
обележје. Оваа форма на општествено собирање 
овозможува значаен придонес во зачувувањето 
на националниот и културниот идентитет на Ма-
кедонците и нивната врска со родната земја. Тоа, 
исто така, придонесува во негувањето на меѓусеб-
ната солидарност и соработка, а со тоа и го спре-
чува негативното влијание од соседните балкан-
ски земји на кое Македонците се изложени во та-
мошната средина. Исто така, со различен успех се 
организираат црковно-просветни информативни, 
културно-забавни, воспитно-образовни, спорт-
ски, и други активности, кои придонесуваат за 
зближување на Македонците во новите средини.

Македонците во европските земји сè повеќе 
се организираат за изградба на свои цркви под 
јурисдикција на автокефалноста на Македонскa-
та православна црква, кои се духовни и културни 
домови. Најстара и прва македонска православ-
на црква во западноевропските земји е црква-
та „Свети Кирил и Методиј”, формирана во 1973 
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 година во Гетеборг, Шведска. Денес тој број изне-
сува околу триесетина храмови. 

Инаку, Македонците започнаа да се населуваат 
во Шведска во седумдесетите години од минати-
от век и тој процес трае до денес. Првите форми 
на организирано живеење се појавија со самото 
доаѓање во новите средини, каде биле формира-
ни десетина македонски друштва, меѓу кои: „Гоце 
Делчев” во Гетеборг, „Македонија” во Малме, 
„Македонија ‘91” во Халмштад, „Пелагонија”, во 
Еслев, „Пелистер” во Теллеборг, „11 Октомври”, 
Хелсингборг, „Даме Груев” во Стокхолм, „Илин-
ден” во Вахјо, „Вардар” во Скара, „Питу Гули” во 
Еиславед и други. Во сите овие друштва се одви-
вал богат културно-просветен и спортски живот, а 
Македонскиот координативен одбор бил органи-
затор на традиционалниот Македонски фестивал. 

При нашата посета на Шведска се уверивме 
дека Македонците се добро организирани на кул-
турно и на црковно-национално поле. Притоа, тие 
се сплотени во македонските православни црк-
ви „Свети Кирил и Методиј” во Гетеборг и „Све-
ти Наум Охридски” во Малме. Затоа, со право се 
вели дека тие се едни од најорганизираните маке-
донски асоцијации во Европа.

Инаку, Гетеборг, или Јетеборј, е втор град по го-
лемина (после метрополата Стокхолм) и претставу-
ва важно пристаниште на најсеверната земја во Ев-
ропа - Шведска. Сместен на утоката на реката Јете, 
којашто го поврзува морскиот простор Категата 
со најголемото шведско езеро Ванер, претставува 
значаен центар на бродоградбата, автомобилска-
та, металната, машинската, текстилната и други 
индустриски гранки. Во него уште во 1889 година е 
основан Универзитетот, а подоцна и други инсти-
туции од областа на културата и науката, со што се 
вбројува во еден од најзначајните центри на оваа 
земја со најнапредно социјално законодавство и 
со големи перспективи за работа и живеење. 
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При нашата посета на градот на „Волво”, како 
што често го нарекуваат Гетеборг, инаку оддале-
чен околу 300 километри северно од Малме на 
западниот брег на Категата, бевме информира-
ни дека таму живеат повеќе од 700.000 жители. 
Поради високиот степен на индустриската разви-
еност во Гетеборг, како и во Векше, Скара и Гис-
лавд се доселиле голем број Европејци, меѓу кои и 
неколку илјади Македонци, кои се организирани 
во повеќе македонски асоцијации. 

Духовното живеење во Шведска започнало 
уште во 1972 година, најпрвин во Малме, а подо-
цна и во Гетеборг, каде се родила иницијативата 
за формирање македонска православна црква. 
Наредната година беше формиран Иницијативен 
одбор кој беше одобрен и благословен од Светиот 
синод на Македонскaта православна црква, при 
што беше испратен свештеник од Богословскиот 
факултет „Свети Климент Охридски” од Скопје да 
ги посети Македонците во Шведска. Тоа, всуш-
ност, беше почеток на духовното живеење на Ма-
кедонците во Шведска. На 16 март 1973 година, 
Синодот на Македонскaта православна црква го 
одобри формирањето на црковниот одбор во Ге-
теборг, со што започнаа многуте активности, осо-
бено за собирање парични средства за изградба 
на првиот македонски духовен дом во Шведска, и 
воопшто во западноевропските земји.

Најзначајна е Македонскaта православна црк-
ва „Свети Кирил и Методиј” што го доби името на 
сесловенските учители. Црквата во своето опс-
тојување минала бурни времиња и осцилации во 
зависност од членовите кои управувале со неа. 
Нејзиниот позначаен дел од историјата започнал 
на 21 ноември 1981 година, кога било осветено 
местото, на кое на 7 јануари 1983 година, за вре-
ме божиќните празници, во присуство на број-
ни верници била осветена оваа прва изградена 
македонска православна црква во Шведска и во 
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 Европа. За жал, црквата изгорела до темел во јуни 
1987 година. Но, со помош на шведската влада Ма-
кедонците вложиле големи напори и средства и 
за две години на истата локација изградиле нова 
црква, во која, за време на божикните празнувања 
во 1988 година е извршено скромно осветување. 
Оттогаш до денес во црквата се вршат сите цр-
ковни богослужења.

Инаку, Македонскaта православна црква „Све-
ти Кирил и Методиј” се наоѓа на една височинка 
меѓу двете приградски населби Картедала и Бер-
ша на десетина километри од Гетеборг. Таа се сос-
тои од храм, со бројни икони, сала, помошни прос-
тории, кујна, библиотека и голем простор околу 
црквата. Посебно место за изградбата, активно-
стите и црковното живеење во овој македонски 
црковно-национален дом имаат бројни членови 
на управите и секциите и многу други кои имаат 
значајна улога и придонес за афирмација на Све-
тиклиментовата македонска православна црква 
и на македонскиот народ во новите средини во 
 демократска Шведска.

Втората македонска православна црква што ја 
посетивме го носи името на „Свети Наум Охрид-
ски” и се наоѓа во Малме. А Малме е град и прис-
таниште на брегот на Сунди на јужниот дел од 
државата и е еден од најзначајните индустриски, 
трговски и културни центри на Шведска, на не-
утралната, демократска и перспективна држава, 
како често ја нарекуваат таа богата и значајна 
скандинавска земја. Во Малме е развиена бро-
доградбата, машинската, металската, прехран-
бената, дрвната и други индустриски гранки и 
претставува „индустриска мека”, место каде што 
се доселиле голем број дојденци од европските и 
други земји. Градот е формиран во XII век и еден 
долг период претставувал големо рибарско прис-
таниште. Малме е град со изобилство на парко-
ви, спортски терени, стари и нови архитектонски 
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постигнувања и е пријатно и интересно место за 
живеење и работа.

Бевме информирани дека во Малме живеат 
околу 400.000 жители, меѓу кои повеќе илјади 
од Република Македонија. Поголемиот број од 
нив се Македонци, а има голема концентрација 
од турското национално малцинство, особено од 
Преспа, како и други малцинства од Републиката. 
Денес меѓу Македонците во Шведска има бројни 
стручњаци кои, даваат значаен придонес во на-
предокот на шведската индустрија и стопанство, 
заземајќи важни и одговорни места во индус-
триските капацитети на таа високоиндустриски 
развиена земја.

Уште со пристигнувањето во Малме, Маке-
донците започнале да се организираат во Маке-
донскиот клуб „Македонија”, каде се застапени 
фолклорната, спортската и други групи и асоција-
ции, кои денес се значаен фактор во културно-
то, националното и целокупното живеење и кои 
претставуваат вистински афирматори, пред сè на 
македонските доселеници кои свиле гнездо во 
демократска Шведска, а потоа и на нивната прва 
татковина - Македонија.

Македонците во Шведска почнале да се ор-
ганизираат на верска основа, односно преку ак-
тивностите во Македонската православна црква 
и да се афирмираат како значајна етничка група-
ција. Како резултат на сè поголемото влијание на 
религијата и пробивот на Македонскaта право-
славна црква во странство, и во европските земји 
започнаа да се градат Светиклиментови духовни 
храмови, во кои покрај словото Божјо, се слуша и 
македонскиот збор. Денес во нив се крштеваат и 
венчаваат младите македонски генерации на тие 
европски простори.

Еден од таквите македонски духовно-нацио-
нални центри во Шведска е Македонскaта право-
славна црква „Свети Наум Охридски” во Малме. 
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Тоа е неодминливо место за собирање, тоа е зна-
чајно духовно катче за Македонците што живеат 
во Малме, Хелсинборг, Еслев, Телеборг, Лунд и 
други места. До формирањето на оваа црква, Ма-
кедонците во регионот на Малме посетувале дру-
ги православни светилишта. Но, од 1985 година во 
времето кога се прославуваше 1100-годишнината 
од смртта на свети Методиј, кога е купена згра-
дата на црквата, Македонците станаа побогати за 
уште еден духовен храм надвор од татковината, 
сместен во централниот дел на градот. 

Македонскaта православна црква „Свети Наум 
Охридски”, со сиот свој имот е своина на Собра-
нието, односно на членовите на црквата. Таа е 
исклучително религиозна и културно-просветна 
установа, која покрај верските обреди, организи-
ра и часови по национална историја, македонски 
јазик, веронаука, компјутерски курсеви и други 
активности за сите возрасти, меѓу кои женската 
секција игра значајна улога. 

Го напуштивме Малме напладне кога сонцето 
беше далеку на југ, а на пристаништето каде беше 
по с тавен бродот имаше голем број патници за Ко-
пен хаген. Велат дека Швеѓаните повеќе го сакаат 
да н ското пиво, кое, патем, е и поевтино, затоа тие 
често „се прошетуваат” кон запад, кон Данска.

Бродот како да лебдеше над морската по вр-
шина, овој пат, во спротивна насока од Малме 
кон Копенхаген. Повторно го гледавме мос тот 
Оресунд што ги поврзува овие два града и двете 
балтички земји. Повторно се одушевувавме на 
постигнатиот тех ничко-технолошки напредок и 
на прекрасната глет ка што ја имавме од прозоре-
цот на белата лаѓа. Посакувавме так ви и слични 
мостови да се градат насекаде, па и на нашите 
простори, за да можат да ги поврзуваат и приб-
лижуваат луѓето и земјите во ова наше „глобално 
село”.
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[ панија, е една од водечките светски туристич-
ки велесили која го населува најголемиот дел 

од Пиринејскиот Полуостров, делејќи го ова рас-
кошно парче земја со комшиската Португалија, со 
Гибралтар и Андора. Таа е трета по големина др-
жава во Европа, по Украина и Франција и се наоѓа 
на 51 место на мапата на планетата Земја.

Во своето поседство ги има Балеарските Остро-
ви, распослани на нејзиниот јужен дел, а уште по-
долу во Атланскиот Океан, ги вклучува и Канар-
ските Острови, плус градовите Сеута и Мелијла на 
северниот дел од африканскиот брег.

Под капата на Шпанија се и неколкуте пома-
ли острови кај Гибралтар, како и Хавиринските 
Острови, или на нивни јазик кажано - Карпите, во 
богато разгранетото нивно крајбрежје од повеќе 
страни. Морските граници изнесуваат речиси 
5.000 километри, и нив ги заплискуваат водите на 
Средоземното Море и Атлантскиот Океан. 

Шпанија е  парламентарна  монархија. Парла-
ментот кој ја има законодавната власт во држава-
та, се избира на секои 4 години преку непосредни 
парламентарни избори. Извршната власт, пак, ја 
има Владата, на чело со   премиерот кој е назна-
чен од кралот по претходна консултација со нај-
важните политички сили кои се застапени во пар-
ламентот. 

Долга е историјата и цивилизациските етапи 
на оваа ибериска земја. Праисторијата својот по-
четок го бара во откривањето на најстарите фоси-
ли од постоењето на човештвото, и тоа најмалку 
од пред еден милион години. Исто така, се смета, 
барем според пронајдените траги, дека една од 
првите населби е стара 15.000 години.
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Археолошките проучувања дошле до созна-
нијата дека имало своевидни културни и други 
траги особено во источниот дел на Пиринејскиот 
Полуостров, во доцниот неолит и бронзената ера. 

Феникијците и Картагинците, населувале дел 
од тамошните простори од 11.000 година пр.н.е, 
па сè до VI век пр.н.е. Праисториската етапа по-
ставува граница со почетокот на Пунските војни. 

Се смета дека во античко време името „Иберија” 
немало географска туку етничка основа. „Хиспа-
нија” е називот со кој Римјаните го нарекувале Пи-
ринејскиот Полуостров. А тој, под нивна домина-
ција бил речиси цели два века и со крваво платен 
данок. Но, од друга страна, пак, романизацијата на 
тамошните народи придонела до некој степен, за 
развој на Полуостровот. Портите на Римјаните им 
се отвориле со триумфот на Картагина во Втората 
пунска војна. Тие, главно, се населувале во постој-
ните градови, но и основале нови покраини. 

Шпанија била земја која ја газеле многу војски 
со различни владетели, кои ги сменувале имиња-
та или правеле кованици од нив, но, сепак, не ја 
прекрстиле оваа земја. Кога биле протерани Мав-
рите кои останале предолго, дури повеќе од 700 
години, почнала нова ера во развојот и воопшто 
во животот на тамошните народи. Меѓутоа, Шпан-
ците како воини и морепловци, оставиле долги и 
големи траги во историјата на човештвото. 

Еден дел од историјата на Шпанија е испол-
нет со окупаторски војски и други режими. Меѓу-
тоа, најважниот дел од многувековниот развој на 
оваа значајна земја започнал кога таа врти нова 
страница и кога почнува шпанското колонијално 
царство, кое станало меѓу најголемите во светот. 
Откривањето на други држави како и на Америка 
веќе го менува ликот на дотогашното устројство, 
границите, верските и други формации. Шпанија 
под свое знаме има земји и народи во Европа, 
Америка, Африка, Азија и Океанија. 
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Прв кој почнал со откривањето на други држа-
ви бил Кристофор Колумбо. На 3 август, 1492 годи-
на, испловил со бродовите, тргнувајќи со надеж 
и желба да го пронајде морскиот пат за Индија. 
И сè натаму што следи за морските и освојувачки 
походи, е долга и необична колонизаторска при-
казна, која се протега со векови. Првата шпанска 
република почнува со воведувањето на парламен-
тарното управување. Втората шпанска република 
била основана во 1931 година, на чие чело по осум 
години доаѓа Франциско Франко кој владеел сè 
до 1975 година. 

Оваа голема ибериска земја е поделена на 50 
покраини, 17 области и два автономни града кои 
се наоѓаат на северниот дел од Африка. Според 
територијата, најголемата автономна област е 
Кастиља, а најмали се Балеарските Острови.

Гледано низ економските параметри со меѓуна-
роден предзнак и аршините на Светската банка, 
економијата на Шпанија е деветта по големина во 
светот и петта во Европа. Ја потресуваа кризи, но 
успеа да исплива во тегобните времиња, справу-
вајќи се со големите проблеми.

Римокатоличкото христијанство  е најголема 
религија во Шпанија. Таа е држава која во текот на 
својата историја водела големи борби на религи-
озно ниво, главно, против исламот и јудаизмот, а 
во помала мера и со протестантството. Поголеми-
от дел од Пиринејскиот Полуостров бил христија-
низиран во времето кога истиот бил дел од Рим-
ската Империја. По слабеењето на Рим,  герман-
ските племиња извршиле инвазија врз поголеми-
от дел од териториите на поранешната Империја. 
Во 410 година Шпанија била заземена од страна 
на  Визиготите  кои го наметнале  аријанството. 
Во  711  година Пиринејскиот Полуостров бил на-
паднат од Маврите од Северна Африка, каде фор-
мирале држава наречена Ел Андалуз и како таква 
(со мали промени) се задржала во  следните 8 ве-
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кови. Така, исламот станал најголема религија на 
овие простори, бројот на муслимани се зголемил 
во голема мера а додека поголемиот дел од насе-
лението останало христријанско.

Во тој период, многу цркви биле претворени 
во џамии. Христијанството успеало да се задржи 
само во  Сантијаго де Компостела. Средновеков-
на Шпанија била местото на речиси постојаното 
војување меѓу муслиманите и христијаните. 

Шпанската инквизиција за заштита на верата 
против разни  еретици  и кривоверци успеала да 
се прифати католичката вера. Во оваа група по-
доцна влегле и   Евреите по што биле присилени 
(во 1492) да се преселат од Пиринејскиот Полуос-
тров, од кои илјадници се доселиле во етничка 
Македонија

За туристичките вљубеници, секое патување во 
оваа земја, е нов предизвик и желба да се откри-
ваат убавините на атрактивната Шпанија. Особе-
но кога таму, на самото место, може да се почув-
ствува ритамот на вековите и како на дланка да ги 
има многуте природни и други карактеристики.

Шпанија има медитеранска клима. Летата се 
суви и топли, а температурите скокаат и до плус 
40ОС на југот, каде има и најголем број сончеви 
денови во Европа. Во северозападните делови, 
Шпанците ги чувствуваат студовите и снеговите 
на зимските месеци. 

Главни столбови во развитокот на Шпанија се: 
туризмот, автомобилизмот, бродоградбата, елек-
тротехниката, хемиската, текстилната индустрија 
и секако спортот и аграрот. Оваа туристички при-
влечна земја, годишно ја посетуваат околу 60 ми-
лиони намерници. 

Главниот град на Каталонија Барселона и втор 
град по големина во Шпанија после Мадрид, го 
посетивме во пролет, кога во Македонија беше 
сè расцветано. Од Скопје до Софија патувавме со 
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 автомобил. На границата на брзина ги завршивме 
царинските церемонии и се упативме кон пирин-
скиот дел на Македонија.

Пријатно беше чувството кога нѝ се редеа пи-
ринските населени места. Имавме време на патот 
да се одмориме и да се освежиме во една кафеана 
каде вриеше од патници, од кои поголемиот број 
беа од Македонија, кои претежно се враќаа од ку-
пување од Истанбул.

Од Софија за Барселона патувавме со бугарска 
авиокомпанија. Патувањето беше пријатно ис-
полнето со убави мигови. Аеродромот во Барсе-
лона е еден од поголемите во Европа. Таму бевме 
пречекани од нашиот пријател, кој како канадски 
Македонец работи како менаџер во една канад-
ска фирма и живее во еден убав и луксузен дел на 
Барселона..

Во Барселона, прекрасната метропола на 
шпанската Каталонија, се уверивме дека таа се 
бори како да се извлече од чадорот на Мадрид, 
како да се ослободи од вечната сенка дека е вто-
риот град на таа ибериска земја.

Поради гордоста на Каталонците и европски-
от имиџ што успеале да го создадат, апсолутно е 
пожелна дестинација на намерниците од целиот 
свет. Не случајно нашиот пријател ни рече дека 
можеме да ја крстосуваме Шпанија, но доколку не 
се почувствува магијата Барселона, треба да за-
боравиме дека сме биле во таа пиринејска земја. 

Во право беше нашиот канадски пријател, би-
дејки набргу се уверивме во неговата голема при-
казна, кога дојдовме во главниот град на Катало-
нија. Од Олимписките игри во 1992 година, Барсе-
лона му испрати на светот една поинаква, можеби 
дотогаш помалку позната културна, цивилизаци-
ска, спортска, политичка и национална порака.

Архитектурата, боите, иновациските предизви-
ци, спојот на минатото и сегашноста,  културниот 
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и индустрискиот подем, и уште многуте други 
белези и карактеристики, ја прават поразлична, 
поинаква, посамосвојна личната карта на градот. 
Повеке медитерански отколку шпански, со свои-
те историски турбулентни но и триумфални стра-
ници, како важен центар на поморското трговско 
царство од дамнина, со еден голем развоен залет, 
Барселона станува модерен амбициозен град, кој 
уште во многу далечната 1274 година ги втемелила 
првите ’ркулци на свој начин на првиот европски 
парламентарен систем, на евродемократијата.

Кога стапнавме во оваа метропола, таа блеска-
ше на секој чекор, и обземени од сè околу нас, не 
можеше а да не нè понесе сета преубава и дина-
мична атмосфера што е „гозба” за сите сетила на 
намерникот.

Низ „Ла Рамбла”, главната авенија, за која ве-
лат дека е една од најдолгите па и најубавите не 
само на Иберискиот Полуостров туку и на стариот 
континент, ве мамат на сите страни да не ги зао-
биколите, туку да минете часови и часови загле-
дани во луксузните бутици, обичните продавни-
ци, рестораните и таверните, музеите, галериите, 
шеталиштата за рекреативците и опуштените.

Готиката ве ѕирка од сите страни. Специфич-
ните градби, исто така. Особено привлечна е црк-
вата „Санта Марија дел Мар”, во која спокојот и 
мистиката, духовното и овоземното, чудно, неос-
етно, се испреплетуваат, а сето тоа многу или ма-
кар само малку, ама сигурно ќе допрат до посети-
телот и намерникот.

Антони Гауди спектакуларно ја обележал своја-
та епоха и својата Барселона оставајки големи 
градбени аманети но и недовршени дела. Саграда 
фамилијата станала најпознатата од недовршени-
те, која долго ги распламтува дискусиите на архи-
тектите, на градителите, естетите, политичарите 
и граѓаните, на кој начин да се доврши.
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Тешко би одела таа работа, тешко дека неко-
гаш ќе се усогласат хоровите од различни опции, 
предлози и видувања, зашто делот на Саграда фа-
милијата кој е дополнително изграден, е далеку 
од визиите на Гауди. Живеел 74 години и водичот 
вели дека уникатниот креатор го прегазил трамвај.

Но, никако не смеевме да ја пропуштиме при-
ликата да го разгледаме музејот на големиот мајс-
тор Пабло Пикасо, каде е спојот на неговите вре-
менски не врамени сликарски правци, каде се на-
оѓаат неговите ремек-дела, неговите колку необ-
ични, толку и провокативни остварувања. Својата 
младост ја минал во Барселона, но и своите слики 
ги отстапил како дар на градскиот музеј. Сакал 
тука во Каталонија да останат засекогаш. Колек-
цијата од неговите дела е постојано достапна, а 
бројни туристи постојано доаѓаат за да го видат 
творештвото на генијалецот.

Барселона е фасцинантен град. Пулсираат во 
неа сите деноноќија, во сите 365 дена со една 
голема динамика, посебност, шарм и убавина. 
Шпанската музика, ритамот, убавите танчерки и 
танчери на оригиналното фламенго кога остану-
вате без здив на виртуозната младост, игра, уба-
вина, карактеристичната сангрија што ќе ја дегус-
тирате додека уживате во песните и танцот. Сето 
тоа е незаборавно доживување од престојот во 
Барселона, во вториот, или како би рекле тие, пр-
виот град во Шпанија и на Полуостровот, сеедно. 
Престижот и докажувањето им го оставаме на до-
маќините, ние оттаму заминавме презадоволни и 
со авион се упативме кон големиот Мадрид. 

Инаку, Мадрид е престолнина на Шпанија. Во 
него, само во централното подрачје живеат над 
три милиони жители, додека, пак, тој со урбани-
от дел и предградијата брои повеќе од 6 милиони 
жители. Затоа се смета дека Мадрид е трета нај-
населена општина во Европската унија, по Париз 
и Лондон, а трет по големина по Лондон и Берлин.
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Градот се наоѓа на реката Мансанарес и во чиј 
состав се издвоени и проширени предградија и 
села. Тој како општина се граничи со автономните 
заедници на Кастилја и Леон и Кастилја - Ла Манча. 
Освен тоа што е главен град на Шпанија и седиште 
на Владата, тој е и престолнина на шпанскиот мо-
нарх, што го прави и политички центар на Шпанија. 

Поради своето економско производство, жи-
вотниот стандард, како и големината на пазарот, 
Mадрид се смета за главен финансиски центар на 
Пиринејскиот Полуостров; домаќин е на седишта-
та на мнозинство од главните шпански компании, 
како и седиштето на три од 100-те светски најго-
леми фирми. Освен тоа, Мадрид бил рангиран на 
10-то место заедно со Хонгконг за најмоќните гра-
дови во светот, пресметани во топ 20 градови во 
5 од 6 категории.

Иако Мадрид поседува модерна инфраструк-
тура, сепак, го задржал изгледот и чувството на 
многу од неговите историски градби, населби и 
улици и на традиционалното шпанско живеење. 
Во тоа се уверивме при нашата посета и прошет-
ките со професионалните разгледувања на градот 
со отворен туристичкиот автобус.

Во неговите обележја се вклучени огромната 
Кралска палата на Мадрид, Кралскиот театар со 
неговата обнова во 1850 година, во оперска куќа, 
паркот Буен Ретиро и величествената зграда на 
Националната библиотека. Исто така, во него се 
сместени: Шпанскиот историски архив, Архео-
лошкиот музеј, како и три врвни уметнички музеи: 
музејот Прадо, во кој е сместена една од најдобри-
те уметнички колекции во светот, Националниот 
музеј и Музејот на современата уметност. 

Го пропатувавме Мадрид за неколку дена и 
посетивме и други споменици на културата, умет-
носта, архитектурата и религијата. Посебно дожи-
вување беше посетата на спортскиот стадион на 
Фудбалскиот клуб „Реал Мадрид”, каде вриеше 



СВЕТОТ НА ДЛАНКА

409 ~~

како во кошница од посетители. Таму се запоз-
навме со многу интересни кажувања од спортот, 
и спортското живеење во оваа престолнина на 
фудбалот и коридата. Исто така, го посетивме и 
универзитетскиот град на Мадрид, кој е во непо-
средна близина на стадионот.

Го напуштивме Мадрид во попладневните ча-
сови и се упативме кон Тенерифе. Патувањето на 
Канарските Острови со џамбоџетот на Авиоком-
панијата „Иберија” траеше повеќе од два часа. Без 
ниту трепет од турбуленција, се движиме надолу 
кон синилата на океанот, ѕиркаме љубопитно од 
прозорците, додека под нас ги врвевме копнени-
те пространства, а потоа се најдовме над водите 
на Атлантикот. Брзо слетавме во Тенерифе, кое е 
атрактивна дестинација како дел од некоја мит-
ска приказна. Пред нас се распослаа планини и 
рамнини, вулкански предели и камени стрмнини. 
Чист е воздухот од струите кои донесуваат пријат-
на клима во ова парче земја, чиниш изникнато од 
длабочините на океанот. 

Канарските Острови, всушност, се некаков, ве-
ројатно, африкански архипелаг, кој според спле-
тот на историските и други околности е под упра-
ва на Кралството Шпанија. Потопени во морето, 
овие острови се состојат од седум поголеми, два 
помали и неколку малечки острови. Сите се со 
вулканско потекло и се наоѓаат на стотина кило-
метри од брегот на африканскиот континент. 

Канарските Острови се автономна област. Има-
ат 2 милиона жители, а како главни градови што 
ја делат оваа улога на метропола се Санта Круз де 
Тенерифе и Лас Палмас де Гранд Канарија. 

 Има многу што да се каже за овие острови. Од 
нивната почва, флора и фауна, до нивните циви-
лизациски траги и други посебности. Сепак, ос-
новната и носечка гранка е туризмот. Со самото 
тоа што годишно доаѓаат околу десетина милиони 
туристи од сите страни на светот, е доволен пока-



410 ~~

СЛАВЕ КАТИН

зател колку е привлечна оваа дестинација, каде 
реки од народ од сите меридијани, доаѓаат, прес-
тојуваат и заминуваат секој по својот пат. 

 Канарските Острови како дел од шпанското 
кралство, припаѓаат на Европската унија, но, тие 
не се вклучени во царинската и даночната шема 
на старата европска дама. Пријатната клима, сон-
чевината и условите на овие места, токму се соз-
дадени за да успеваат голем број егзотични расте-
нија, или агропроизводи и овошја, кои со своите 
еколошки и други квалитети се барани на пазари-
те. Особено тоа важи за лимоните, портокалите, 
смоквите, кајсиите, праските и др. 

 Со модерните сместувачки капацитети, со хо-
телските комплекси од највисока категорија и 
со вонпансионската богата понуда, Канарските 
Острови имаат за секого по нешто, за намерници-
те што доаѓаат на визита. Песочните плажи и чис-
тата вода, бурниот ноќен живот, вкусната храна 
се доволна причина и повод да се помине подолг 
пат ама да се стаса до Островите. 

 Ги прокрстаривме некои од островите, но се 
чини дека посетата на вулканот Теиде беше не-
заборавна. Отидовме најблиску што можевме до 
дел од планинските врвови, се спуштивме надо-
лу до морскиот брег, каде што брановите удираат 
високо и силно, за да се почувствува онаа искон-
ска магија на Канарските Острови. 
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P убликацијата „Светот на дланка” на Славе 
 Николовски-Катин претставува патувачки ле-

топис, документ на хроничарскиот пристап, фак-
тографска меморија на волшебната имагинација 
на авторот. Изворно се донесени и пренесени че-
тириесет репортажи од четириесет земји по све-
тот низ страниците на неговата педесета книга од 
богатиот творечки опус.

Книгата, всушност, е патувачка сага од импре-
сии, доживувања, настани, видувања, записи и на-
писи, низ кои спојува или премостува времиња и 
епохи, мориња и океани, меридијани и трансфер-
зали. Северна и Јужна Америка, Канада и САД, 
старата дама Европа, најдалечната Австралија, 
или азиско-африканските простори. Поради една 
или друга причина, голем број земји во светот му 
биле дестинации и инспирации на Славе Катин, 
како новинар, како член на владини делегации, 
а особено како потпретседател на Републичката 
комисија за односи со верските заедници на Репу-
блика Македонија.

Низ неговото новинарско перо како да се пре-
точува еден свеж, интересно структуиран и разно-
виден тематски пристап, што и на репортажната 
димензија и дава еден поинаков финалитет. На-
вистина тоа е живопис, визуелизација низ речта, 
порака низ насловниците, восхит од виденото, 
и незаборав на доживеаното, при обиколката на 
четириесеттина земји од светот, во неговите по-
лувековни создателства.

Редовите што ги пишувам се нижат контину-
ирано и без запирање, бидејќи со авторот на оваа 
книга ме поврзуваат долги години на интензив-
на соработка, особено кога Славе Катин беше 
уредник на списанието „Македонија” орган на 
Матицата на иселениците од Македонија, како 
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 секретар на Здружението на новинарите на Ма-
кедонија и како потпретседател на Комисијата за 
верски прашања во Македонија. Токму за тоа и 
можам најкомпетентно да го изразам сопствено-
то задоволство што со објавата на оваа публика-
ција, многу читатели со голема љубопитност ќе ги 
читаат најновите редови на авторот.

Особено сакам да нагласам дека мојата потвр-
да за широкиот мозаик, што Славе Катин го гради 
во оваа книга, е констатцијата дека голем број од 
земјите што наоѓаат одраз во ова дело сум ги посе-
тила и проучувала, не само од научен аспект туку 
и на овој начин како што е искажано за тие земји 
во светот во книгата „Светот на дланка”, која е 
прво дело од ваков вид во нашата публицистика. 
Славе Катин во овие извонредно успешни четива, 
го користи видот на пишување кој дозволува ин-
формациите да бидат претставени фигуративно 
појаки, со цел читателот да ја долови вистината. 

Познавањето на историјата, културата, фолкло-
рот, јазикот, религијата, судбината и психолошки-
от менталитет на Македонецот во дијаспората, 
текстовите се евидентни и вистинити со извесна 
наклонетост кон страдалникот во туѓина. Затоа, 
не е случајно што ова дело започнува и завршува 
со љубовта изразена кон родната земја - Македо-
нија.

Со изострено чувство да се распостели мисла-
та, да се претстави мигот и детаљот, настанот, по-
водот, атмосферата или амбиентот, авторот пра-
ви многу привлечно, лесно и убаво четиво. Тоа 
понекаде е врамено низ прониклива нагласка, 
понекаде ја чита душата, понекаде го понесуваат 
историски реликвии, оставини на времињата, ци-
вилизациски држави, градови и места, но поне-
каде го пренесува и молкот кој како да кажува сè.

Овие репортерски записи, имаат и фактограф-
ска меморија, жива преносливост, сликовита 
слоевитост и оригинални пристапи во силната 
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и  непресушна авторова имагинативност. Тоа е 
дел од завидниот творечки опус на Славе Катин 
и како новинар, и како истражувач, и како пишу-
вач, како човек кој се посветил на религијата на 
неговата татковина Македонија и на сè она што е 
поврзано за родната земја и својот народ.

Четириесет репортажи од четириесет земји. 
Секоја за себе како вистинска разгледница, сведо-
штво, суштина, порив, предизвик...Кога би се пре-
сметало тоа онака, сосема провизорно, со јазикот 
на некои бројки, му доаѓа дека месеци и години, 
се поминати по бројни земји и сите континенти. 
Почнувајќи од првиот прекуокеански лет во 1964 
година кон Детроит во Соединетите Американски 
Држави, две години потоа кон метрополата на 
Онтарио - Торонто, и сè така ред до ред, воздушни 
прелети и копнени авантури, долги повеќе од два 
милиона километри. Колку пати да е обиколена 
мајката Земја!?

Во делото на Славе Катин се среќаваат и бесе-
ди со Американци, Канаѓани, Шпанци, Бразилци, 
Французи, Германци, Евреи, Австралијци, Хрва-
ти, Италијанци, Арапи, Абориџини, Индијанци, 
Инки итн, итн. Многу детали овековечил во овие 
страници. Го врвел Атлантикот рамно сто пати, и 
низ мирни неба и низ турбулентни летови, што е 
завиден „,летечки” биланс. 

Но, со посебно чувство, предизвик, љубов и 
грижа, тој приоѓа кон средбите со Македонците 
раселени од Алјаска до Огнената Земја, од Швед-
ска до Тера Аустралис. Незаборавна е глетката, 
кога на аеродромот во Сиднеј пред дочекот на 
третиот милениум, силно се разлеа македонска-
та химна и се виореја македонските знамиња за 
добредојде и поздрав. Или, на срдечноста за Се-
македонскиот собир од северноамериканскиот 
континент, кога се одржуваше големиот Црков-
но-народен собор на Канадско-американската 
епархија, во Детроит, градот во Мичиген, во кој 
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свој животен пристан имаат десетици илјади Ма-
кедонци од сите делови на Македонија. Потоа, 
љубезноста на Бразилците кога ги дочекуваа гос-
тите учесници на Меѓународниот верски симпо-
зиум во Рио де Жанеиро. Патувањето во Ватикан. 
Посетата на Светата земја – Израел. Доживувања-
та во Хамбург и Москва. Деноноќијата во Стамбол 
град и во вечниот Рим. Престојот на Канарските 
Острови, Мексико...Неговите прошетки крај водо-
падите на Нијагара. Недогледијата на Менхетен и 
крстосувањето на авениите во Њујорк. Посебнос-
та на Загреб и Киев. Здивот на вековите на градот 
на светлината Париз...

Има многу вакви и слични доживувања, кои 
се вградени на еден или друг начин во репортер-
ските видувања. Затоа, книгата „Светот на длан-
ка”, насловена доста интригативно за читателска 
проследба, секако дека е значаен творечки дел во 
мозаикот на книжевниот опус на Славе Николов-
ски-Катин. Таа останува да трае како една голема 
сага за многуте патувања, средби и доживувања, 
како интересно четиво и сведоштво за мигот, вре-
мето, настанот, случката, луѓето. Како сведоштво 
за импресиите, љубовта, убавото, впечатливото 
фасцинантното, незаборавното...

Сето тоа низ премостените епохи и поврзани-
те меридијани - прекрасно компонирано, стокме-
но, донесено и сместено на овие 440 страници од 
новинарот и публицист Славе Николовски-Катин 
ги препорачувам со особено задоволство на маке-
донските читатели.

 
 Проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ
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KON 
"
SVETOT NA DLANKA"

K нигата „Светот на дланка” претставува живо-
тен мозаик на нашиот познат новинар, преве-

дувач и публицист Славе Николовски-Катин. Не-
говите текстови се објавувани во повеќе домашни 
и странски списанија, весници, така што истите 
претставуваат творечки патоказ на авторот во кој 
е содржан 50-годишен творечки опус на неговите 
50 публикации. 

Во оваа книга која се претставува пред маке-
донската јавност и пошироко се објавуваат 40 ре-
портажи од сите поважни земји, места, градови 
и точки на австралискиот, американскиот, европ-
скиот и азиско-африканскиот континент, при што 
особено се претставени земјите во кои живеат 
Македонци од сите делови на Македонија.

Затоа, со право се вели дека содржината на 
овие репортажи ни го открива богатството не 
само на континентите, туку и пишаниот збор на 
авторот. Тој преку репортажите ни ја презентира 
историјата на државите, на градовите, личности-
те, интересните збиднувања во минатото и сегаш-
носта во места кои за читателот ќе претставуваат 
големо богатство на пишан збор и опис на сето 
она што авторот го видел и го доживеал во своите 
патувања. Оваа публикација особено е значајна, 
бидејќи е јубилејно - педесетто издание на авто-
рот, почнувајќи од неговото прво издание „Ан-
глиско–македонски лимнолошки речник” објаве-
но во 1986 година, па до сегашниот наслов „Све-
тот на дланка”.

Авторот Славе Николовски-Катин го познавам 
повеќе од три и пол децении и сум имал мож-
ност да прочитам повеќе негови дела. Особено 
внимание сум посветил на оние дела во чии ре-
дови е опишана судбината на народот во нашиот 
егејски дел на Македонија, на нашата македонска 
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 емиграција, на Македонската православна црква 
и неговиот светоглед низ патувањата кои прет-
ставуваат скапоцено пишано богатство .

Со оваа книга ,„Светот на дланка” сметам дека 
авторот ги заокружува своите новинарски предиз-
вици кои ги имал како новинар и публицист, и ми 
причинува големо задоволство што ми овозможи 
да бидам еден од рецензентите на овие прекрас-
ни патописни репортажи преку кои ме запозна со 
многу држави, градови и места во светот.

Таму каде што има повод и простор, тој се фоку-
сира и на отворањето страници од македонското 
минато од антиката па до денес, со силни афир-
мативни пристапи и акценти на името, идентите-
тот, верата, духовноста, културата, традициите, 
обичаите и достоинството, на библиските корени 
на својот род, кој денес век векува на сите конти-
ненти на планетата. Како и на постојаната битка 
на Македонците по светот против провокациите, 
присвојувањата, негациите и заканите. 

Авторот патувајќи низ Франција, Италија, 
Шведска, Америка, Канада, Австралија, Русија, 
Израел, Ватикан, и други земји, тој, всушност, 
овековечува личности и настани, градови, места 
и држави, што е вредносен систем на напишани-
от збор во овие 440 страници на мојот неуморен 
пријател Славе Катин.

Во репортерските записи во делото „Светот на 
дланка” кај Славе Катин доаѓа до израз чувството 
за детаљ, како посебна одлика. Сето тоа наведува 
на заклучокот дека тој е репортер со енциклопе-
диски познавања и информации за земјите, кои 
несебично ги пренесува на читателската публика 
во Македонија.

 Ставре Џиков



417 ~~

ОБЈАВЕНИ ПУБЛИКАЦИИ
НА СЛАВЕ КАТИН  

 
1. An English – Macedonian Limnological Dictionary 

Англиско – македонски лимнолошки лексикон, 
Хидробиолошки 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. Александар Македонски, од Урлих Вилкен, „Мисла”, 
Скопје, 1988, 1 – 387, 1-320, (превод од англиски на 
македонски) 

4. Македонски холокауст, НИО „Студентски збор”, 
Скопје, 1990, 1-236. 

5. Македонските православни црковни општини во 
Австралија, Канада и САД, НИО „Нова Македонија”, 
Скопје, 1991, 1-192.

6. Во Австралија како дома, „Матица македонска”, 
Скопје, 1992, 1-136.

7. Македонскиот иселенички печат, НИО „Студентски 
збор”, Скопје, 1993, 1-254.

8. Печалбарски копнеж, „Матица македонска”, Скопје, 
1993, 1-156.

9. Во чест на свети Кирил и Методиј - В. Стојчевска-
Антиќ, С. Николовски-Катин, „Матица македонска”, 
Скопје, 1994, 1-212.

10. Македонски вознес, С. Николовски-Катин и Ф. 
Танаскова, МПЦ „Свети Климент Охридски”, 
Торонто, 1994, 1-232.

11. An English - Macedonian Bio - technical Dictionary 
Англиско - македонски биотехнички речник, 
„Македонска искра”, Скопје, 1994, 1-192, (на англиски 
и македонски).

12. Поетски иселенички меридијани - Ф. Танаскова и 
С. Николовски-Катин, Матица на иселениците од 
Македонија, Скопје, 1995, 1-122.



418 ~~

13. English - Macedonian Veterinary Dictionary Англиско-
македонски ветеринарен речник, И. Дракулевска-
Грубовиќ, С. Николовски - Катин и Н. Јордановски, 
„Матица македонска”, Скопје, 1996, 1-296, (на 
англиски и македонски).

14. Македонски иселенички паноптикум, Друштво за 
наука и уметност, Битола, 1996, 1-296

15. Македонски клуб Илинден 1903 во Хамбург 
(1978-1998), Ф. Танаскова, С. Николовски-Катин, 
„Македонска искра” - Скопје, 1997, 1-86.

16. Библиски речник - П. Златевски, С. Николовски–
Катин, Библиско здружение на Македонија и 
„Македонска искра”, Скопје, 1997, 1-215.

17. Речник во слики - Ајде да учиме англиски и герма-
нски, „Македонска искра”, Скопје, 1997, 104. 

18. Речник во слики-Ајде да учиме англиски и фран-
цуски, „Македонска искра”, Скопје, 1997, 104. 

19. Речник во слики - Ајде да учиме англиски и маке-
донски, (на турски јазик) - С. Николовски-Катин и И. 
Шабан, „Македонска искра”, Скопје, 1998, 104. 

20. Речник во слики - Ајде да учиме англиски и маке-
донски, (на албаnски јазик) - С. Николовски-Катин и 
Л. Реџепи, „Македонска искра”, Скопје, 1998, 104. 

21. Речник во слики - Ајде да учиме англиски и 
македонски, (на влашки јазик) - С. Николовски-Катин 
и З. Порчу, „Македонска искра”, Скопје, 1998, 104. 

22. Речник во слики - Ајде да учиме англиски и маке-
донски, (на ромски јазик) - С. Николовски-Катин и Љ. 
М. Демири, „Македонска искра”, Скопје, 1998,  104. 

23. Иселенички хоризонти, „Македонска искра”, Скопје, 
1999, 1-226,

24. Монографија за Атанас Близнаков, Ректорат 
на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј”, 
Министерство за иселеништво - Скопје, 2000,  1-336.

25. Водич низ комјутерската терминологија, С. 
Томовски, С. Николовски-Катин, „Македонска искра” 
Скопје, 2000, 1-256, (на англиски и македонски).



419 ~~

26. Монографија за Андреа Бранов од Австралија, 
„Македонска искра”, Скопје, 2001, 1-222, (на 
македонски и англиски).

27. Моите патувања низ светот, „Македонска искра” 
- Скопје, 2001, 1-192.

28. Македонците во САД и Канада, „Македонска искра” 
- Скопје, 2002, 1-382, (на македонски и англиски).

29. Монографија за семејството Јановски од Торонто, 
„Македонска искра”, Скопје, 2002, 1-226, (на 
македонски и англиски).

30. Илинден 1903 - 2003 и македонските иселеници, 
„Македонска искра” - Скопје, 2003, 1-232.

31. Придонесот на Македонија во светската цивили-
зација, А. Шкокљев-Дончо, С. Николовски-Катин, 
„Македонска искра” - Скопје, 2004, 1-346.

32. Монографија за Гога Печенковски од Ресен – 
„Македонска искра”, Скопје, 2004, 1-112.

33. Монографија за Светле Стамевски од Детроит, 
„Македонска искра”, Скопје, 2005, 1-222, (на 
македонски и англиски).

34. Монографија за Георги Томов од Њујорк, „Македонска 
искра”, Скопје, 2007, 1-320, (на македонски и 
англиски).

35. Од Панонија до Егеј, А. Шкокљев-Дончо, С.Николовски-
Катин, „Македонска искра”, Скопје, 2007, 1- 196.

36. По патеките на Евлија Челебија, „Македонска 
искра”,Скопје, 2007, 1-192, (на турски).

37. Монографија за митрополитот Кирил, Полошко-
кума-новска епархија, „Македонска искра”, Скопје, 
2007, 1-342, (на македонски и англиски). 

38. Ореолот на Дева Марија и Света Богородица 
Сливничка во Преспа, В. Стојчевска - Антиќ, С. 
Николовски-Катин, „Македонска искра”, Скопје, 
2007, 1-164.

39. Иселеничка вртелешка, „Македонска искра” - 
Скопје, 2008, 1-254.



420 ~~

СЛАВЕ КАТИН

40. Монографија за Бошко Рајчовски-Пелистерски од 
Детроит, „Македонска искра” - Скопје, 2008, 1-254 
(на македонски и англиски).

41. 40 поклоненија пред гробот на свети Кирил во Рим, 
В. Стојчевска-Антиќ, С. Николовски-Катин, епископ 
Климент, „Македонска искра”, Скопје, 2008, 1-228.

42. Macedonia in Ancient Times,  (Македонците во 
античкиот период), А. Шкокљев, С. Катин и Р. 
Стефов, „Македонска искра”, Скопје, 2010, 1-232, (на 
англиски).

43. Монографија за донаторот Петар Стаматов 
од Чикаго, С. Николовски-Катин, М. Трајковски, 
Ректорат на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј”, 
Скопје, 2010, 1-192, (на македонски и англиски).

44. Love Stories, (Љубовни приказни), „Македонска искра 
”, Skopje, 2011, 1-130, (на англиски).  

45. Монографија за Ѓорѓи-Џорџ Атанасоски од Фло-
рида, „Македонска искра”, Македонско сонце и 
ТВ Сонце, Скопје, 2012, 1-468, (на македонски и 
англиски).

46. Илинден во Љубојно и Преспа, С. Николовски-Катин, 
Б. Рајчовски-Пелистерски, „Македонска искра”, 
Скопје, Македонско друштво „Љубојно”- Детроит, 
2013, 1-320 (на македонски и англиски). 

47. Монографија за бизнисменот Силјан Мицевски 
од Битола, С. Николовски-Катин, Ѓ. Лумбуровски, 
„Македонска искра”, 2014, 1-320,

48. Монографија за донаторот Атанас Близнаков, 
Ректорат на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј”, 
Скопје, 2014, 320, (на македонски и англиски).

49. The Balkans and Macedonia, A. Shkokljev-Doncho, S. 
Nikolovski-Katin, R. Srefov, „Контура”, Скопје, 2014, 
1-308, (на англиски).

50. Светот на дланка, „Тримакс”, Скопје, 2014, 1- 424.



421 ~~



422 ~~



423 ~~



424 ~~



425 ~~



426 ~~



427 ~~



428 ~~



429 ~~



430 ~~

THE BALKANS
AND MACEDONIAT

H
E

 B
A

L
K

A
N

S
 A

N
D

 M
A

C
E

D
O

N
IA

 - 
AC

AD
. A

. D
O

N
CH

O
, S

. K
AT

IN
, R

. S
TE

FO
V

ISBN 978-608-65580-4-8



431 ~~



432 ~~



433 ~~



434 ~~



435 ~~



436 ~~



437 ~~

  СОДРЖИНА  

ВОВЕД .............................................................5
50-ГОДИШНО ТВОРЕШТВО 
СО 50. ОБЈАВЕНИ ПУБЛИКАЦИИ .............................................5

МАКЕДОНИЈА ................................................9
БИБЛИСКАТА ЗЕМЈА ................................................................. 9

АВСТРАЛИЈА .................................................17
ВО ЗЕМЈАТА НА ЏЕЈМ КУК  ......................................................17

МЕЃУ МАКЕДОНЦИТЕ НА 5-0Т КОНТИНЕНТ ......................... 25

АЛБАНИЈA .................................................... 37
ЗЕМЈАТА НА ПРОМЕНИ ............................................................37

РАЗДЕЛЕНИ НО НЕОДРОДЕНИ ............................................. 49

АРГЕНТИНА ................................................. 55
МОЌТА НА ТАНГОТО ............................................................... 55

БРАЗИЛ .........................................................65
ПОГЛЕД НАД РИО ................................................................... 65

ИЗГУБЕНИ ТРАГИ .....................................................................73

БУГАРИЈА ...................................................... 81
ОТВОРЕНО - ЗАТВОРЕНА ПОРТА ............................................81

ПИРИНСКА РАЗГЛЕДНИЦА .....................................................87

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА ................................... 97
ВО СВЕТСКАТА МЕТРОПОЛА ЛОНДОН ..................................97

ГЕРМАНИЈА .................................................107
ВО ЧЕСТ НА СВ. МЕТОДИЈ .....................................................107

ЕЛАДА (ГРЦИЈА) ..........................................121
ЗЕМЈАТА НА „ЧУДАТА” ........................................................... 121

ВО КОСТУР НА ГОСТИ ...........................................................129

ЕГИПЕТ .......................................................137
ЗЕМЈАТА НА ФАРАОНИТЕ ...................................................... 137



438 ~~

ИЗРАЕЛ ....................................................... 149
ВО ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА  .........................................149

ВО ХРАМОТ НА ИСУС ХРИСТОС ............................................ 161

ИНДИЈА ...................................................... 169
СОЛЗИТЕ НА КАЛКУТА ..........................................................169

СКОПЈАНКАТА МАЈКА ТЕРЕЗА .............................................. 177

ИТАЛИЈА ..................................................... 183
ВО ВЕЧНИОТ ГРАД - РИМ ......................................................183

КАНАДА ...................................................... 195
ВО ТОРОНТО КАКО ДОМА ....................................................195

НА НИЈАГАРИНИТЕ ВОДОПАДИ ........................................... 211

КАРИБИТЕ ................................................. 219
НАЈДОЛГОТО ПАТУВАЊЕ ......................................................219

КУБА ...........................................................229
ОСТРОВСКИ СПОКОЈ ............................................................ 229

ОБЕДИНЕТИ ЕМИРАТИ ............................ 237
ПУСТИНСКИ ВОЗБУДУВАЊА ................................................237

РОМАНИЈА ................................................. 245
НОВИТЕ ВИДИЦИ НА БУКУРЕШТ ....................................... 245

РУСИЈА ........................................................ 259
ВО ТАТКОВИНАТА НА ПУШКИН .......................................... 259

САД ............................................................. 275
ВО „ВЕТЕНАТА ЗЕМЈА” ...........................................................275

ОД ЊУЈОРК ДО ФЛОРИДА .................................................... 289

СЛОВЕНИЈА ................................................ 297
НА ГОСТИ ВО ЉУБЉАНА .......................................................297

СРБИЈА ........................................................305
ВО ГРАДОТ НА БЕЛИНАТА ................................................... 305



439 ~~

ТУРЦИЈА ......................................................317
ВО ЗЕМЈАТА НА АТАТУРК ....................................................... 317

ВО КУЌАТА НА МАЈКА БОГОРОДИЦА ..................................327

УКРАИНА .................................................... 337
КОНТРАСТИ НА РАЗВОЈОТ И ОПСТОЈОТ .............................337

УНГАРИЈА ................................................... 347
ОД БУДИМ ДО ПЕШТА ...........................................................347

ФРАНЦИЈА ...................................................357
ВО ГРАДОТ НА СВЕТЛИНАТА - ПАРИЗ .................................357

ХРВАТСКА ..................................................369
ВО ГРАДОТ НА ИДНИНАТА - ЗАГРЕБ ................................... 369

ШВАЈЦАРИЈА ............................................. 381
ОД БЕРН ДО ПРАГА ................................................................381

ШВЕДСКА................................................... 391
ОД МАЛМЕ ДО ГЕТЕБОРГ ......................................................391

ШПАНИЈА ................................................... 401
ДЕЛ ОД СВЕТОТ НА ДЛАНКА ............................................... 401

РЕПОРТАЖАТА КАКО ПРЕДИЗВИК
ПРОФ. Д-Р ВЕРА СТОЈЧЕВСКА - АНТИЌ ..............................411

КОН „СВЕТОТ НА ДЛАНКА“
СТАВРЕ ЏИКОВ .................................................................... 415

ОБЈАВЕНИ ПУБЛИКАЦИИ 
НА СЛАВЕ КАТИН .......................................417



440 ~~

TRIMAKS - Skopje

Бул. К. Ј. Питу бр.15/6    1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: 02 2460 040, 2401-280    Факс: 02 2401 282

E-mail: trimaks@trimaks.com.mk
www.3maks.com

За издавачот:
Горан Димитров

Главен и одговорен уредник:
Славе Николовски - Катин

Лектура и коректура:
Елена Тошева

Ликовно и графичко обликување:
Бобан Аврамоски - Македон

„Контура“ - Скопје

Печати: „Офсет“ - Скопје
Тираж: 500 

CIP - Каталогизација во публикација 
Национална и универзитетска библиотека 
"Св. Климент Охридски", Скопје

314.15(=163.3:100)"18/..."

КАТИН, Славе 
Светот на дланка / Славе Катин. - Скопје : Тримакс, 2014. - 440 
стр. : илустр. ; 20 см. - (Едиција Патеписи)

ISBN 978-608-204-167-4

а) Миграции - Македонци во светот - 19 в. 
COBISS.MK-ID 96197642












	Blank Page

