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

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

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

на меѓународната културна и научна јавност со 
многубројните публицистички и научни трудови 
посветени, главно, на животот на Македонците 
во светот, но и на низа други аспекти поврзани со 
дијаспората, како и со литературата, културата, 
религијата, науката...

 Во текот на неговата работа и творечка 
дејност објавил над педесет публикации, лекси-
кографски изданија, преводи од македонски на 
англиски јазик и обратн. Исто така, автор е на над 
илјада објавени публицистички и други едиции 
од науката, фељтони, репортажи, осврти, портре-
ти, преводи од литературата, јазикот, религијата 
и културата на англиски и на македонски јазик, 
како и на друг вид текстови и материјали што се 
објавени во земјата и во светот.

 Поголемиот број од неговиот опус на мате-
ријалите се однесува и е сврзан со активностите 
и животот на македонските православни црков-
ни општини, цркви и манастири во Австралија, 
Канада, САД и Европа, како и на македонските 
иселеници во прекуокеанските и европските 
земји.
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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 Вашинг-
тон, САД, секретар на друштвото 
„Македонија - Канада", секретар на 
Здружението на новинарите на 
Македонија и е доживотен член на 
Фондацијата „Атанас Близнаков". Во 
1991 година, од Собранието на Репу-
блика Македонија беше именуван на 
функцијата потпретседател на Репу-
бличката 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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вовед

Делото „Творештвото на Славе Катин“ (Второ проширено изда-
ние) е значајно и по многу нешта единствена монографија од овој 
вид која е посветена на публицистичката дејност на доблесниот 
Македонец, истакнат и докажан новинар, духовен посветеник и 

горд припадник на својот библиски род и македонската земја. Публикацијата 
претставува исцрпен осврт за делата на Славе Катин кои се однесуваат на 
вистината на неговото творештво кое е посветено на македонското иселе-
ништво ширум светот, на црковно-духовниот живот, на потеклото, животни-
от пат и постигнувањата на голем број познати личности во дијаспората и во 
Македонија.

Второто проширено издание на делото „Творештвото на Славе Катин“ е 
посветено на „Наградата за животно достигнување“ (2022), за Славе Катин 
од организацијата „Обединетата македонска дијаспора“ (ОМД) од Вашингтон, 
(САД), за постигнувањата на полето на дијаспората. 

Публицистот Славе Николовски-Катин кој е познат само како Славе Катин 
е книжевник, журналист, публицист и аналитичар на Македонците во светот. 
Тој е познат на македонската и на меѓународната јавност по неговите бројни 
публикации, новинарски и научни трудови кои се посветени, главно, на етнич-
ка Македонија, на животот на Македонците во светот, на Македонската пра-
вославна црква – Охридска архиепископија и на Античка Македонија. Славе 
Катин е вљубеник во својата татковина Македонија, во македонскиот народ 
насекаде по светот, а за тоа секогаш го водела светата мисла да остави вечни 
траги за идните македонски генерации.

Неговото име е познато, признато, уважено и респектирано на низа полиња 
и децениски потврдено во македонските заедници во светот, македонските 
православни општини, цркви и манастири во светот, македонските друштва, 
информативните гласила и друг вид асоцијации во дијаспората. Славе Катин 
е борец за самостојна, независна и културно-духовно обединета етничка Ма-
кедонија и за обединување на македонскиот народ во иселеништвото, особе-
но во Република Македонија.
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Introduction

The monograph entitled “The Creative Work of Slavè Katin” (Second ex-
tended edition) is significant and in many ways the only book of this 
kind dedicated to the journalistic activity of the virtuous Macedonian, 
prominent and proven journalist, spiritual devotee and proud member 

of his biblical family and of Macedonian the country. The publication is an exhaus-
tive review of Slavè Katin’s works dedicated to the Macedonian Diaspora around 
the world, the church-spiritual life, the origin, life path and achievements of many 
celebrities in the Diaspora and in Macedonia.

The second edition of “The Publications of Slave Katin” (2022), is dedicated to 
the Global UMD Lifetime Achievement Award 2022, which is being bestowed 
by the leading global Macedonian organization in the world, the United Macedo-
nian Diaspora (UMD), based in Washington, D.C., USA, for the achievements of 
Slave Katin in the field of the Diaspora and for Macedonia

Publicist Slavè Nikolovski-Katin who is also known as Slavè Katin is a publicist, 
writer, journalist and analyst of the Macedonians around the world. He is known to 
the Macedonian and international public for his numerous publications, journalis-
tic and scientific papers that are dedicated mainly to ethnic Macedonia, the life of 
Macedonians in the world, the Macedonian Orthodox Church - Ohrid Archbishop-
ric, and Ancient Macedonia. Slavè Katin is a lover of his homeland Macedonia, the 
Macedonian people all over the world, and for that he was always guided by the 
holy thought to leave eternal traces for future generations of Macedonians.

His name is well known, recognized, valued and respected in a number of fields 
and has been confirmed for decades in Macedonian communities around the 
world, Macedonian Orthodox communities, churches and monasteries around 
the world, Macedonian societies, news outlets and other associations in the Di-
aspora. Slavè Katin is a fighter for an independent, sovereign and united ethnic 
Macedonia and for the unification of the Macedonian people outside and inside 
ethnic Macedonia, especially in the Republic of Macedonia.
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Исто така, неговото творештво се однесува и на низа други аспекти повр-
зани со македонската дијаспора, како и со културата, литературата, јазикот, 
историјата, журналистиката и религијата. Тој е aвтор на шеесет публикации, 
од кои 22 со името Македонија, 18 монографии за познати личности од дијас-
пората и Македонија, 7 лексикографски изданија, потоа на стотина научни 
трудови презентирани на различни симпозиуми, трибини и други собири, како 
и на околу 5.000 новинарски текстови објавени во Македонија и во светот, 
меѓу кои одреден број од текстовите и делата можат да се видат и прочитаат 
на неговата веб-страница.

Меѓутоа, последниве години неговото внимание сѐ повеќе го преокупираат 
успешните Македонци во дијаспората, чиј број не е мал, а кои му даваат своеви-
ден белег на овој стар иселенички феномен. И не само заради спецификата на 
миграциските движења во светот, особено во минатиот век, туку поради фактот 
што Македонците, независно на кои светски меридијани ќе се најдат, посебен 
белег им даваат на тамошните општества во кои се интегрираат.

Треба да се истакне дека не е лесно и едноставно да се пишува за луѓе кои 
инспирираат, кои задолжуваат и кои заветуваат, за луѓе кои оставаат неиз-
бришливи траги со животот и со своите дела кај современиците и кај поколе-
нијата што доаѓаат. Таков е случајот со Славе Катин кој е Македонец од Маке-
донија, од печалбарското Љубојно во Преспа, од Охрид, кој како преспански 
охриѓанец живее во Скопје, а половина век патува за неговото Торонто во 
Канада и припаѓа на целиот демократски свет. Славе Катин, без сомнение, е 
еден од успешните Македонци во светот. 

Тој длабоко и силно е поврзан со судбината, вистината и настаните во Маке-
донија, со Македонците од сите делови на Македонија кои, не по своја вина ги 
напуштиле дедовските корени. Тој е Македонец по националност и православен 
христијанин по вера. Во исто време тој е еден од најголемите иницијатори и ор-
ганизатори на одбраната на македонското име и вистината за Македонија, тој 
е бранителот и афирматорот на историјата на етничка Македонија и честа на 
македонскиот народ во светот од Античка Македонија до денес.

Со монографијата „Творештвото на Славе Катин“ (Второ проширено изда-
ние) се прави обид  да се фрли светлина врз неговиот животен пат и твореш-
тво. Трудот е компониран во повеќе делови, во кои секој дел има по повеќе 
посебни текстови, претставувајќи хронолошка и тематска заокружена цели-
на. Публикацијата е поделена на седум делови и тоа: 

Првиот и вториот дел се посветени на македонското иселеништво. Во него 
се поместени петнаесетина текстови за делата на Катин, кои го третираат и се 
однесуваат на судбината и вистината на македонското иселеништво насекаде 
по светот. 

Третиот дел се однесува на црковно-духовното живеење на Македонците 
во иселеништвото и во етничка Македонија. Во него се вклучени публикации 
посветени на улогата на Македонската православна црква-Охридска архие-
пископија и нејзината значајна улога во животот и духовното опстојување на 
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Also, his work refers to a number of other aspects related to the Macedonian 
Diaspora, as well as culture, literature, language, history, journalism and religion. 
He has authored sixty publications, of which 22 have the name Macedonia, 19 
monographs on celebrities from the Diaspora and from Macedonia, 7 lexico-
graphical editions, as well as hundreds of scientific papers presented at various 
symposia, forums and other gatherings, as well as about 5,000 journalistic texts 
published in Macedonia and the world over, among which a number of texts and 
works can be seen and read on his website.

In recent years however, his attention has been increasingly preoccupied with 
successful Macedonians in the Diaspora, whose number is not small, and who give 
a kind of mark to this old emigrant phenomenon. And not only because of the spe-
cifics of migration movements in the world, especially in the last century, but also 
because of the fact that Macedonians, regardless of which world meridians they 
find themselves, provide a special mark to the societies in which they integrate.

It should be noted that it is not easy and simple to write about people who 
inspire, who owe and who pledge, about people who leave indelible marks with 
their lives and deeds with contemporaries and future generations. Such is the 
case with Slavè Katin who is a Macedonian from Macedonia, from the migrant 
village Ljubojno in Prespa, an Ohrid resident originating from Prespa who lives in 
Skopje, and for half a century had traveled to Toronto in Canada and belongs to 
the whole democratic world. 

Slave’ Katin, without a doubt, is one of the most successful Macedonians in 
the world. He is deeply and strongly connected with destiny, truth and events in 
Macedonia, with the Macedonians from all parts of Macedonia who, through no 
fault of their own, left their ancestral roots. 

He is a Macedonian by nationality and an Orthodox Christian by faith. At the 
same time he is one of the greatest initiators and organizers of the defense of 
the Macedonian name and of the truth about Macedonia, he is a defender and 
affirmer of ethnic Macedonia’s history and honour of the Macedonian people the 
world over.

The monograph “The Creative Work of Slavè Katin” (Second extended edition) 
is an attempt to shed light on Slave’s life path and work. The book is composed 
of several parts, in which each part has several sections, representing a chrono-
logical and thematic rounded whole. The publication is divided into seven parts:

The first and second parts are dedicated to the Macedonian Diaspora. It con-
tains twenty texts about Slavè Katin’s works, which refer to the fate of the Mace-
donian emigration all over the world.

The third part refers to the church-spiritual life of the Macedonians in the 
Diaspora and in ethnic Macedonia. It includes publications dedicated to the task 
of the Macedonian Orthodox Church-Ohrid Archbishopric and its important role 
in the life and survival of Macedonian emigrants, as well as its achievements in 
the spiritual-ecclesiastical field in the Republic of Macedonia.
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македонските иселеници, како и нејзините постигнувања на црковно-духов-
ното поле во Република Македонија.

Четвртиот дел се однесува и е посветен на десетината лексикографски 
дела на Славе Катин, почнувајќи од неговото прво дело „Англиско-македон-
скиот лимнолошки лексикон“, отпечатен во 1986 година, па до речниците во 
слики за деца и младинци отпечатени на осум јазици.

Петтиот дел е посветен на дела со историски карактер, кои се однесува-
ат и разјаснуваат многу дилеми од историски аспект на Античка Македонија. 
Исто така, се вклучени и дела за Илинденското востание во 1903 година и 
ослободителната борба на напатениот македонски народ кој само мал дел се 
ослободи од многуте непријатели во 1945 година. 

Шестиот и седмиот дел се однесуваат на 18-те монографски публикации на 
познати и признати бизнисмени, личности од културата, религијата, науката и дру-
ги области. Сите тие оставаат трајни белези за животите и делата на личностите.

За сите нив Македонија, таа срцевина на Балканот од искона била и во ид-
нина ќе биде крстосница на најзначајните магистрали помеѓу Северна и Сред-
на Европа, од една, и Медитеранот и Блискиот Исток, од друга страна. Преку 
овие магистрали постојано се движеле цивилизации од Север кон Југ и од Југ 
кон Север и секоја зад себе оставала траги од својата материјална култура. 
Веројатно дека оваа вистина за Македонија била и мотив за железниот кан-
целар Бизмарк кон крајог на XIX век да ја изговори познатата сентенца: „Оној 
што владее со Долината на реката Вардар, владее и со Балканот“.

Публикацијата „Творештвото на Славе Катин“ (Второ проширено издание) 
претставува значаен придонес во натамошното проширување на сознанијата 
за драмата на македонскиот народ и за нејзините режисери, коишто со неиз-
мерна упорност ја продолжуваат со години, децении и векови и сѐ уште упор-
но ја продолжуваат сатанската намера и се надеваат до конечното искорену-
вање на Македонците од нивниот дел на Балканот.

Со ова монографско дело, донекаде, се успеа да се оттргнат некои дела на 
Катин од заборавот и преку неговите публикации да се овековечи дел од жи-
вотот на македонските иселеници, МПЦ (ОА), Античка Македонија, вистината 
за македонскиот народ во етничка Македонија.

Публикацијата „Творештвото на Славе Катин“ (Второ проширено издание) 
е дело на Книгоиздателството „Македонска искра“ од  Скопје, Република Ма-
кедонија и на Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, Австралија, 
спонзорирана од фондацијата „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ од Прилеп, издадено 
во 2022 година, на 522 страници, на македонски и англиски јазик. Ова е дело на 
неговиот повеќегодишен ангажман во проучувањето на македонското иселе-
ништво, кое доведе до публикување на вака бројни трудови од оваа област. Тоа 
покажува дека Славе Катин е исклучително голема, позната, призната и неод-
минлива личност во македонската дијаспора и во Македонија. 

  Душан Ристевски-Македон
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The fourth part refers to and is dedicated to Slavè Katin’s dozen lexicograph-
ical works starting from his first work “English-Macedonian limnological lexicon”, 
published in 1986, to the dictionaries in pictures for children and youth printed 
in six languages.

The fifth part is dedicated to works of historical character, which refer to and 
clarify many dilemmas from a historical aspect of Ancient Macedonia. Also includ-
ed are works on the 1903 Ilinden Uprising and the liberation struggle of the trou-
bled Macedonian people who, in small part, ousted the many enemies in 1945.

The sixth and seventh parts refer to 18 monographic publications of well-
known and recognized businessmen, cultural figures, religion, science and people 
from other fields. A brief overview of each section is also presented here.

For all people, Macedonia, the core of the Balkans, from the beginning was 
and will be the crossroad of the most important highways leading between 
Northern and Central Europe, on the one hand, and the Mediterranean and the 
Middle East, on the other. Civilizations from North to South and from South to 
North were constantly moving along these highways, each leaving behind traces 
of their material culture. 

This truth about Macedonia was probably the motive for Chancellor Bismarck 
at the end of the XIX century to utter the famous words: “He who rules the Vardar 
River Valley, rules the Balkans.”

The monograph “The Creative Work of Slavè Katin” (Second extended edi-
tion) is a significant contribution to further the expansion of knowledge about 
the Macedonian people’s drama and about the directors who, with immeasurable 
persistence, have continued for years, decades and centuries and still persistent-
ly continue with their satanic acts, hopes and intentions to finally eradicate the 
Macedonians from their part of the Balkans.

This monographic work, to some extent, will remove some of Katin’s works 
from oblivion and, through his publications, will immortalize parts of the life of 
Macedonian emigrants, the Macedonian Orthodox Church - Ohrid Archbishopric, 
Ancient Macedonia, the truth about the Macedonian people in ethnic Macedonia 
and the Republic of Macedonia. 

The publication “The Creative Work of Slavè Katin” (Second extended edition) is 
the work of the Publishing House “Makedoska Iskra” in Skopje, Republic of Mace-
donia and the Literary Society “Grigor Prlichev” in Sydney, Australia, sponsored by 
the Foundation “George Atanasoski” – Prilep, published in 2022, on 522 pages, in 
Macedonian and English. This is the work of his many years of engagement in the 
study of the Macedonian Diaspora, which led to the publication of numerous pa-
pers in this field. It shows that Slavè Katin is an exceptionally great, well-known, 
recognized and enduring person in the Macedonian Diaspora and in Macedonia.

  Dushan Ristevski - Macedon
  (Translated from Macedonian into English by Risto Stefov)
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КОj Е СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ - 
КАТИН? (Биографиjа)

С ЛАВЕ НИКОЛОВСКИ–КАТИН, кој е познат само како Славе Катин 
е голем вљубеник во својата родна Преспа и Охрид, во етничка 
Македонија и македонскиот народ, како и во Македонската право-
славна црква - Охридска архиепископија и во Македонците насека-

де во светот. Тој и’ е познат на македонската и на меѓународната јавност по 
неговите бројни публикации, новинарски и научни трудови кои се посветени, 
главно, на етничка Македонија и на животот на Македонците во дијаспората.

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

Разновидната палета на Катин за реализација на стратешките цели на ова 
поле опфаќа бројни напори, од кои дел веќе функционираат. Покрај релатив-
но честите посети на трите континенти и неговите приватни средби со ми-
грантите, преку неговите монографски публикации за најуспешните од нив, 
Катин, исто така, се обидува да предизвика интерес кај државните лидери во 
земјата за соработка со дијаспората. Ова особено се очекува со објавување 
на неговата 55 книга Израел и Македонија (на англиски,   македонски и хе-
брејски).

Катин е роден на 19 август 1941 година во Долна Преспа, во куќа која во 
тој период ја заплискувале брановите на Преспанското Езеро, во непосредна 
близина на старата населба Наколец. Тој е роден точно на почетокот на Вто-
рата светска војна, кога Хитлеровска Германија, опијанета од идеологијата на 
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Who is Slave’ Nikolovski - 
Katin? (Biography)

SLAVЕ’ NIKOLOVSKI – KATIN, who is better known as Slavè Katin, 
loves his native Prespa, Ohrid, ethnic Macedonia, the Macedonian peo-
ple, and the Macedonian Orthodox Church-Ohrid Archdiocese, as well 
as all the Macedonian people living in the Diaspora. He is well known 

to the Macedonian people as well as to the international community especially 
for his numerous publications and journalistic and scientific papers which he has 
devoted mostly to ethnic Macedonia and to the Macedonian people around the 
world.

Slavè does not belong to any political party. He belongs to Macedonia, to the 
Macedonian people, to the Macedonians in the Diaspora and to the Macedonian 
Orthodox Church-Ohrid Archbishopric, an institution which plays an important 
role in keeping the Macedonian people outside Macedonia and in the world to-
gether.

Slavè’s diverse palette for realizing strategic objectives in this field covers nu-
merous endeavours, part of which he has already successfully achieved. In addi-
tion to his relatively frequent visits to the three continents and his meetings with 
migrants, through his monographic publications about their successes, Slavè has 
also tried to arouse interest in the leaders of those counties to collaborate with 
the Macedonian people in the Diaspora. This was especially expected after pub-
lishing his 55th book entitled “Israel and Macedonia” (in English, Macedonian and 
Hebrew).

Slavè Katin was born on August 19, 1941, in Dolna Prespa in a house located 
near the shores of Lake Prespa. His house was so close to the lake its walls were 
regularly splashed by the lake waters when the waves were high. His home was 
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фашизмот, се крена против целиот свет, верувајќи дека има сили да завладее 
со него.

Во неговата биографија е забележано дека извесен период по неговото 
раѓање, семјеството се преселува во Љубојно, од каде е неговата мајка Сан-
дра. До завршувањето на осумгодишното училиште во Љубојно и средното 
училиште во Скопје го носи презимето на мајка му – Грежловски, а потоа на 
факултет во Белград продолжува со презимето на неговиот биолошки татко 
Ристо (Барџевски) – Николовски. Во Љубојно Славе го минува поголемиот 
дел од детството, од младоста, а се навраќа во него скоро цел живот. Катин 
таму има библиотека со околу 4.000 книги Таму од мали нозе го почувству-
вал тешкиот печалбарски живот на луѓето од Преспа, особено преку печал-
барската сага на дедо му Алексо (Алек) Ристов – Грежлов во Детроит, мајка 
му Сандра и очихот Јосиф Ничевски во Торонто

Основното и осумгодишното училиште (со мала матура) го завршува 
во  училиштето „Димитар Влахов“ во  Љубојно, а Средно техничкото учи-
лиште,  геодетски отсек во училиштето „Здравко Цветковски“ во  Скопје. 
Студирал две години Геодезија на Вишата геодетска школа во Белград.,  се 
школувал и во Торонто, а дипломирал на Катедрата за англиски јазик и кни-
жевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот “Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје.

Во брак е со Нада Николовска, родена Иванова, во Виница во 1949 го-
дина. Таа денес е пензионерка, а беше советник и инспектор по македонски 
јазик во Бирото за развој на образованието и наука при Министерството за 
образование на Република Македонија. Нада Николовска - Катин е автор на 
дваесетина учебници и друга литература и на повеќе од дваесет дидактички 
дела по македонски јазик кои значат голем придонес во наставниот процес 
во училиштата во Македонија. Нејзините дела, во исто време се и афирма-
тори и бранители на македонскиот јазик и литературата во земјата и светот.

Нада и Славе Катин имаат две деца: Синот Александар, (Алек- кој го носи 
името на прадедото Алексо - Алек) роден во Скопје во 1974 година, доктор по 
ветеринарна медицина - ДВМ и ќерката Дафинка,(која го носи името на пра-
пра бабата Дафина) родена во Штип во 1975, професор по англиски, шпан-
ски и македонски јазик. Александар е женет со Радмила Николовска, родена 
Чрчева, во Гостивар во 1974 година, доктор по ветеринарни науки. Тие има-
ат три ќерки, Сандра Николовска - Катин, родена во Скопје во 2003 година, 
која го носи името на покојната мајка на Славе Катин. На нејзиниот шести ро-
денден Катин објави пригодна монографија со цртежи што таа ги направи во 
градинката и фотографии од нејзиното предшколско детство. Втората ќерка 
Костадина (Дина) Николовска - Катин, е родена во Скопје во 2006 година. И 
на  нејзиот шести роденден Катин објави пригодна монографија со цртежи 
што таа ги направи во градинката и фотографии од нејзиното предшколско 
детство. Третата ќерка Надја, која го носи името на бабата Нада, е родена во 
2016 година.
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located near the old Nakolets settlement. Slavè was born at the beginning of 
World War II when Hitler’s Germany, intoxicated by fascist ideology, rose against 
the entire world believing it had the power to seize it.

According to Slavè’s biography, several months after he was born his family 
moved to his mother Sandra’s house in the village Ljubojno. Slavè completed his 
primary education in Ljubojno and his technical studies in Skopje during which 
time he was known by his mother’s maiden name – Grezhlovski. Then, when Slavè 
began his university studies in Belgrade he started using his biological father’s 
name. His father was named Risto (Bardzevski) – Nikolovski. Slavè spent most of 
his childhood and early years in Ljubojno, where today he has a library containing 
about 4,000 books. As he has done in his entire life, Slavè, to this day regularly 
visits his home in Ljubojno. From a very young age Slavè was well versed with the 
hard life of the immigrants from Prespa, particularly through his grandfather, 
Alekso (Alek) Ristov - Grezhlov’s migrant saga in Detroit, USA, his mother San-
dra’s and his stepfather Josif Nichevski’s life in Toronto.

Slavè completed his eight years of primary school in the “Dimitar Vlahov” 
school in Ljubojno and earned his surveyor’s certificate at the Secondary Tech-
nical School “Zdravko Tsvetkovski” in Skopje. He studied at the Geodesy Depart-
ment in the University of Belgrade. He then continued his education in Toronto. 
He eventually graduated from the Department of English Language and Litera-
ture Studies at the Faculty of Philology “Blazhe Koneski” at the University of St. 
Cyril and Methodius in Skopje.

Slavè married Nada Nikolovska, maiden name Ivanova, born in Vinitsa in 1949. 
Today Nada is retired but before that she worked as a Macedonian language advi-
sor for the development of education curriculums in the Republic of Macedonia’s 
Ministry of Education and Sciences. Nada Nikolovska - Katin is also an author. 
She has written over twenty school books and other literature, as well as more 
than twenty didactical Macedonian language school works, which have greatly 
contributed to the educational process in the schools in Macedonia and abroad.

Nada and Slavè have two children: Their son Aleksandar, (named after his 
grandfather Alekso-Alek), was born in Skopje in 1974. He is a doctor of veterinary 
medicine – DVM. And their daughter Dafinka, (named after her great-grand-
mother Dafina), was born in Shtip in 1975. She is a professor of English, Spanish 
and Macedonian. Aleksandar is married to Radmila Nikolovska, maiden name 
Churcheva, born in Gostivar in 1974. She is a Doctor of veterinary sciences. Alek-
sandar and Radmila have three daughters, Sandra Nikolovska – Katin, born in 
Skopje in 2003, named after Slavè Katin’s mother. On her 6th birthday, Slavè 
published a mono-graph with Sandra’s drawings which she drew in kindergarten, 
and with photographs of her preschool period. Aleksandar and Radmila’s sec-
ond daughter, named Kostadina (Dina) Nikolovska – Katin, was born in Skopje 
in 2006. On her 6th birthday, Slavè published a monograph with Dina’s drawings 
she drew in kindergarten, and with pho-tographs of her preschool period. Alek 
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Дафинка, пак, е мажена за Џампаоло Скатоца познат како Џипи (Giampaolo 
Scatozza - Jippi) роден во Рим, Италија. Тој завршил Музичка академија во 
Рим и сега е џез музичар, (бубневи) и професор по музика, со кого има една 
ќерка Изабел (Isabel) Катин – Скатоца родена во Торонто во 2006 година и 
синот Масимо (Massimo) Катин - Скатоца, роден во Торонто во 2007 година. 
И на нивните  шести родендени Славе Катин објави пригодни монографии со 
цртежи што тие ги направија и фотографии од нивното   предшколско дет-
ство. Изабел е и автор на тријазичната стихозбирката „Дождот“, која беше 
промовирана во Љубојно на 02,08 2017 година на големиот македонски на-
ционален празник Илинден.

По завршувањето на средното образование, неколку години  Славе Ка-
тин работи како геометар во Собранието на Општината Ресен. Како студент во 
Белград, во почетокот на 1966 година заминува за Канада, каде останува че-
тири години. Во Торонто се школува на специјализираниот Институт за ан-
глиски јазик и литература „Раерсон“. Извесен период работи како геодет, а 
пројавува активност и во македонската колонија во Торонто. Еден мандат, во 
1968 година, бил генерален секретар на Црковната управа на Македонската 
православна соборна црква “Свети Климент Охридски” во Торонто, Канада. 
Паралелно се занимавал со новинарство.

Во летото 1970 година, по препорака на тогашниот југословенски амба-
садор Митко Чаловски се вратил во Македонија како студент на Владата на 
тогашна Социјалистичка Република Македонија, преку Матицата на иселе-
ниците од Македонија. Заедно со неколку студенти од Канада и Австралија 
имал статус и бенефиции како странски студент во Македонија, со цел, пак, 
да се врати во Канада.

Меѓутоа, во 1972 година стапил во брак со Нада Иванова, професор по ма-
кедонски јазик и литература и останал да живее во Македонија, во древниот 
Охрид.  По дипломирањето на Филолошкиот факултет  (1974),  Катин четири 
години работи како координатор и стручен преведувач во Хидробиолошкиот 
завод во Охрид, во периодот на истражувањето на Охридското Езеро, утвр-
дено со Договорот помеѓу Заводот и Смитсоновата фондација од Вашингтон. 
Во овој период, интензивно работи на повеќе преводи од научен и стручен 
карактер, од македонски на англиски јазик и обратно, за потребите на Заво-
дот, но и на низа преводи на англиски јазик на научни трудови објавувани во 
земјата и странство.

Од 1979 до 1984 година, Катин е во Матицата на иселениците од Маке-
донија, каде ја води Информативната служба и работи како преведувач и 
новинар во списанието “Македонија”. Од 1984 до 1990 година се наоѓа во Ре-
публичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија (РК ССРНМ), каде го уредува “Информативниот преглед” и други 
информативни публикации на оваа општествена организација. Воедно, од 
Претседателството на РК на ССРНМ е именуван за раководител на Службата 
за информирање, за секретар на Комисијата на РК ССРНМ за меѓунационал-
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and Radmila’s third daughter, born in 2016, was named Nadja, after Aleksandar’ 
mother Nada.

Nada and Slavè’s daughter Dafinka married Gianpaolo Scatozza, also known 
as Jippi. He was born in Rome and completed a course in the Music Academy 
at a university in Rome. He is now a jazz musician and a music teacher. Dafinka 
and Jippi have two children, a daughter named Isabel Katin – Scatozza, born in 
Toronto in 2006, and a son named Massimo Katin - Scatozza, born in Toronto 
in 2007. On their 6th birthday, Slavè also published monographs with Isabel and 
Massimo’s drawings and photographs of their preschool period. At a very young 
age Isabel has authored a poetry book entitled “The Rain” written in the three 
languages she communicates in her everyday life: English, Macedonian and Ital-
ian. Upon her request the first book was launched in Ljubojno on August 2, 2017, 
during Ilinden, a Macedonian national holiday.

After completing his Technical education, Slavè, for several years, worked as 
a surveyor for the Municipality of Resen in Macedonia. At the beginning of 1966, 
during his studies in Belgrade, Slavè went to Canada, where he remained for four 
years. He atten-ded the specialized Institute for English Language and Litera-
ture studies in Toronto. He also worked as a surveyor for a while, and was active 
among the Macedonian community in Toronto. In 1968 he served one term as 
General Secretary in the Macedonian Orthodox Church of “St. Clement of Ohrid” 
Committee in Toronto. At the same time he was active in journalism. 

Under the recommendation of Yugoslav ambassador his Excellency Mitko 
Chalovski, in the summer of 1970, Slavè was instructed to return to Macedonia 
and assume a role as a student in the “Matitsa” for Immigrants of Macedonia 
in the Socialistic Republic of Macedonia’s Government. Slavè, as well as a few 
students from Canada and Australia, was accepted as a foreign student in Mace-
donia with aims of being returned to Canada.

In 1972, however, Slavè married Nada Ivanova, a professor of Macedonian lan-
guage and literature, and decided to stay in Macedonia, in ancient Ohrid. After 
graduating from the Faculty of Philology, Slavè took on a job as coordinator and 
translator for the Hydro Biological Institute in Ohrid where he worked for five 
years. This was during the period when research was done on Lake Ohrid under 
an Agreement between the Institute and the Smithsonian Foundation in Wash-
ington. During this period Slavè worked on a number of scientific and techni-
cal translations, translating from Macedonian to English and vice versa for the 
needs of the Institute. He also worked on translating a series of scientific papers 
published in the country and abroad.

From 1979 to 1984 Slavè worked for the “Matitsa” for Macedonian emigrants 
where he headed the Information Service and worked as a translator and jour-
nalist for the “Makedonija” (Macedonia) magazine. Between 1984 and 1990 he 
worked at the National Conference of the Socialist Soyuz (Alliance) of the Work-
ing People of Macedonia (RK of SSRNM), where he edited the “Informativniot 
pregled” (Informative Summary) and other informative publications of this public 
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ни односи и секретар на Одборот за остварување на улогата на ССРНМ во 
сферата на религијата и верските заедници.   

Од 1991 до 1998 година Катин (именуван од Собранието на Република 
Македонија, како самостојна и независна држава) ја врши функцијата пот-
претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници. Во 
1999 година повторно се враќа во Матицата на иселениците од Македонија, 
сега веќе трансформирана во Министерство за иселеништво, кое, по една 
реконструкција на Владата, е рангирано (деградирано)  во Агенција за иселе-
ништво. Со цел поангажирано да се посвети на иселеништвото, во 2001 годи-
на, Катин ја напушта Агенцијата и заминува во предвремена пензија. 

Меѓутоа, во овие дваесеттина години по пензионирањето, тој е активен во 
издавачката дејност. Како главен и одговорен уредник на една од престиж-
ните издавачкати куќи–Книгоиздателството “Македонска искра” од Скопје, 
тој постигнал видни резултати во издаваштвото, особено во учебникарство-
то. Славе Катин уредил и објавил неколку стотини наслови од кои најголем 
број се учебници и дидактичка литература, кои значат голем прилог и при-
донес во образовните процеси во Република Македонија и за учениците во 
дијаспората, а кои се одобрени од Министерството за образование и наука 
на Република Македонија, потоа дела на македонски иселеници, асоцијации 
и организации во Канада, САД, Автралија и Европската Унија, како и книги на 
бројни познати и непознати автори од Македонија, како и дела од творештво 
на Славе Катин. 

Како функционер на Владата на Република Македонија, Славе Катин бил 
на посети и разговори кај поглаварите на Романската, Украинската, Руската 
и  Српската православна црква, потоа во Цариградската патријаршија во Ис-
танбил  и Ватикан во Рим. Исто така, бил и во делегацијата на Владата на Ре-
публика Македонија за погребот на Мајка Тереза во Калкута, Индија, а многу 
пати патувал со делегации на Македонската православна црква – Охридска 
архиепископија за Канада, Соединетите Американски Држави, Австралија, 
бројни европски земји, Турција и Израел.

Во неговиот богат творечки опус почнувајќи од првото авторско дело „Ан-
глиско-македонски лимнолошки лексикон  (1986),  па до денес, посебно 
внимание заслужуваат следните негови дела:  „Македонците во САД и Ка-
нада“ (2002) (на македонски и на англиски јазик), „Македонски холокауст“, 
(1990),      „Македонските православни црковни општини во Австралија, 
Канада и САД“ (1991), „Во Австралија како дома“ (1992), „Македонскиот 
иселенички печат” (1993), „Печалбарски копнеж“ (1993), „Македонски исе-
ленички паноптикум“ (1996), „Иселенички хоризонти“ (1999), „Атанас 
Близнаков“ (2000), „Моите патувања низ светот“ (2001),„Илинден 1903-
2003 и македонските иселеници“ (2003), „Иселеничка вртелешка“ (2008), 
и „Светот на дланка“ (2014) (на македонски јазик), како и на  публикации-
те  „По патеките на Евлија Челебија“ (2005)  (на турски јазик)и  „Љубовни 
приказни“  (2011)  (на англиски јазик), „Македонците во светот“ (2017) и 
„Преспанска разгледница“ (2020) (на македонски јазик).
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organization. At the same time the executive council of SSRNM RK appointed 
him head of the Information Service and secretary of the SSRNM RK commis-
sion for interethnic relations and on the board for realizing SSRNM’s role in the 
sphere of religion and religious communities.

From 1991 to 1998, Slavè was appointed Vice President of the National Com-
mission for relations with the religious communities by the Assembly of the 
Republic of Macedonia. In 1999, once again, he returned to the “Matitsa” which 
by now had been transformed into the Ministry of Emigration, and following a 
reconstruction of the government, was again named Agency of Emigration. In 
2001, Slavè left the Agency aiming to devote himself more intensively with the 
Macedonian emigrants but retired early.

During his last twenty years after his retirement, Slavè has been active in the 
publishing business. As an editor-in-chief of one of the more prestigious publish-
ing houses – “Makedonska iskra” (Macedonian Spark) in Skopje, he has achieved 
great results in publishing, especially in publishing school books. Slavè has edited 
and published several hundred titles, out of which the greatest number are school 
books and didactical literature, which are a great contribution and achievement 
in the educational processes in the Republic of Macedonia and for the Macedo-
nian pupils in the Diaspora, approved by the Ministry of Education and Sciences 
of the Republic of Macedonia. A number of books about the Macedonian people, 
Macedonian associations, and Macedonian organizations in Canada, Australia 
and the United States were also published. These were written by well-known 
and unknown authors from Macedonia, as well as books written by Slavè himself.

As an official Government representative of the Republic of Macedonia, Slavè 
has visited and has had discussions with leaders of the Romanian, Ukrainian, 
Russian and Serbian Orthodox Churches. Slavè has also visited the Patriarchy in 
Tsarigrad (Istanbul) and the Vatican in Rome. Slavè was member of the Republic 
of Macedonia’s Delegation during Mother Teresa’s funeral in Calcutta, India, and 
many times has traveled with Macedonian Orthodox Church-Ohrid Archbishop-
ric delegations to Canada, the United States of America, Australia, and a number 
of European countries, as well as Turkey and Israel.

Within his creative opus of works, starting from Slavè’s first book,“An En-
glish-Macedonian Limnological Dictionary” (1986) up to the present day, the fol-
lowing publications deserve mentioning: “Macedonians in the United States and 
Canada” (2002) (printed in Macedonian and English), “Macedonian Holocaust” 
(1990),“The Macedonian Orthodox Churches in Australia, Canada and the United 
States” (1991),“In Australia as at Home” (1992), “Macedonian Immigrant Press” 
(1993), “An Emigrant Desire” (1993), “Macedonian Immigrants Panopticon” 
(1996), “Emigrant Horizons” (1999), “Atanas Bliznakoff” (2000), “My Travels 
Around the World” (2001), “Ilinden 1903-2003 and the Macedonian Immigrants” 
(2003), “Immigrants’ Carousel” (2008), and “The World on a Palm” (2014), (in 
Macedonian). Slavè is also author of the publications “On the Trail of Evliya Çele-
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Особено внимание заслужуваат неговите монографии „Андреа Бра-
нов“  од Мелбурн, Австралија (2001). „Семејството Јановски“  од Торонто, 
Канада (2002), „Светле (Стив) Стамевски“  од Детроит, САД (2005), „Ми-
трополитот Кирил“ од Македонија (2007), „Ѓорѓи (Џорџ) Томов“ од Њујорк 
(2007), „Бошко Рајчовски–Пелистерски“ од Флорида (2008), „Петар Ста-
матов“  од Чикаго (2010),  „Ѓорѓија–Џорџ    Атанасоски“  од Флорида, (2012 
/ 2015) „Атанас Близнаков“од Гери, САД (2015 / 2017)    (на македонски и 
англиски јазик), и „Есма Реџепова-Теодосиевска“ од Скопје (2015),  (на маке-
донски, англиски и ромски јазик), како и делото „Гога Печенковски“ од Ресен 
(2004) (на македонски).

Славе Катин е коавтор и на делата: „Придонесот на Македонија во свет-
ската цивилизација“ (2004), „Од Панонија до Егеј“ (2007), (на македонски) 
со  академик д-р Антоније Шкокљев-Дончо,  „Македонија во античко вре-
ме“ (2010) и „Балканот и Македонија“ (2014) (на англиски) со академик д-р 
Антоније Шкокљев-Дончо и Ристо Стефов, потоа „Во чест на Свети Кирил и 
Методиј“  (1994), „Ореолот на Дева Марија и Света Богородица Сливничка 
во Преспа“ (2007),(на македонски) со проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ, и „40 
поклоненија пред гробот на свети Кирил во Рим“(2008)  (на македонски), 
со проф.  д-р Вера Стојчевска-Антиќ и епископ Климент, како и делата „Ма-
кедонски вознес“  (1994) (на македонски и англиски), „Поетски иселенички 
меридијани“  (1995) и„Илинден 1903 во Хамбург“ (1997),  (на македонски ја-
зик) трите со Фиданка Танаскова, „Илинден во Љубојно и Преспа“ (2013) (на 
македонски и англиски) со Бошко Рајчовски–Пелистерски и „Силјан Мицев-
ски“ од Битола (2015) со Ѓорѓи Лумбуровски (на македонски јазик).

Тој е познат и со неговите лексикографски изданија за деца „Ајде да учи-
ме македонски и англиски“ (1997) (на француски, германски, турски, со Ис-
ние Шабан,      албански, со Лирија Реџепи, влашки со Захарица Порчу    и со 
Љатив Демир на ромски јазик), и  „Англиско-македонски биотехнички реч-
ник“  (1994),  потоа  “Англиско-македонски ветеринарен речник”(1996)  со 
проф. Илинка Дракулевска-Грубовиќ и проф. Никола Јордановски,  „Библи-
ски речник“ (1997), со проф. м-р Петко Златески, „Водич низ компјутерска-
та терминологија“ (2000), со Стеван Томовски.

Тој е познат и по преведените бројни дела и трудови  од македонски на 
англиски јазик и обратно, меѓу кои: „Селото Неволјани-Леринско“ (1986) (од 
македонски на англиски) од Ристо Кираџиев од Торонто, на преводите 
на  „Јубилејното издание посветено на 50-годишнината од основањето на 
Хидробиолошкиот завод–Охрид“, Охрид, (1985), на Развојот и исхраната 
на младите циприниди во Охридското Езеро“ (1988), (од македонски на ан-
глиски), докторска дисертација на биологот Милчо Точко од Охрид, „Страни-
ци за Македонија и Македонците“ (1990) од Христо Андоновски, од Скопје 
и „Македонски стопански речник“ (1990) на Стопанската комора на Маке-
донија, како  и други преводи на научни трудови од македонски на англиски 
јазик и обратно. Тој е особено познат со преводот од англиски на македонски 
јазик на романот „Александар Македонски“ (1988) од Улрих Вилкен.



Dushan Ristevski – Makedon  •  The Creative Work of Slave’ Katin

Who is Slave’ Nikolovski - Katin? (Biography) 21

bi” (2005), (in Turkish), “Love Stories” (2011) (in English) “Macedonians in the 
World” (2017) (in English), and “A Postcard of Prespa” (2020) (in Macedonian).

In addition, Slavè has published the following monographs: “Andrea Branov” 
from Melbourne, Australia (in Macedonian and English) (2001), “The Janovski 
Family” from Toronto, Canada (Macedonian and English) (2002), “Svetle (Steve) 
Stamevski” from Detroit, US (Macedonian and English) (2005), “Metropolitan 
Kirill” from Macedonia (Macedonian and English) (2007), “George Tomov” from 
New York, US (Macedonian and English) (2007), “Bosko Rajchovski - Pelisterski” 
from Florida (Macedonian and English) (2008), “Gorgija - George Atanasoski” from 
Florida (Macedonian and English) (2012 / 2015), “Atanas Bliznakoff” from Gary, 
US (Macedonian and English) (2000 / 2017), “Esma Redzepova-Teodosievska” 
from Skopje (2016) (English, Mace-donian and Roma), “Goga Pechenkovski” from 
Resen (2004) and “Siljan Mitsevski” from Bitola (2015) as well as “Macedonian 
Imigration Meridians” (2017) (in Macedonian), and “Israel and Macedonia” (2017) 
(English, Macedonian and Hebrew).

Slavè has also co-authored the following publications: “The Contribution of 
Macedonia to World Civilizisation” (2004), “From Panonia to the Aegean” (2007) 
(in Macedonian), with Academic Antonije Shkokljev-Doncho, PhD; “Macedonia in 
Ancient Time” (2010), and “The Balkans and Macedonia” (2014) (in English), with 
Academic Antonije Shkokljev-Doncho, PhD and Risto Stefov, “In Honor of St. Cyril 
and St. Methodius” (1994), “The Aureole of the Virgin Mary and St. Mary Monastry 
of Slivnitsa in Prespa” (2007), with Professor Vera Stojchevska-Antich, PhD “40 
Pilgrimages in Front of the Grave of St. Cyril in Rome” (2008), (in Macedonian),with 
Professor Vera Stojchevska-Antich, PhD and Archbishop Kliment, as well as of the 
books “Macedonian Exaltation” (1994), “Poetic Immigrant Meridians” (1995), and 
“Ilinden 1903 in Hanburg (1997), (in Macedonian) with FidankaTanaskova, “Petar 
Stamatoff” from Chicago (2010) with Professor MetodijaTrajkovski, and “Ilinden 
in Ljubojno and Prespa” (2013) (in Macedonian and English) with Boshko Raj-cho-
vski - Pelisterski, as well as “Siljan Mitsevski” (2015) (in Macedonian) with Georgi 
Lumburovski.

Slavè is also known for his numerous translations such as:“The Village of Nev-
oljani, District of Lerin” (1986) by Risto Kiradziev (in Macedonian and English), 
the translation of the book “Jubilee Edition of the 50th Anniversary of the Hy-
dro-biological Institute of Ohrid” (1985), “Development and Nutrition of the Young 
Cyprinids of Lake Ohrid” (1988), the doctoral dissertation of Milcho Tochko, (from 
Macedonian to English), “Pages About Macedonia and the Macedonians” (1990) 
by Hristo Andonovski, “Macedonian Economic Directory” (1990) by the Economic 
Chamber of Macedonia (from Macedonian to English), and vice-versa of other 
various scientific works. Slavè is especially known for his translating of the novel 
“Alexander the Great” (1988) by Urlich Wilken, (from English to Macedonian).

In addition to the 60 above mentioned publications, Katin has also authored 
more than a hundred scientific papers in various fields, and over 4,000 journalis-
tic and other texts published in the Republic of Macedonia and in the world. Four 
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Четири публикации се објавени за Славе Катин и тоа: Монографија за 
животот и делото, насловена  „Катин“ (2004), на македонски и на англиски 
јазик и книгата за неговата публицистичка дејност, насловена „Македонски 
иселенички портрет“  (2004),  на македонски јазик, од Борче Наумовски, 
поранешен министер за култура на Република Македонија, како и делото 
„Творештвото на Славе Катин“ (I и II дополнето издание) (2021/2022), на 
македонски и англиски јазик од познатиот иселеник od Австралија, Душан 
Ристевски-Македон.

Во текот на неговата работа и творечка дејност објавил шеесет публика-
ции, лексикографски изданија, преводи од македонски на англиски јазик и 
обратно.  Исто така, автор е на над четири илјади новинарски текстови и дру-
ги единици од науката, фељтони, репортажи, осврти, портрети, преводи од 
литературата, јазикот  религијата  и културата на англиски и на македонски 
јазик, како и на друг вид текстови и материјали што се објавени во земјата и 
во светот.

Славе Николовски – Катин бил акредитиран новинар од Македонија за Ав-
стралиско-македонски неделник  од Мелбурн во период од три години  и 
за Меѓународна политика од Белград. Поголемиот број од неговиот опус на 
материјалите се однесува и е сврзан со активностите и животот на македон-
ските православни црковни општини во Австралија, Канада, САД и Европска-
та Унија, како и на македонските иселеници во прекуокеанските и европските 
земји, а 50-тина преводи од македонски на англиски во рубриката „Од месец 
до месец” во списанието Македонија се однесуваат на културно-политичкиот 
и општествениот живот во Република  Македонија.

Има учествувано на седумдесетина симпозиуми, трибини, конференции и 
друг вид сесии во земјата и во светот на кои има презентирано, главно, рефе-
рати што се однесуваат на културата, литературата, јазикот и религијата, како 
и на информативната и друга дејност на македонските иселеници во прекуо-
кеанските и во западноевропските земји.

Како активен новинар бил избран за секретар на Здружението на новина-
рите на Македонија, на која должност остана пет години. Потоа бил член на 
Претседателството и на Комисијата за меѓународна соработка на Здружени-
ето. Бил член и на Советот на Центарот за странски јазици во Скопје, на Изда-
вачкиот совет на „Меѓународна политика” од Белград и член на „Друштвото 
на литературните преведувачи на Македонија“. Два мандата бил потпрет-
седател, како и член на Друштвото за литература и култура Македонија-Ка-
нада, потоа бил почесен член на Здружението за примена на македонскиот 
јазик во службената и во јавната комуникација; потпретседател и доживо-
тен член на Одборот на Фондацијата  „Атанас Близнакоф” при Универзите-
тот „Свети Кирил и Методиј” . Бил почесен член на Меѓународната академија 
за слобода на религијата во Вашингтон, САД, а  почесен член  е на Литератур-
ното друштво „Браќа Миладиновци”, на „Канадско-македонското историско 
друштво“ од Торонто, Канада, на „Обединетата македонска дијаспора“ од Ва-
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books about Slave Katin have also been published, they are: A monograph about 
his life and work entitled “Katin” (2004), (in Macedonian and English), and a book 
about his publicist activity entitled “Macedonian Emigrants Portrait” (2004), (in 
Macedonian) by Borche Naumovski, former Republic of Macedonia Minister of 
Culture, as well as the book “The Creative Work of Slavè Katin” (I and II extended 
edition) (2021/2022), in Macedonian and English, by the well known author Du-
shan Ristevski - Macedon from Sydney. Australia.

During his vocation Slavè has produced sixty publications, lexicographical edi-
tions, translations from Macedonian to English and vice versa. He has also au-
thored over four thousand journalistic texts and other works of science, feuille-
tons, reports, reviews, portraits, translations of literature, language, religion and 
culture in English and Macedonian, as well as other types of texts and materials 
published in Macedonian and the world over.

Throughout his vocation Slavè has participated in about 70 symposia, tri-
bunes, conferences and other sessions in Macedonia and throughout the world 
where he has presented papers relating to culture, literature, language and reli-
gion, as well as information and activities on Macedonian overseas and western 
European expatriates.

Slavè is an accredited Macedonian journalist and worked for the newspapers 
„Australian-Macedonian Weekly” in Melbourne for three years, and for the news-
paper „International Politics” in Belgrade. Most of his works referred to here are 
connected with the life and activities of the Macedonian Orthodox parishes in 
Australia, Canada, U.S. and the European Union, as well as with the Mace-donian 
expatriates overseas and in European countries. Around 50 translations from 
Macedonian to English have been published in the magazine „Macedonia” under 
the column „From month to month” which reflected the cultural and social life in 
Macedonia.

As an active journalist, Slavè was elected secretary of the Association of Mace-
donian Journalists, a position he held for five years. He was then an Association 
member of the Presidency and the Commission for International Cooperation. He 
was also a member of the Center for Foreign Languages Council in Skopje, a mem-
ber of the Publishing Council of „International Politics” in Bel-grade and a member 
of the „Association of Macedonian Literary Translators”. He was vice president for 
two terms, as well as member of the Society for Macedonia-Canada Literature and 
Culture. He was appointed honorary member of the Association for the use of the 
Macedonian language in official and public communication; Vice President and 
lifelong member of the „Atanas Bliznakov” Foundation Board at the Ss. „Cyril and 
Methodius” university. He was a honorary member of the “International Academy 
for Religious Freedom” in Washington DC in the USA, and at present he is an hon-
orary member of the Literary Society “Miladinov Brothers”, „Canadian-Macedonian 
Historical Association” in Toronto, Canada, „United Macedonian Diaspora” in Wash-
ington, DC, USA, and of the Literary Society „Grigor Prlichev” in Sydney, Australia. 
Katin is also member of the „Society of Sciences and Arts” in Bitola, Macedonia.
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шингтон, САД, како и на Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, 
а е член на Друштвото за наука и уметност од Битола, Р. Македонија. 

Ефектите од ваквите посети  на угледни Македонци од дијаспората на 
својата Татковина, допрва ќе се почувствуваат, како што ќе се почувствува и 
придонесот на Славе Катин на овој план. Историската димензија на негови-
от национален проект поврзан со иселеништвото, објективно го афирмира 
во уникатен лидер на едно светско семакедонско движење за промоција на 
Македонија, не само како колевка на една стара цивилизација, туку и како 
држава која придонесува развиениот свет сè повеќе да ја чувствува и во соп-
ствениот развој.

Славе Катин, во период од педесетина години објавил околу 5.000 текстови, 
главно, за Македонија, за иселеништвото, религијата, културата, македонскиот 
јазик и литературата и други области во информативни гласила во Република 
Македонија и странство и тоа во: „Нова Македонија”, „Вечер”, списанијата „Ма-
кедонија”,  „Македонска ревија”,  „Литературен збор“, „Културен живот“, „Сту-
дентски збор“, „Лик“, „Весник на МПЦ, „Трудбеник“ „Бирлик“, „Климентов збор“, 
„Духовна искра“, „Обединети Македонци”, “Македонија”, „Искра“ „Повод“, „Ав-
стралиско-македонски неделник”,  „Македонска искра“, Македонски весник“, 
„Духовна искра“, „Македонски иселенички алманах“, особено во веб-порталот 
„Македонска нација’, како и во: „Македонско Сонце“, „Pollitecon Publications“, 
„Македонски збор“, Публицитет“, „Macedonia info Diaspora“, „Илинден“, „Вино-
жито“, „Медиа 24.мк“ „Огледало“ „Преспаинфо“, „Македонска виделина“ и дру-
ги.

Славе Катин е добитник на голем број награди и признанија од бројни 
организации, друштва, установи, цркви и црковни општини во Република 
Македонија и во странство. Тој, е добитник на наградата „Крсте Петков Ми-
сирков“ (1990) на Здружението на новинарите на Македонија од областа на 
журналистиката, „Признание за животно дело“ на 48-те Љубански илинден-
ски иселенички средби (2021), како и најпрестижната „Глобална награда за 
животно достигнување“ (2022) на „Обединетата македонска дијаспора“ од 
Вашингтон, САД, за постигнувањата на полето на дијаспората. 

 Душан Ристевски-Македон
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Slavè has participated in about seventy symposiums, panels, and seminars 
within the country and abroad at the request of hosts who appreciated and re-
spected his views on a series of issues in their fields. In this respect Slavè has 
established an exceptionally rich and dynamic communication link with numer-
ous people in the country and throughout the world. Thus, he began to build a 
great golden bridge to link the emigrants with their fatherland, especially after 
Macedonia became an independent state, as well as make their mutual acquain-
tance and togetherness regardless of the distance between them. However, his 
contributions do not end ther. Slavè is well aware that Macedonia can be helped 
even more if individuals and businesses invest in a series of significant projects 
to bring speedier development, i.e. if successful businessmen in the Diaspora 
show more interest.

The effects of respectful Macedonians from the Diaspora visiting their father-
land have not yet been felt, but they will and so will Slavè’s contribution in this 
field. The historical dimension of his national project regarding the emigrants, 
objectively affirms Slavè as a unique leader of a global all-Macedonian movement 
for promoting Macedonia, not only as the cradle of an ancient civilization, but 
also as a country which can contribute to the development of the world.

Over a period of fifty years, Slavè has published over 5,000 texts, mainly about 
Macedonia, the Macedonian Diaspora, religion, culture, language, literature, etc., in 
the following newspapers and magazines in the Republic of Macedonia and abroad: 
„Nova Make-donija”, „Vecher”, „Makedonija”, „Makedonska revija”, „Literaturen 
zbor”, „Kulturen zhivot”, „Studentski zbor”, „Vesnik na MPC”, „Trud-benik”, „Birlik”, 
„Lik”, „Klimentov zbor”, „Duhovna iskra”, „Obedineti Makedontsi”, 2Iskra”, “Povod”, 
“Avstralisko-makedonski nedelnik”, „Makedonska iskra”, „Makedonski vesnik”, 
„Duhovna iskra”, „Makedonski iselenitski almanah”, especially in the Web-portal 
„Makedonska natsija”, as well as in: „Makedonsko Sontse”, „Pollitecon Publica-
tions”, „Macedonian World”, „Publitsitet”, „Matitsa na iselenitsite od Makedonija”, 
„Macedonia info Diaspora”, „Ilinden”, „Rainbow”, „Media 24”, „Ogledalo”,„Prespa 
info” and others.

Slavè has received many awards and recognition from a number of organiza-
tions, associations, institutions, churches and church communities in the Repub-
lic of Macedonia and in the Diaspora. He has been awarded the prestigious „Krste 
Petkov Misirkov” (1990) Award from the Association of Macedonian Journalists 
in the field of journalism, recepient of the Life Achievement Award from the Ljubo-
jno Ilinden Emigration Gatherings (2021), as well as the most prestigious UMD 
Global Lifetime Achievement Award (2022). of the United Macedonian Diaspora 
from Washington, DC, USA, for his achievements in the field of the Diaspora

 Dushan Ristevski - Macedon
 (Translated from Macedonian into English by Risto Stefov)
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ОРГАНИЗАЦИjАТА ,,ОБЕДИНЕТА 
МАКЕДОНСКА ДИjАСПОРА“ 

ОД ВАШИНГТОН - ЧУВАР НА 
ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИjА 

В торото издание на делото „Творештвото на Славе Катин“ е посве-
тено на престижната „Глобална награда за животно достигну-
вање за 2022“ на „Обединетата македонска дијаспора“ (ОМД) од 
Вашингтон, САД, за постигнувањата на полето на дијаспората на 

Славе Катин.
Затоа во продолжение ќе се посветиме на организацијата „Обединета ма-

кедонска дијаспора“ (ОМД) која е врвна меѓународна, невладина асоцијација 
чија главна цел се интересите и потребите на луѓето со македонско потек-
ло и македонските заедници ширум светот. Примарната цел на ОМД е да го 
обедини македонскиот народ и нивните интереси. Активностите на ОМД се 
фокусирани кон промоција на нашето македонско историско, духовно и кул-
турно наследство. 

Организацијата беше основана на 28 октомври 2004 година и е со се-
диште во Вашингтон во САД. ОМД има мноштво претставници во: Австралија, 
Австрија, Канада, Франција, Германија, Грција, Русија, Обединетото Кралство 
и во САД. 

Благодарение на поддршката од страна на членовите и донаторите ширум 
светот, ОМД има постигнато значителен напредок во однос на застапување-
то на Македонците и нивните права, како резултат на што, македонскиот глас 
во светот е  погласен и повлијателен.
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The Washington, D.C.-Based 
united macedonian diaspora  

- Guardian of the truth  
about macedonia

T he second edition of “The Creation of Slave Katin” is dedicated 
to the prestigious 2022 United Macedonian Diaspora (UMD) 
Global Lifetime Achievement Award in recognition of the 
many achievements of Slave Katin in the fields of Macedonian 

scholarship.
That is why we will spend some time below informing you about the work of 

the United Macedonian Diaspora. UMD is the leading global non-governmental, 
non-partisan, non-profit organization serving as the voice of Macedonians abroad 
and representing their interests and needs in places of influence around the world. 
UMD’s primary goal is to unite the Macedonian people. UMD’s activities are fo-
cused on promoting our Macedonian historical, spiritual, and cultural heritage.

The organization was founded on October 28, 2004, and is based in Wash-
ington, D.C. UMD has numerous representatives in: Australia, Austria, Canada, 
France, Germany, Greece, Russia, the United Kingdom and the United States.

Thanks to the support of members and donors around the world, UMD has 
made significant progress in advocating for Macedonians and their rights, and as 
a result, the Macedonian voice in the world is louder and more influential.

UMD is the first and currently the only Macedonian organization at the center 
of world politics – Washington, D.C. They opened their first office in 2008, in the 
heart of Washington, just steps from the White House and Congress. At the same 
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ОМД е првата и моментално единствената македонска организација во 
центарот на светската политика – Вашингтон. Таа ја отвори својата  прва кан-
целарија во 2008 година, во срцето на Вашингтон на само неколку чекори од 
Белата куќа и Конгресот. Притоа, основаше програма преку која нуди стипен-
дии за студенти и дипломци да дојдат таму и да се здобијат со искуство во 
меѓународните односи. 

Присуството на ОМД во Вашингтон е од исклучително значење што може 
да се види по политиката на Америка спрема Македонија. Пред основањето 
на ОМД интересите на различни групи во Америка имаа значително влијание 
врз креирањето на американската политика спрема Македонија.

Од своето основање, организацијата работи на воспоставување односи со 
членовите на Конгресот на кои би им ја акцентирале важноста на пријател-
ските односи помеѓу Македонија и Соединетите Американски Држави. Пред 
2004 година Македонија и Американците со македонско потекло немаа го-
лема поддршка во Конгресот. Тоа се промени во 2011 година кога за првпат 
во историјата на односите помеѓу Македонија и Америка беше создадена 
групата на пријатели на Македонија и Американци со македонско потекло 
во Конгресот којашто од неодамна брои 15 членови. За првпат една органи-
зација на членови во Конгрес во своето име го содржи името „Македонија“ 
и „македонски“, реафирмирајќи го активно учество на дијаспората во креи-
рањето на иднината на Република Македонија.

Од досегашните активности на ОМД треба да се споменат оние во САД, 
каде се реализирани повеќекратни средби со амбасадорот на ОН Метју Ни-
миц на кои се акцентираше ставот на македонската дијаспора во врска со 
името.   Меѓу другото, ОМД ја предводеше проектната коалиција на Амери-
канците со македонско потекло за пописот во САД во 2010 година; органи-
зираше состаноци помеѓу македонската дијаспора и челното раководство на 
Република Македонија.

Досегашните активности на ОМД во Австралија се, исто така, од големо 
значење. Притоа, треба да се нагласи дека на петтиот континент се поддр-
жани и промовирани македонските протести во Мелбурн од 2008 година за 
името на кои присуствуваа повеќе од 20.000 учесници; коорганизира три фо-
руми во периодот од 2009 до 2011 година за унапредување на односите меѓу 
Македонија и Австралија во австралискиот Парламент и по повод 20-годиш-
нината од македонската независност. 

Од значителна помош за проектот на австралискиот истражувачки совет 
наречен „Истражување за македонската заедница во Аврсталија и односите 
со Македонија“, поддржан од македонското Министерство за надворешни ра-
боти и Универзитетот Викторија; во извештајот во којшто директорот на 
ОМД Австралија, Ордан Андреевски, има свој придонес, беше лансиран во 2012 
година; се објавија девет колумни со поддршка за Македонија во медиумот „Ав-
стралиска надворешна политика“.

Досегашни активности на ОМД во Канада, се карактеризираат со тоа што 
е  доделена наградата „Гоце Делчев“ на канадскиот претседател на Владата, 
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time, they established an internship program that offers stipends for students and 
graduates to come there and gain experience in international relations.

UMD’s presence in Washington, D.C. is extremely important and can be seen 
in America’s policy towards Macedonia. Prior to the founding of UMD, the inter-
ests of various groups in America had a significant impact on shaping US policy 
toward Macedonia.

Since its establishment, the organization has been working to establish rela-
tions with members of Congress to which they would emphasize the importance 
of friendly and strategic relations between Macedonia and the United States of 
America. Prior to 2004, Macedonia and Americans of Macedonian descent did 
not have much support in Congress. That changed in 2011 when, for the first time 
in the history of relations between Macedonia and America, a group of friends of 
Macedonia and Americans of Macedonian descent was created in the Congress, 
which as of February 2022 has 35 members. For the first time, an organization of 
members of Congress in its name contains the name “Macedonia” and “Macedo-
nian”, reaffirming the active participation of the diaspora in shaping the future of 
the Republic of Macedonia.

Among UMD’s activities so far, we should mention those in the United States, 
where several meetings have been held with UN Ambassador Matthew Nimetz, 
emphasizing the position of the Macedonian diaspora regarding the name. 
Among other things, UMD led a project coalition of Americans of Macedonian 
descent for the 2010 and 2020 US censuses, organized meetings between the 
Macedonian diaspora and the leadership of the Republic of Macedonia.

UMD Australia’s activities to date have also been significant. It should be em-
phasized that on the fifth continent, the Macedonian protests in Melbourne since 
2008 for the name were supported and promoted, which were attended by more 
than 20,000 participants; coorganizes three forums in the period from 2009 to 
2011 for the advancement of the relations between Macedonia and Australia in 
the Australian Parliament and to mark the 20th anniversary of the Macedonian 
independence.

Of substantial assistance to the Australian Research Council project enti-
tled “Research on the Macedonian Community in Australia and Relations with 
Macedonia”, supported by the Macedonian Ministry of Foreign Affairs and the 
University of Victoria; the report in which the director of UMD Australia, Ordan 
Andreevski, has his contribution, was launched in 2012; Nine columns in support 
of Macedonia were published in the Australian Foreign Policy Media.

UMD’s activities in Canada to date have been marked by the awarding of 
the prestigious UMD Goce Delchev Award to Canadian Prime Minister Stephen 
Harper and four delegations to the Canadian Parliament in Ottawa; columns have 
been published in the media - “National Post”. Meetings have been organized 
between Macedonian activists from the Balkans and policymakers in Ottawa, To-
ronto and Washington; and sponsored two trips to Macedonia in the period from 
2009 to 2010 for students from the University of Toronto.
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Стивен Харпер а се предводени четири делегации во канадскиот Парламен-
тот во Отава; објавени се колумни во медиумот – „Национален пост“.  Се орга-
низирани средби помеѓу македонски активисти од Балканот и политичари во 
Отава, Торонто и Вашингтон; а се спонзорирани две патувања за Македонија 
во периодот од 2009 до 2010 година за студенти од Универзитетот во Торон-
то.

Исто така, и досегашните активности на ОМД во Европа се од големо зна-
чење. Меѓу другото, предводена е делегација во Европскиот парламент во 
Брисел во 2009 година; координирани и испратени се повеќе од 3 милио-
ни електронски писма во 2006 година до пратениците во Европскиот пар-
ламент протестирајќи за дискриминацијата на македонското малцинство во 
Бугарија; достигната е застапеност во пет европски  земји и друго.

Затоа може да се рече дека ОМД е формирана  бидејќи имаше недостаток 
од професионална организација во светот, која активно на дипломатско ниво 
и во важни политички кругови, ќе ги претставува интересите и потребите на 
македонскиот народ надвор од Македонија. 

ОМД не е паралелна организација на никоја друга организација и не сака 
да биде видена како паралелна. Секоја македонска организација во светот 
придонесува кон доброто на Македонија и македонскиот народ.   Членови-
те на оваа организација се среќни и задоволни што вратите во Соединетите 
Американски Држави, Канада, Австралија и Европа и се отворени за комуни-
кација и дијалог. ОМД, чиј член е и авторот на овие редови, активно работи 
на тоа да се едуцираат повеќе аналитичари и политичари за состојбите и пре-
дизвиците на Македонија и македонскиот народ, особено во соседните земји.

„Обединетата македонска дијаспора“ организира различни конференци, 
собири и други активности, кои на академска основа се занимаваат со пра-
шања поврзани околу Букурешкиот договор од 1913 година, како и што се 
случило со Македонија и македонскиот народ од тогаш до денес, со цел да 
се потсетиме сите ние во државата и во дијаспората каде водат недоразби-
рањата, со цел да извлечеме  поука како да продолжиме понатаму и кои се 
можностите за развој на Македонија.

Името и делото на познатиот Македонец од главниот град на Соедине-
тите Американски Држави, Вашингтон, Мето Колоски е тесно поврзано со 
организацијата „Обединета македонска дијаспора“ (ОМД)  на која е соосво-
вач и претседател. Главна преокупација на Колоски се корпусот прашања 
и воопшто темите поврзани со Македонија и со дијаспората, со правата на 
Македонија за сопственото име, малцинските права во Југоисточна Европа, 
како и прашањата поврзани со Македонија за проширувањето на НАТО и на 
Европската Унија.

Во весникот „Вечер“ на 10/11/2019 година е бјавен текст во кој се вели 
дека организацијата „Обединета Македонска Дијаспора“ (ОМД), најбројната 
иселеничка организација во САД одбележа 15 години постоење. Во измина-
тиве години таа се наметна како една од главните иселенички групи за про-
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UMD’s activities in Europe to date are also of great importance. Among other 
things, they led a delegation to the European Parliament in Brussels in 2009; 
coordinated and sent more than 3 million e-mails in 2006 to members of the Eu-
ropean Parliament protesting the discrimination of the Macedonian minority in 
Bulgaria; representation has been reached in five European countries and more.

Therefore, it can be said that UMD was formed because there was a lack of 
a professional organization for Macedonians in the world, which actively, at the 
diplomatic level and in important political circles, will represent the interests and 
needs of the Macedonian people outside Macedonia.

UMD is not a parallel organization to any other organization and does not 
want to be seen as in competition with any other organization. Every Macedo-
nian organization in the world contributes to the good of Macedonia and the 
Macedonian people. The members of this organization are happy and pleased 
that the doors are open for Macedonians in the United States, Canada, Australia, 
and Europe and are open for communication and dialogue. UMD, of which the au-
thor of these lines is a member, is actively working to educate more analysts and 
politicians about the situation and challenges of Macedonia and the Macedonian 
people, especially in neighboring countries.

The United Macedonian Diaspora organizes various conferences, gatherings 
and other activities. In 2013, UMD organized an academic conference on the 
100th anniversary of the 1913 Treaty of Bucharest, which divided Macedonian 
people into four countries. The proceedings of the conference were published 
and distributed to libraries around the world, including the Library of Congress, 
Oxford University, Stanford University, and more. UMD has put education and 
facts-based advocacy as a priority.

The name and work of the famous Macedonian from the capital of the United 
States of America, Washington, D.C., Meto Koloski is closely connected with the 
organization United Macedonian Diaspora (UMD) of which he is cofounder and 
president. Koloski’s main preoccupation is the corpus of issues and in general 
the topics related to Macedonia and the diaspora, the rights of Macedonia for its 
own name, the minority rights in Southeast Europe, as well as the issues related 
to Macedonia for the enlargement of NATO and the European Union.

The newspaper “Vecer” on 10/11/2019 published an article in which it is said 
that the organization United Macedonian Diaspora (UMD), the largest emigrant 
organization in the United States, marked 15 years of existence. In recent years, 
it has emerged as one of the main expatriate groups to promote the culture and 
interests of our country in the United States, marking the 15th anniversary of its 
activities.

Since its inception in 2004, UMD has become a hotbed of social, political, and 
humanitarian engagement for Macedonians in the United States and the wider 
diaspora, born there or displaced from northern Macedonia. At the gala dinner 
marking UMD’s 15th anniversary, awards were presented to dozens of prominent 
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моција на културата и интересите на нашата земја во САД, одбележа 15-го-
дишнина од своите активности.

Уште од своето формирање во 2004 година, ОМД стана расадник за со-
цијален, политички и хуманитарен ангажман на Македонците во САД и поши-
роката дијаспора, родени таму или иселени од Македонија. На гала вечерата 
синоќа по повод годишнината врачени беа признанија на десетици истакнати 
Македонци кои имаат успешни кариери во САД, Канада, Австралија и други 
земји.

Програмата наречена „Четириесeт под 40“ е еден вид инкубатор за акти-
визам и размена на професионални информации за стотина млади и успеш-
ни Македонци, заминати од земјата или родени во странство, кои се стремат 
да се истакнат во своите средини, професии и кариери.

- Голема чест и задоволство е што оваа значајна дата ја одбележуваме 
заедно со гости од шест различни земји, Австралија, Канада, Белгија, Македо-
нија, Романија и САД, изјави за МИА Мето Колоски, претседател на ОМД.

Тој укажа дека групата „Четириест под 40“, е составена од кардиолози, ад-
вокати, гинеколози, финасиски експерти и многу други специјалисти во сво-
ите области. Признание доби и канадската музичарка Александра Петковска, 
позната по професионалното име Фјора, која ја има компонирано песната 
„Бед омен”, преземена во саундтракот за второто продолжение на „Малефи-
сента”, филм со Анџелина Џоли во главната улога.

.- Исто така, големо задоволство е што сите се собравме вечерва, посебно 
тоа што на нашиот повик се откликнаа и Македонци и од прва, втора, трета 
па и четврта генерација, изјави Колоски.

Еден од гостите беше и Филип Наумов, првиoт Мaкедонец избран за судија 
во САД. На изборите лани во округот Ричланд, Охајо, тој беше избран за судија 
во Окружен суд за граѓански спорови, одговорен за тешки криминали дела.

- Моите баба и дедо се деца бегалци кои беа евакуирани во Чехословачка. 
Татко ми е со потекло од Орово, Егејска Македонија, истакна Наумов во своето 
емотивно обраќање.

Колоски истакна дека изминатите петнаесет години ОМД има донирано 
над 500 илјади долари во едукативни и културни програми, 90 илјади долари 
за стипендии на 54 студенти, од кои половината се од Македонија, а се шко-
луваат во странски универзитети.

- Над 150 илјади долари имаме донирано во хуманитарни цели како помош 
за семејства без домови, за деца со Даунов синдром, ја реновиравме амбулан-
тата во селото Стајковци, Скопско, зафатена од поплавите во 2016 година. 
Овие разни програми се во полза на нашата земја и македонската заедница 
надвор, истакна Колоски.

Тој се надева на позитивна промени во однос на тоа како се прифаќа 
дијаспората во Македонија.

- Луѓето во нашата земја треба да сфатат дека во дијаспората има огро-
мен потенцијал за помош на матичната земја, и ОМД е тука за да гради мо-
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Macedonians who have successful careers in the United States, Canada, Austra-
lia and other countries.

The program called “UMD Macedonian Diaspora 40 Under 40” is a kind of in-
cubator for activism and exchange of professional information for hundreds of 
young and successful Macedonians, who left the country or were born abroad, 
who strive to stand out in their communities, professions and careers.

“It is a great honor and pleasure to celebrate this important date together 
with guests from six different countries, Australia, Canada, Belgium, Macedonia, 
Romania and the United States,” UMD President Meto Koloski told MIA.

He pointed out that the group “40 under 40” is composed of cardiologists, 
lawyers, gynecologists, financial experts and many other specialists in their 
fields. Recognition was also given to the Canadian musician Aleksandra Petkovs-
ka, known by her professional name Fjora, who composed the song “Bed Omen”, 
for the soundtrack for the second sequel to “Maleficent”, a film starring Angelina 
Jolie.

-It is also a great pleasure that we all gathered tonight, especially the fact 
that Macedonians from the first, second, third and even fourth generation re-
sponded to our call, said Koloski.

One of the guests was Phil Naumoff, the first Macedonian to be elected judge 
in the United States. In last year’s election in Richland, Ohio, he was elected a 
judge on the District Court for Civil Disputes, responsible for serious crimes.

- My grandparents are refugee children who were evacuated to Czechoslova-
kia. “My father is from Orovo, Aegean Macedonia,” Naumoff said in his emotional 
address.

Koloski pointed out that for the past fifteen years UMD has donated over 
$500,000in educational and cultural programs, $90,000 for scholarships to 54 
students, half of whom are from Macedonia, and are studying in foreign univer-
sities.

- We have donated over $150,000 for humanitarian purposes as help for 
homeless families, children with Down syndrome, we renovated the ambulance in 
the village of Stajkovci, Skopje, affected by the floods in 2016. These various pro-
grams are for the benefit of our country and the Macedonian community abroad, 
said Koloski.

He hopes for positive changes in how the diaspora in Macedonia is received.
- People in our country should understand that in the diaspora there is a huge 

potential to help the home country, and UMD is here to build bridges between 
our diaspora around the world and the homeland. I hope for even better results 
in 2020 and another 15 years of successful work, said Koloski.

October 28, 2021 marked 17 years of the existence of the United Macedonian 
Diaspora (UMD), when it was noted that until the formation of UMD, there was no 
steady, professional and persistent voice for Macedonians located in Washing-
ton, D.C. In May 2008, UMD became the first Macedonian organization to open 
an office in Washington, D.C.
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стови помеѓу нашата дијаспора низ целиот свет со татковината. Се наде-
вам на уште подобри резултати во 2020 година и уште 15 години успешна 
работа, порача Колоски.

Исто така, на 28 октомври 2021 година беа одбележани 17 години од посто-
ењето на „Обединета македонска дијаспора“ (ОМД), кога е забележано дека до 
формирањето на ОМД, немаше постојан, професионален и упорен глас за Ма-
кедонците лоцирани во Вашингтон, D.C. Во мај 2008 година, ОМД стана првата 
македонска организација која отвори канцеларија во Вашингтон, D.C.

Како непартиска, непрофитна, невладина организација, ОМД ги пред-
водеше напорите за едукација на креаторите на политиките ширум светот, 
промовирајќи ги интересите на Македонците и македонските заедници. ОМД 
никогаш не се поколеба во својата заложба за градење на посилна, повлија-
телна македонска заедница на дијаспората и стабилна и територијално без-
бедна Македонија.

Македонците сега имаат место на маса во места на моќ како Вашингтон, 
Канбера, Отава и Брисел, во значителна мерка, поради напорната работа на 
ОМД. Македонците помогнаа да се изградат нациите што сега ги нарекуваме 
дом, а ОМД ќе продолжи да ја нагласува улогата што ја играат Македонците 
во општеството. Промоцијата на нашето богато македонско културно наслед-
ство е каментемелник на мисијата на ОМД.

ОМД се гордее што е посветена на родовата еднаквост во македонска-
та заедница и води со пример со тоа што има еднаков број жени и мажи во 
Одборот на директори на ОМД. Дополнително, ОМД е цврст поборник за 
професионален развој на македонските млади преку програми како што се 
стипендијата во Битов, Рајтрајт Македонија, програмата за практикантска ра-
бота во ДК, Генерација М, лидерски конференции и 40 до 40 години.

И на крај, ОМД е долгогодишен поборник за човекови права и верски сло-
боди за Македонците и другите маргинализирани групи. Остварувањето и 
заштитата на овие права во Албанија, Бугарија и Грција е најважно за унапре-
дување на македонскиот идентитет на градење и одржување на глобалната 
македонска заедница, за што Македонците се одговорни еден за друг.

Инаку, ОМД досега доделила бројни награди и признанија на голем број 
познати и признати личности во светот, и тоа наградите: „Гоце Делчев“, „Награ-
да за животно остварување“, „Награда за меѓународен мир“, „Награда за јавни 
службеници од македонско потекло“, „Награда за пријателство со Македонија“, 
„Плакати за признание“, „Награда за човекови права“ и „Награда за достигну-
вање во областа на уметноста“.

Добитник на „Наградата за животно остварување“ (2011), која во рамките 
на одбележувањето на 20-те години од осамостојувањето на Република Ма-
кедонија му беше доделена на првиот претседател на незацвина Македонија 
Киро Глигоров. 

Одлуката за доделување на наградата беше донесена на глобалната Го-
дишна конференција на македонската дијаспора што се одржа од 23 до 25 
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As a non-partisan, non-profit, non-governmental organization, UMD has 
spearheaded efforts to educate policymakers around the world, promoting the 
interests of Macedonians and the Macedonian community. UMD has never wa-
vered in its commitment to building a stronger, more influential Macedonian di-
aspora community and a stable and territorially secure Macedonia.

Macedonians now have a place on the table in places of power such as Wash-
ington, Canberra, Ottawa, and Brussels, to a considerable extent, due to the hard 
work of UMD. Macedonians have helped build the nations we now call home, and 
UMD will continue to emphasize the role that Macedonians play in society. The 
promotion of our rich Macedonian cultural heritage is a cornerstone of the UMD 
mission.

UMD is proud of its commitment to gender equality in the Macedonian com-
munity and leads by example with an equal number of women and men on the 
UMD Board of Directors. 

Additionally, UMD is a strong advocate for the professional development of 
Macedonian youth through programs such as the Bitove Scholarship, Birthright 
Macedonia, the internship program at D.C., Generation M, leadership conferences 
and 40 Under 40.

Finally, UMD is a longtime advocate for human rights and religious freedom 
for Macedonians and other marginalized groups. The realization and protection 
of these rights in Albania, Bulgaria and Greece is most important for the promo-
tion of the Macedonian identity in building and maintaining the global Macedo-
nian community, for which the Macedonians are responsible for each other.

By the way, UMD has awarded numerous awards and recognitions to many 
famous and recognized people in the world, such as: “Goce Delchev Award”, “Life-
time Achievement Award”, “International Peace Award”, “Award for Public Ser-
vants of Macedonian Origin “Award for Friendship with Macedonia”, “Award for 
Human Rights” and “Award for Achievement in the Field of Art”.

Winner of the “Lifetime Achievement Award” (2011), which in the framework 
of the celebration of the 20th anniversary of the independence of the Republic of 
Macedonia was awarded to the first President of Macedonia Kiro Gligorov.

The decision to award the award was made at the Global Annual Conference of 
the Macedonian Diaspora held from 23 to 25 June 2011 in Washington, D.C., and 
UMD representatives presented the award to Gligorov on September 5, 2011, in 
Skopje, for his merits - “for his life work dedicated to the Republic of Macedonia “.

According to the expatriates, who strive to pay tribute to all those who have 
contributed to Macedonia, the awarding of President Gligorov was an expression 
of gratitude for his historic role in the process of creating the modern Macedo-
nian state and for his outstanding contribution during the period of indepen-
dence. of Macedonia.

“You have remained consistent in the Macedonian cause, and you have fought 
for our country to stand on its own two feet at the beginning of a new era in inter-
national relations.” The wrong moves could have taken Macedonia’s future in the 
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јуни 2011 година во Вашингтон, а претставници на ОМД на 5 септември во 
Скопје му ја врачија наградата на Глигоров, за неговите заслуги – „за неговото 
животно дело посветено на Република Македонија“.

Според иселениците, кои се залагаат за оддавање почит на сите лица што 
дале свој придонес за Македонија, доделувањето на наградата на претседа-
телот Глигоров беше израз на благодарност за неговата исторска улога во 
процесот на создавањето на модерната македонска држава и за неговиот ис-
клучителен придонес во периодот на осамостојувањето на Македонија. 

„Вие останавте доследен на македонското дело и се изборивте нашата 
земја да застане на сопствени нозе на почетокот на новата доба во меѓуна-
родните односи. Погрешните потези можеа да ја одвеат иднината на Маке-
донија во несакан правец, бидејќи одлуките беа условувани од разни актери 
во нашето регионално опкружување. Такви беа околностите при осамостоју-
вањето на Македонија. Тешко може да се замисли товарот од вековната борба 
за слобода на изморен и истрошен народ врз грбот на само еден човек. Тежи-
ната ја искусивте токму Вие, а историјата ќе сведочи за клучните чинови од 
кои Македонците ќе извлечат мудри заклучоци“, се вели во образложението 
на ОМД за наградата.

Киро Глигоров кој беше првиот претседател на Македонија и функцијата 
ја извршуваше во два мандата (1991-1999), според соопштението на негови-
от кабинет, заблагодарувајќи се на наградата, потенцирал дека во почетни-
те и тешки години на самостојна Македонија „инспирацијата во работата 
ја црпел од непресушната мудрост на македонскиот народ кој се определил 
за мирен, демократски и достоинствен пат кон остварување на вековниот 
стремеж за сопствена држава“.

„Македонија е се` што имаме. Ја сочувавме и ќе ја сочуваме за навек, во 
согласност со заветот на нашите предци, но и со долгот што го имаме кон 
жртвите за македонското име и македонската самостојна држава“, рекол 
Киро Глигоров.

Вториот добитник од Република Македонија на „Наградата за животно 
достигнување“ (2022), која е доделена во рамките на одбележувањето на 18-
те години постоење на најбројната иселеничка организација во САД органи-
зацијата „Обединета македонска дијаспора“ (ОМД) е Славе Николовски-Катин. 

Славе Катин и’ е познат на македонската и на меѓународната јавност по 
неговите 60 публикации, 5.000 новинарски и стотина научни трудови кои се 
посветени, главно, на етничка Македонија и на животот на Македонците во 
дијаспората.

Славе Катин
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wrong direction, as decisions were conditioned by various actors in our regional 
environment. Such were the circumstances during the independence of Macedo-
nia. It is hard to imagine the burden of the centuries-old struggle for freedom of 
a tired and worn-out people on the back of just one man. “You have experienced 
the weight, and history will testify to the key acts from which Macedonians will 
draw wise conclusions,” UMD said in an explanation of the award.

Kiro Gligorov, who was the first president of Macedonia and held the position 
in two terms (1991-1999), according to a statement from his cabinet, thanking 
the award, stressed that in the initial and difficult years of independent Macedo-
nia “drew inspiration from the inexhaustible wisdom of the Macedonian people 
who have chosen a peaceful, democratic and dignified path to the realization of 
the centuries-old aspiration for their own state. “

“Macedonia is all we have. “We have preserved it and we will preserve it forev-
er, in accordance with the covenant of our ancestors, but also with the debt we 
owe to the victims for the Macedonian name and the Macedonian independent 
state,” said Koro Gligorov.

The second winner from the Republic of Macedonia at the “Lifetime Achieve-
ment Award” (2022), which was awarded in celebration of the 18th anniversary of 
the largest immigrant organization in the United States, the United Macedonian 
Diaspora (UMD) is Slave Nikolovski-Katin.

Slave Katin is known to the Macedonian and international public for his 60 
publications, 5,000 journalistic and hundreds of scientific papers dedicated 
mainly to ethnic Macedonia and the life of Macedonians in the diaspora.

Slave’  Katin

(Translated from Macedonian into English by Meto Koloski)
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,,НАГРАДАТА ЗА ЖИВОТНО 
ДОСТИГНУВА Е  
ЗА 2022 ГОДИНА“

 НА ОМД ОД ВАШИНГТОН  
ЗА СЛАВЕ КАТИН

На предлог на претседателот на организацијата „Обединета ма-
кедонска дијаспора“ (ОМД) од Вашингтон, Соединетите Амери-
кански Држави, Методија А. Колоски, Управниот одбор, чиј прет-
седавач е Стојан Николов, едногласно му ја додели глобалната 

„Награда за животно достигнување за 2022 година“ на познатиот публи-
цист, журналист и аналитичар за македонската дијаспората, Славе Николов-
ски-Катин. Наградата ќе му биде врачена на 5-та Глобална конференција на 
ОМД во Скопје, која се очекува да се одржи во јули 2022 година.

Во писменото известувањето од 11.01,2022 година, се вели дека со глобал-
ната „Награда за животно достигнување за 2022 година“ на ОМД, највлија-
телната невладина организација на македонските иселеници, им се оддава 
признание на извонредни поединци кои дале значаен придонес за Македо-
нија, македонскиот народ и општеството воопшто. Со голема почит кон Славе  
Катин и неговата посветена работа на Македонската заедница во дијаспо-
рата и неговите многубројни и значајни постигнувања, Управниот одбор на 
ОМД едногласно го избра за добитник на оваа награда за 2022 година.

Според ОМД, која се залага за оддавање почит на сите лица што дале свој 
придонес за Македонија, овогодишната наградата му се дава на Славе Нико-
ловски – Катин кој е познат само како Славе Катин и е публицист, журналист 
и аналитичар за македонската дијаспората. Тој не припаѓа на политичка пар-
тија, бидејќи е припадник на етничка Македонија, на Македонците во дијас-
пората и на Македонската православна црква-Охридска архиепископија.
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A t the suggestion of the president of the organization United 
Macedonian Diaspora (UMD) from Washington, United States of 
America, Metodija A. Koloski, the Board of Directors, chaired by Stojan 
Nikolov, unanimously awarded the global “Lifetime Achievement 

Award for 2022” to the famous publicist, journalist and analyst for the Macedonian 
Diaspora, Slave Nikolovski-Katin. The award will be presented at the 5th UMD Global 
Conference in Skopje, Macedonia which is expected to take place in July 2022.

In the written letter from 11.01.2022, it is said that with the global “Lifetime 
Achievement Award for 2022” of UMD, the most influential non-governmental 
organization of Macedonian emigrants, recognition is given to outstanding indi-
viduals who have made a significant contribution to Macedonia, the Macedonian 
people and society in general. With great respect to Slave Nikolovski-Katin and 
his dedicated work to the Macedonian community in the diaspora and his nu-
merous and significant achievements, the UMD Board of Directors unanimously 
selected him as the winner of this award for 2022.

According to UMD, which strives to pay tribute to all those who have con-
tributed to Macedonia, this year’s award is given to Slave Nikolovski-Katin who 
is widely known as Slave Katin and is a publicist, journalist and analyst for the 
Macedonian diaspora. He does not belong to a political party, because he is a 
member of ethnic Macedonia, the Macedonians in the diaspora and the Mace-
donian Orthodox Church-Ohrid Archbishopric (MOC-OA), which as an institution 
plays a significant role in the inclusion and cohesion of Macedonians outside 
Macedonia, especially in overseas countries like the United States, Canada, Aus-
tralia and the European Union.

Slave Katin is known to the Macedonian and international public for his nu-
merous publications, journalistic and scientific papers that are dedicated mainly 
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Славе Катин и’ е познат на македонската и на меѓународната јавност по 
неговите бројни публикации, новинарски и научни трудови кои се посветени, 
главно, на етничка Македонија и на животот на Македонците во дијаспората. 
Исто така, неговата работа и творештво се однесува и на низа други аспекти 
поврзани со македонската дијаспора, како и со културата, литературата, јази-
кот, историјата, журналистиката и религијата. 

Славе Катин е aвтор на шеесет публикации, од кои 22 со името Македо-
нија, автор е на дваесет монорафии за познати и признати личности од дијас-
пората и Република Македонија, на десетина дела посветени на религијата и 
МПЦ-ОА, на десетина лексикографски изданина и на стотина научни трудови 
презентирани на различни симпозиуми и други собири во Македонија и во 
светот. Исто така, автор е на над четири илјади објавени новинарски тексто-
ви и други единици од науката, фељтони, репортажи, осврти, портрети, пре-
води од литературата и науката, јазикот, религијата и културата на англиски 
и на македонски јазик, како и на друг вид текстови и материјали што се обја-
вени во земјата и во светот, од кои дел можат да се видат или да се прочитаат 
на неговата Веб – страница: www.slavekatin.com 

Како плоден автор, новинар, преведувач, публицист и бранител на маке-
донската вистина со повеќедецениска кариера, Славе Катин е еден од најпо-
читуваните и најценетите членови на Глобалната македонска заедница. Тој 
оставил траен и пријатен впечаток на секоја личност што тој ја запознал. Не-
говата експертиза за Македонија, за Македонската православна црква-Ох-
ридска архиемископија и за Македонската дијаспора се за почит. 

Глобалната „Награда за животно достигнување“ на ОМД им оддава призна-
ние на извонредни поединци кои дале значаен придонес за Македонија, маке-
донскиот народ и општеството воопшто. Како почит на посветената работа на 
македонската заедница и признание за неговите многубројни достигнувања, 
Управниот одбор на ОМД едногласно го избра Славе Катин да биде добитнок 
на ова највисоко признание на организацијата Обединета македонска дијаспо-
ра (ОМД), со седиште во САД и Канада и со ограноци во Европа и Австралија.

Како плоден автор, новинар и преведувач со повеќедецениска кариера, 
Славе Катин е еден од најпочитуваните и најценетите членови на нашата 
Глобална македонска заедница. Тој оставил траен и незаборавен впечаток на 
секоја личност што ја запознал. Неговата експертиза за Македонија, за Маке-
донските православни цркви во светот и за македонската дијаспора е за по-
чит. Со објавувањето на бројните дела за дијаспората, религијата, културата и 
историјата на Македонија, тој има за цел во неговото творештво, пред се’, да 
се претстави македонската вистина.

Достигнувањата и придонесите на Славе Катин се навистина многубројни 
и огромни. ОМД не може да најде подобар начин да го почитува и да се забла-
годари занеговото постигнување како член на нашата Македонска заедница, 
затоа, Организацијата „Обединетата македонска дијаспора“ му ја додели гло-
балната „Награда за животно достигнување за 2022 година“, меѓу другото, се 
вели во известувањето на претседателот на ОМД, Методија А. Колоски.

Душан Ристевскаи – Македон
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to ethnic Macedonia and the life of Macedonians in the diaspora. Also, his works 
focus on a number of other aspects related to the Macedonian diaspora, as well 
as culture, literature, language, history, journalism and religion.

Slave Katin is the author of sixty publications, 22 of which with the name 
Macedonia, author of twenty monographs on famous and recognized people 
from the diaspora and the Republic of Macedonia, a dozen works dedicated to 
religion and MOC-OA, a dozen lexicographical editions and hundreds of scien-
tific papers presented at various symposia and other gatherings in Macedonia 
and around the world. He is also the author of over five thousand published 
journalistic texts and other units of science, feuilletons, reports, reviews, por-
traits, translations of literature and science, language, religion, and culture in 
English and Macedonian, as well as other types of texts. and materials pub-
lished in the country and in the world, some of which can be seen or read on its 
Website: www.slavekatin.com

As a prolific author, journalist, translator, publicist, and defender of the Mace-
donian truth with a decades-long career, Slave Katin is one of the most respected 
members of the Global Macedonian community. He has left a lasting and pleas-
ant impression on every person he met. His expertise on Macedonia, the Mace-
donian Orthodox Church-Ohrid Archbishopric and the Macedonian Diaspora are 
to be respected. With the publication of numerous works in the field of religion, 
culture and history for Macedonia and the Macedonian people, its goal is to pres-
ent and affirm the Macedonian truth, especially in the diaspora.

UMD’s Global Lifetime Achievement Award recognizes outstanding individ-
uals who have made significant contributions to Macedonia, the Macedonian 
people, and society in general. In honor of the dedicated work of the Macedonian 
community and recognition of its many achievements, the UMD Board of Direc-
tors unanimously selected Slave Katin to be the winner of this highest award of 
the United Macedonian Diaspora (UMD), based in the United States, with opera-
tions in Australia, Canada, and Europe.

As a prolific author, journalist and translator with a decades-long career, Slave 
Katin is one of the most respected and valued members of our Global Macedo-
nian community. He left a lasting and unforgettable impression on every person 
he met. His expertise for Macedonia, for the Macedonian Orthodox Churches in 
the world and for the Macedonian Diaspora is to be respected. With the publica-
tion of numerous works on the diaspora, religion, culture, and history of Macedo-
nia, he aims in his work, above all, to present the Macedonian truth.

Slave Katin’s achievements and contributions are truly numerous and huge. 
UMD could not find a better way to respect and thank him for his achievements 
as a member of our global Macedonian community, therefore, the United Mace-
donian Diaspora (UMD) awarded him the global “Lifetime Achievement Award 
2022”, among other things, it is said in the letter by UMD Chairman Stojan Ni-
kolov and UMD President Metodija A. Koloski.

Dushan Ristevski – Makedon
(Translated from Macedonian into English by Meto Koloski)













МАКЕДОНСКОТО 
ИСЕЛЕНИШТВО

I

Зоро златна и румена!
Зоро златна посестримо!

Ти изгреваш на далеку-
Дали еднаш ќе изгрееш

Силно, силно, дури милно
Над долови и над гори
Над полиња и над реки

Над мојата Татковина?

Кочо Рацин
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СЛАВЕ КАТИН И НЕГОВИТЕ 
ДЕЛА ПОСВЕТЕНИ 

НА МАКЕДОНСКОТО 
ИСЕЛЕНИШТВО

С лаве Николовски-Катин е познат, меѓу другото, по неговите двае-
сеттина објавени публикации посветени исклучително на македон-
ското иселеништво. Почнувајќи од првото дело за иселеништвото 
„Македонски холокауст“ до 50-тото дело во неговото творештво 

„Светот на дланка“, во шеснаесетте публикации тој го претставува значајниот 
придонес во натамошното проширување на сознанијата за драмата на маке-
донскиот народ во дијаспората.

Така, делото „Македонски холокауст“ непосредно и аргументирано ги 
прикажува животните судбини на Македонците. Во секој презентиран текст 
читателот го чувствува присуството „на последното целивание“ на Македо-
нецот со родната грутка, со најблиските во родниот крај и со гробовите на по-
чинатите. Никој од насилно отселените од родниот праг не верувал ниту, пак, 
ќе поверува дека латинската поговорка: „Ibi bene ibi patria“(Таму каде што ти 
е убаво, таму ти е и татковината) претставува вистина. Затоа и за навек вака 
ќе се одгласуваат како вистина испеаните песни: „Бог да бие кој прв спомна 
Америка“, „Туѓината пуста да остане“ и други македонски песни.

Втората публикација во која е опишано дел од македонското иселеништво 
е насловена „Во Австралија како дома“. Во неа авторот ги пренесува неговите 
творечки преокупации како патописец, портретист, репортер и хроничар на дел 
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од настаните во македонските колонии во Австралија. По структура тие се ре-
портажи, портрети, белешки, разговори, записи. По содржина овие новинарски 
текстови обработуваат прашања и проблеми од областа на животот и актив-
ностите на македонските доселеници, особено на Македонците од Беломорска 
Македонија кои живеат и работат во демократска и мултикултурна Австралија.

Книгата „Македонскиот иселенички печат“ од Славе Николовски-Ка-
тин е резултат на неговата долгогодишна истражувачка работа во областа 
на печатот и новинарството и достигнувањата на македонските иселеници 
во прекуокеанските земји - Австралија, Канада и Соединетите Американски 
Држави, како и во голем број земји во Европската Унија и пошироко. Таа го 
опфаќа периодот од 1945 година, односно од конституирањето на Народна 
Република Македонија до 1992 година, времето кога Македонија стана само-
стојна суверена и независна држава. Таа е прв обид за дело од ваков вид во 
Македонија кое има за цел да пополни една празнина во историска анализа 
на печатот и новинарството на македонските иселеници.

Публикацијата „Печалбарски копнеж“ на своите страници опфаќа вкупно 
44 новинарски и публицистички текстови за македонски иселеници во Ка-
нада и во Соединетите Американски Држави. Всушност, преку овие написи 
авторот раскажува за своите бројни средби со Македонците во тие две пре-
куокеански земји. Тие чести средби се резултат на неговите патувања и пре-
стои по разни поводи и во подолг временски период, но поголемиот број од 
овие текстови ги одразуваат контактите, средбите и разделбите на авторот 
со македонските иселеници.

Во книгата „Македонски иселенички паноптикум“ низ прилозите кои 
својата прва промоција ја имаа на бројни симпозиуми, конференции и триби-
ни во земјата и светот, Славе Катин открива еден навидум познат, а, всушност, 
недоволно осознаен феномен на Македонците во дијаспората: способноста за 
нивно брзо адаптирање и интегрирање во новата средина; изостреното чув-
ство за прифаќање на новите општествени норми и стандарди и успешното 
вклучување во новите економски и социјални процеси. Таквиот modus vivendi 
им овозможува да го свртат вниманието на тамошниот естаблишмент врз 
сопствените цивилизациски вредности и врз својот автентичен геокултурен 
автопортрет, со кој Македонецот е препознатлив, речиси, на сите меридијани.

Македонските доселеници во Соединетите Американски Држави и Канада 
секаде и во секоја пригода го истакнуваат своето македонско битие изразено 
преку сопствената богата, културна, национална и црковно-духовна историја. 
Во таа насока е и пу бли кација „Македонското иселеништво во САД и Кана-
да“. Таа претставува значаен придонес во проширувањето на сознанијата за 
македонското иселеништво во Северна Америка. Во неа е дадено духовното, 
црковното, националното, општественото и културно-обра зовното живеење 
на Македонците. Посебен акцент е ставен на црковното живеење на Маке-
донците од нивното доаѓање во САД и Канада па до денес.

Трудот го опфаќа периодот од доаѓањето на доселениците во новите сре  -
дини па се до денес, што претставува макотрпна, но и одговорна самоини-
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ци јатив ност да се создаде таква публикација. Таа го одбележува најважниот 
период на македонските православни црковни општини и активностите на 
маке дон ските доселеници во новите средини, а со тоа ја отсликува ма ке-
донската вистина на иселениците.

„Иселеничките хоризонти“, пак, е книга која се чита во еден здив, зашто 
раскажувачката парадигма на Славе Катин пленува со стилот и начинот на 
трансформацијата на настаните што се нижат како на лента од возбудлив 
филм кој нé води од континент на континент. Светот што ни го открива не е 
имагинарен, туку реален и непосредно доживеан, во кој авторот е соучесник 
и сведок, а не само посматрач. Неговите оценки и констатации извираат од 
живиот контакт и фактографијата со која го соочуваат неговите соговорници 
и затоа треба да се прифатат како релевантни факти и една продлабочена 
анализа за македонското иселеништво.

Заедничкото дело „Поетски иселенички меридијани“ на Славе Катин и 
Фиданка Танаскова, пак,  е збир на поетските остварувања на Македонците 
во Австралија, Америка, Канада и Европа. Презентираните стихови длабоко 
ја изразуваат својата духовност – тагата и љубовта, надежите и верувањата, 
желбите и сеќавањата, испреплетени со новото во животните крстопати и со 
она што ја следи нивната судбина во далечните простори. Книгата е прв труд 
од ваков вид, во кој на едно место се собрани стихови на сто и педесетина 
Македонци – творци од Австралија, САД, Канада и Европа, до кои авторите 
успеаја да дојдат по нивното повеќегодишно трагање.

Исто така и монографијата за македонскиот клуб „Илинден 1903“ во Хам-
бург е заедничко дело на Славе Катин и на новинарката Фиданка Танаскова. 
Монографијата била објавена кога клубот ја одбележувал дваесетгодишни-
ната од основањето во 1998 година. Во 1978 година биле удрени темелите 
на институцијата што ја продолжила традицијата и континуитетот на одржу-
вањето на македонскиот национален субјективитет и интегритет. Овој пат во 
една друга национална средина, во срцето на Европа, во пазувите на еден 
пријателски народ со долга историја и култура, во  Германија.

Во рамките на патувањата ширум светот, Катин има објавено многубројни тек-
стови и публикации за македонските иселеници. Притоа, покрај разговорите за 
нивната животна голгота, не биле заобиколени ни типичните интимни прашања и 
проблеми. Карактеристична е нивната генетска поврзаност со семејството. 

Потврда за тоа е книгата со наслов „Иселеничка вртелешка“, која содржи 
20 исповеди на наши луѓе од различни возрасти, со различен социјален ста-
тус, без оглед во кој дел од светот живеат, а во чии срца не згаснува љубовта 
кон родната земја Македонија. Тоа значи дека македонскиот човек се суди-
ра со фактот дека во дијаспората главен проблем не е само голиот опстанок 
туку и изборот на животниот сопатник, односно формирањето семејство, што 
за секој Македонец е света работа, за што се поднесуваат и големи жртви. 
Интимните приказни содржани во оваа книга на Славе Катин најдобро го 
потврдуваат овој факт. Тие се објавени и на англиски јазик во делото „Love 
stories“ (Љубовни приказни).
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На турски јазик, пак, е објавено делото на Катин под наслов „По трагите 
на Евлија Челебија“, во кое се опишани неговите патувања и трагања ширум 
Турција. Притоа, посебно место во книгата имаат средбите и разговорите на 
авторот особено со Македонците муслимани и Турците кои водат корени и се 
тесно поврзани со Румелија, односно Македонија.

Репортерските записи насловени како „Моите патувања по светот“, 
всушност се описи на краишта, предели, градови, држави, во кои новинарот па-
тувал и го опишува она што на тој пат го привлекувало неговото внимание. Во 
новинарското обликување на репортажите кај авторот доаѓа до израз неговата 
автентичност, документарност и конкретно прикажување на она што е најбитно.

Слична е темата и во репортерските записи во јубилејното 50 дело на ав-
торот Славе Катин.  Сето ова наведува на заклучокот дека Славе Николов-
ски-Катин е репортер со енциклопедиски познавања и информации за градо-
вите и за земјите што ги посетил и преку оваа збирка репортажи несебично се 
прикажуваат на читателската публика во Македонија земјите кои авторот ги 
посетил, притоа барајќи ги Македонците на тие простори, со цел да го збога-
ти историскиот преглед на македонските иселеници ширум светот.

Делото, пак, насловено „Илинден во Љубојно и Преспа“ од Славе Катин и 
коавторот Бошко Рајчовски-Пелистерски од Соединетите Американски Др-
жави е посветено на Илинден, на илинденските иселенички средби во Љу-
бојно и Преспа. Илинден, Втори август е запишан со позлатени букви во исто-
ријата на македонскиот народ, а особено во историјата на Преспа.

На тој ден во 1903 година избувнало Илинденското востание, а на истиот 
тој ден, односно на 2 август во 1944 година, Македонија била конституирана во 
држава. Во ова дело акцент е ставен на сто и педесетината македонски право-
славни цркви во цела етничка Преспа и на бројни цркви во дијаспората, како 
дел од црковно-националното живеење на Македонците во иселеништво.

Благодарение на демократските процеси што настанале по осамостојување-
то на Република Македонија како независна, демократска и самостојна држава, 
Илинденските средби во Љубојно добиле нова организациско-културна и про-
грамска шема, дух и димензија. Како резултат на таквите услови, на средбите 
кои имале карактер само на илинденска прослава започнале да се проширува-
ат и да се внесуваат и други активности и содржини на културен план. 

Така, уште во 1992 година во текот на празничните денови во библиотека-
та на Домот во Љубојно, пред повеќе од двесте присутни, за првпат се одржа-
ла промоција на книга. Тоа било делото „Во Австралија како дома“ од Славе 
Николовски–Катин, за кое зборувале проф. д-р Томе Саздов, како претседа-
тел на Матицата на иселениците од Македонија и писателот Раде Силјан како 
издавач. Исто така, на присутните им се обратиле проф.д-р Васил Тупурков-
ски и писателот Цане Здравковски. Публикацијата „Во Австралија како дома“ 
од Славе Николовски-Катин било прво издание промовирано во Љубојно.

Публикацијата „Светот на дланка“ е 50-то. издание на Славе Катин, во 
кое се објавени 40 репортажи од доживувањата и посетите на 40 земји во 
светот, и тоа: со 50 двонасочни, или 100 еднонасочни патувања преку Атлант-
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скиот Океан, почнувајќи од првиот лет во САД во 1965 година и во Канада во 
1966 година, па сѐ до 2014 година, потоа трите патувања до Австралија, по-
сетите на: Индија, Арапските Емирати, Средна и Јужна Америка, Европската 
Унија и голем број земји на Блискиот Исток и Африка.

Делото „Македонците во САД и во Канада“ („Македонска искра“, 2002) на 
Славе Николовски-Катин претставува своевиден рубин камен кој ја осветлу-
ва библиската вистина за по стое њето и вековните страдања на македонската 
нација во срцето на Бал канот. Мотивиран од овој факт, Катин ја започнал и 
успешно ја остварува својата историска мисија, потврдувајќи и докажувајќи 
дека Македонецот има планетарни цивилизациски корени со кои се гордее, 
независно дали жи вее во својата татковина - Македонија или во Америка, Ка-
на да, Австралија и во Европа. 

Делото „Македонците во САД и во Канада“ се доживува како „семејно жи-
тие“ за Македонците во дијаспората, за нивната иселеничка одисеја, со сите 
елементи битни за историскиот егзодус на еден народ, од неговото осозна-
вање како нација до денес.

Делото „Македонците во светот“, на македонски јазик е издание на „Ма-
кедонска искра“ од Скопје и на Фондацијата „Џорџ Атанасоски“ од Прилеп, 
издадена во 2020 на 520 страници и е публикација на аналитичарот на исе-
леништвото, Славе Катин, а рецензенти се д-р Лефтер Манче од Канада, Џорџ 
Атанасоски од САД, Гојко Јаковлески од Европа и м-р Душан Ристевски од Ав-
стралија. Таа претставува значајна и своeвидна документација за одбрана на 
националното, духовното и културното битие на Македонецот во светот.

Публикацијата „Macedonians in the World“ (Македонците во светот) од Сла-
ве Катин е дело на Издавачката куќа  „Македонска искра“ од Скопје и на Фон-
дацијата „Џорџ Атанасоски“ од Прилеп. Делото е на англиски јазик, на 432 
страници, чии рецензенти се академик Антонио Шкокљев-Дончо од Белград 
и бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски од САД.

Публикацијата „Преспанска разгледница“ е 60-то. дело на Славе Катин 
почнувајќи од неговото прво издание „Англиско-македонски лимнолошки 
речник“, што го издаде Хидробиолошкиот завод од Охрид во 1986 година, па 
до денес. Инаку, Славе Катин е голем вљубеник во својата родна Преспа, во 
Македонија и македонскиот народ како и во македонската дијаспора. 

Тој е познат на македонската и на меѓународната јавност по неговите број-
ни публикации, новинарски и научни трудови кои се посветени, главно на жи-
вотот на Македонците во светот. Исто така, неговата работа се однесува и на 
низа други аспекти поврзани со македонската дијаспора, како и со културата, 
литературата, јазикот, историјата, журналистиката и посебно религијата.

Едно продолжение го користиме за промоции на дела на македонски исе-
леници по светот што ги промовирал Славе Катин со цел да ги афирмира Ма-
кедонците кои се вљубеници во пишаниот збор. Меѓу нив ќе ги споменеме 
делата: „Македонците во новата татковина“ од Кире Циревски од Сиднеј, 
„Деновите на новинарите од иселеништвото“, од Крис и Ицо Најдовски 
од Мелбурн, „Светите браќа Кирил и Методиј“ на Трајко Огненовски во Ел-
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вангел, Германија, монографијата „Сеќавања“   од Дана Скендова-Скотланд 
од Торонто и „Селото Неволјани - Леринско“ од Ристо Кираџиев од Торонто.

Инаку, Македонците како библиски народ, своето постоење и опстано-
кот низ историјата, најверојатно му го должат, меѓу другото, и на празникот 
Илинден, издигнувајќи ја неговата верска и национална симболика до ниво 
на маѓија која ги поврзува, независно дали се наоѓаат во Австралија, САД, Ка-
нада, Европа (Европската Унија) или на други простори ширум светот.

Притоа, Илинденските празнувања на сите континенти имаат свој типично 
македонски концепт, односно функционираат како систем кој го мотивира и 
стимулира најкреативното кај Македонците на сите простори. Кај нив доаѓа 
до израз исконското, цивилизациското кредо на нацијата, изразено низ вред-
ностите создавани со векови во областа на музиката, фолклорот, везот, рез-
бата и носијата, кои ја збогатуваат културата на државите во кои се доселиле.

Исто така, македонските исегенички организации и заедници, особемо 
македонските храмови се матиците околу кои се обединуваат Македонците 
од сите делови на Македонија. Македонските правоспавни општини, цркви 
и манастири насекаде по светот се дел од историската ризница и културниот 
подем што го постигнуваат Македонците насекаде низ светот.

Иселеништвото како дел од македонскиот живот, култура, религија, нау-
ка и од други аспекти е тема и е истражувано од поголем број ентузијасти, 
новинари, културолози, политиколози, публицисти, црковни дејци и друг вид 
научници. Сите тие продонесуваат да се збогати вистината за Македонците 
од етничка Македонија кои свиле „нови гнезда“ по светот.

Инаку, поради миграциските движења и поради зголемувањето на ната-
литетот и други фактори, бројот на македонските иселеници расте од година 
во година. За жал, не постојат целосни и попрецизни податоци за Македон-
ците на Балканот и за македонските доселеници во прекуокеанските земји, 
Европската Унија и во други земји.

Межутоа, македонското иселеништвото останува да биде дел од македон-
скиот живот, култура, религија и наука. Тое е истражувано од поголем број 
ентузијасти, новинари, културолози, политиколози, публицисти, писатели, 
црковни дејци и друг вид научници. Сите тие продонесуваат да се збогати 
вистината за Македонците од етничка Македонија кои свиле „нови гнезда“ 
ширум светот
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ИСЕЛУВА ЕТО НА 
МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ВО 

ПЕРИОДОТ ОД ИЛИНДЕН 
1903 ГОДИНА ДО ДЕНЕС (1)

Развојниот пат на македонското иселеништво во основа се совпаѓа 
со развојот на настаните на Балканот и уште повеќе во зависност 
од тоа како се движеле настаните околу Македонија. Како резул-
тат на тоа преселничките печалбарски движења на Македонците и 

нивниот интензитет биле условени, пред се` од тешките економски услови за 
живеење и работа, а во многу помалку случаи и од причини што имаат наци-
онално-политички карактер. Тешките, лоши, често и невозможни услови за 
живеење и постојаната борба за опстанок присилиле голем број Македонци 
да се определат, покрај другото, и за печалбарството.

Затоа, печалбарството при крајот на XIX и почетокот на XX станало масов-
на појава и еден од најсилните докази за неподносливата состојба, особено 
во македонските села. Селаните масовно ја напуштале Македонија и оделе 
во Солун, Цариград, Смирна, Скадар и надвор од границите на Турција во 
соседните земји: Србија, Грција, Бугарија и Романија, а понекогаш и во Ав-
стро-Унгарија, Франција и Египет. Така, по неколку илјади од Леринско, Пре-
спа и Костурско секоја година оделе во Цариград и Смирна; од Струшко и 
Битолско најчесто се упатувале за Скадар; од прилепските села и од градот 
оделе во Србија и Бугарија; од Охрид и околината оделе во Србија, Бугарија и 
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Романија, а голем број печалбари имало од Велешко, Кичевско, Демирхисар-
ско и Тетовско. По некое непишано правило, печалбарите се враќале  дома по 
неколку години и со спечалените пари најчесто купувале имот.

Исто така, при крајот на 19-от век и на почетокот на XX век Македонци-
те почнале да одат на печалба и во прекуокеанските земји, САД, Канада, 
Австралија и Јужна Америка (особено Аргентина). Така, се знае дека првите 
печалбари од Македонија пристигнале на северно-американскиот континент 
во 1885, а првата поголема група претежно од селото Буф, Леринско, во 1898 
година. Во Австралија првите Македонци – печалбари пристигнале по Прва-
та Светска Војна, а првите групи дошле во 1924 година, слично како и во Јуж-
на Америка.

Печалбарството, односно преселувањето, пак, од Македонија во САД и  Ка-
нада е карактеристично за традиционално иселеничките краишта: Леринско, 
Битолско, Преспанско, Костурско, Охридско, Воденско, Прилепско, Струшко, 
Солунско, Тетовско и други делови на Македонија. Иселеничките движења 
од овие краишта се засилиле по Илинденското востание во 1903 година, а 
особено иселувањето било изразено по Балканските војни и по Првата Свет-
ска Војна, кои наместо слобода од петвековното ропство, на Македонците им 
донеле тројна поделба, угнетување, асимилација, денационализација и фи-
зичко уништување, што ги спроведувале порано ослободените соседи, Буга-
рија, Кралска Југославија, Грција и Албанија. 

Инаку, Македонците како библиски народ, своето постоење и опстано-
кот низ историјата, најверојатно му го должат, меѓу другото, и на празникот 
Илинден, издигнувајќи ја неговата верска и национална симболика до ниво 
на маѓија која ги поврзува, независно дали се наоѓаат во Австралија, САД, Ка-
нада, Европа (Европската Унија) или на други простори ширум светот.

Притоа, Илинденските празнувања на сите континенти имаат свој типично 
македонски концепт, односно функционираат како систем кој го мотивира и 
стимулира најкреативното кај Македонците на сите простори. Кај нив доаѓа 
до израз исконското, цивилизациското кредо на нацијата, изразено низ вред-
ностите создавани со векови во областа на музиката, фолклорот, везот, рез-
бата и носијата, кои ја збогатуваат културата на државите во кои се доселиле.

Исто така, македонските исегенички организации и заедници, особемо 
македонските храмови се матиците околу кои се обединуваат Македонците 
од сите делови на Македонија. Македонските правоспавни општини, цркви 
и манастири насекаде по светот се дел од историската ризница и културниот 
подем што го постигнуваат Македонците насекаде низ светот.

Иселеништвото како дел од македонскиот живот, култура, религија, нау-
ка и од други аспекти е тема и е истражувано од поголем број ентузијасти, 
новинари, културолози, политиколози, публицисти, црковни дејци и друг вид 
научници. Сите тие придонесуваат да се збогати вистината за Македонците 
од етничка Македонија кои свиле „нови гнезда“ по светот.
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Така, според Ѓорче Петров (кој го изучувал во 1909 година емигрантското 
движење од Македонија во разни земји и континенти), централен простор за 
гурбетчиството била Југозападна Македонија. 

Причина за тоа било албанското иселеничко движење кон исток, што 
резултирало: истиснување на македонското население од земјата, разбој-
ништво на шиптарските банди, сечењето и палењето на шумите, што го оне-
возможувало сточарството и дрвното производство и пропаѓањето на многу 
зaнаети.

Почетокот на гурбетчиството се забележал во чисто планинските западни 
и југозападни краишта на Македонија, каде што арнаутскиот притисок бил 
најсилен. Гурбетчиството како широка општествана појава, особано за Де-
мир-Хисарско (Битолско) и Кичевско, постоело од крајот на 19 век.

Одењето во туѓина било привремено одделување од куќата. Семејствата 
останувапе, а иселениците се враќале дома случајно или во сезони. Обично 
гурбетчиството било насочено кон Србија, Бугарија, Цариград и други пого-
леми градови во Турција и Романија. Емигрантското движење за Америка, 
Канада и други континенти, пак, било само проширување на регионалното 
гурбетчиството.

Според Ѓорче Петров, прв повод за иселување во Америка бил даден во 
Романија со прогонот на Македонците во 1898 година, по повод убиството 
на романскиот журналист Михајло. Нов поттик на иселеничкото движења во 
1900 година бил направен со протерувањето на јагленарите во шумите на 
Европска и Азиска Турција и затворањето на границата за секакви гурбетчии 
од грчка страна.

Пустошењето во време на Илинденското востание и по него, како и подо-
цнежните борби придонеле да се прошири заминувањето преку океаните и 
морињата. Во Охридско ва 1905 година движењето земапо силен замав. Кон 
1908 - 1909 година тоа движење се засилило особено во Леринско, Костур-
ско, Битолско, Пресланско, Прилепско и други места.

Инаку, поради миграциските движења и поради зголемувањето на ната-
литетот и други фактори, бројот на македонските иселеници расте од годи-
на во година. Не постојат целосни и попрецизни податоци за Македонците 
на Балканот и за македонските доселеници во прекуокеанските земји, Ев-
ропската Унија и во други земји.

Точниот број на македонските иселеници во Америка не можел да се од-
реди. Пред големата економска криза во таа голема прекуокеанска земја 
нивниот број достигнал до 18.000 души, од кои 70 - 80 отсто биле селани. 
До 1908 година бројот на иселениците во Америка не бил повеќе од 50.000 
души (8.000 во 1903 година, 10.000 во 1904 година, 12.000 во 1905 година и 
16.000 во 1906 година).

Исто така, според Ѓорче Петров, во време на Втората светска војна и по 
неа, нов прилив на емигранти во Америка и Канада имало од Егејска Маке-
донија и делумно од Петрич, Банско и Неврокоп, во Пиринска Македонија.
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Голем број македонски иселеници распрснати низ градовите, фармите и 
плантажите на Америка, Канада, Бразилија, Австралија, Египет, Европа и во 
соседните држави, не доаѓале со намера да се населат, туку само да спечалат 
пари и да се вратат во своите домови, каде што ги чекале нивните семејства.

Но, причините што ги терале овие наши луѓе да ја бараат заработувачката 
далеку од родната грутка, биле од потешка природа, заради што многумина 
од нив и не се вратиле. Тие мислеле на своите блиски во стариот крај, ги по-
магале испраќајќи им пари и материјална помош. Останала нишката што ги 
поврзувала со своите села, со своите земјаци, блиските роднини и пријатели, 
со старата татковина.

Официјалните статистички податоци за бројноста на македонските досе-
леници низ светот, се, исто така, нереални од многу причини. 

Така, според нив во САД има 20.365 Македонци (Биро за попис на САД, 
1990 година), во Канада има околу 54.000 Македонци, во Австралија 42.199 
Македонци, според Министерството за надворешни работи на Република 
Македонија (МНР на РМ) во Сојузна Република Германија 40.400 со регули-
ран престој (Централен статистички уред на СРГ, 1999 година), во Швајцарија 
53.907, со регулиран престој, во Белгија 2.059 со регулиран престој, во Холан-
дија 577 (Холандско биро за статистика), во Големото Војводство Луксембург 
358, во Италија 21.988 (според МВР на Р.М), во Австрија 21 (Статистика на 
Австрија), во Полска 150 македонски семејства (според МВР на РМ), а во по-
ранешна Република Југославија 47.200, според официјалниот попис.

Според еден австриски извор, пак, во етничка Македонија во почетокот на 
минатиот, (XX) век живееле околу седум милиони луѓе.

Меѓутоа, некои пореални процени зборуваат дека, покрај македонското 
население во Македонија (1.378.687) според пописот во 1994 година), за жал 
одтогаш како да се заборавил зборот „попис“, во Бугарија живеат повеќе од 
300.000 Македонци, во Грција околу 250.000, во Албанија повеќе од 150.000, 
а во Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина и Црна Гора живеат 
над 100.000 Македонци. Исто така, се проценува дека од средината на XIX 
век па до денес, од сите делови на Македонија, во разни земји во светот се 
преселиле од 600 до 700 илјади Македонци.

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

Се проценува дека само во Европската унија (Германија, Шведска, Данска, 
Норвешка, Франција, Белгија, Швајцарија, Австрија, Италија, Велика Брита-
нија, потоа во Словенија, Хрватска, Чешка Словачка, Полска, Унгарија, Рома-
нија, Украина, Русија и други земји) живеат околу 200.000 граѓани од маке-
донско потекло.
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Исто така, во Европската Унија има голем број етнички Албанци од Маке-
донија. Постои одреден број дојденци од македонско потекло коишто живеат 
во Јужна Америка, Египет, Израел, Јужна Африка, Узбекистан и во Турција 
каде има повеќе стотици илјади Македонци-муслимани и етнички Турци од 
Македонија.

Тешко може да се определи бројот на Македонците во иселеништвото, би-
дејќи при доаѓањето во новиот свет, Македонците патувале, односно доаѓале 
со турски, грчки, бугарски, српски и други патни исправи. Во зависност од тоа 
нивните имиња се врзувале за земјите од кои што доаѓале.

Единствено Македонците од Република Македонија заминуваат со ма-
кедонски патни исправи и се регистрираат официјално како Македонци во 
прекуокеанските земји. За Македонците од другите делови на Македонија, 
за жал, процедурата за докажување на сопствениот идентитет била, е и ве-
ројатно ќе биде потешка и непријатна, бидејќи не ретко се кршат и осноните 
човекови и морални норми пропишани со Декларацијата на Обединетите на-
ции за основните човечки права и други закони.

Со тоа маке дон ска  та голгота е осветлена од сите аспекти: исто риските 
околности кои довеле до нејзината појава, динамиката со која се развивала, 
структурите на населението кои се нашле под нејзин удар, динамиката на 
нивното интегрирање во новите средини, негувањето на културните тради-
ции, комуникациите со Татковината, економската кон со лидација и нивното 
афирмирање како значаен етнички фактор во др жа ви те во кои се доселиле 
и останале да живеат.

Македонскиот народ опстојува и надвор од границите на матичната земја, 
етничка Македонија. Затоа се вели дека македонската дијаспора е нераскин-
лив дел од својата земја, таа е амбасодар кој придонесува за зацврстување на 
економскиот, политичкиот и културниот развој на државата.

Забележано е дека поради егзистенцијални прашања, војни и други непо-
годи, Македонците се реселени насекаде во светот. Меѓутоа, македонската 
дијаспора игра можеби и главна улога во афирмирањето на својата држа-
ва  на  културниот, економскиот и политикиот развој. 

Исто така, македонските иселеници во светот придонесуваат за реша-
вање за прашањето на Македонците во Грција, Бугарија и Албанија. Така, 
Македонците во дијаспората со демострации повеќепати го кренаа гласот  и 
обединети побараа Република Македонија да биде бранител на името, на-
цијата, јазикот и другите историски придобивки, со цел да се шири вистината 
за Македонија.
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СО ПОЧИТ КОН 
МАКЕДОНИjА И 
МАКЕДОНСКОТО 
ИСЕЛЕНИШТВО (2)

Македонското иселеништво е алфа и омега во творештвото на 
Славе Катин. Сѐ што напишал и објавил во неговите книги, па-
теписи, репортажи, прикази, белешки, е длабоко проникнато со 
животот и опстанокот на Ма кедонците во светот. Тие се негова 

генетска преокупација, која го потврдува фактот дека е маѓепсан од феноме-
нот на македонската голгота.

Македонија е опсесија на Славе Катин, од која нема да се раздели до крајот 
на својот живот. Зашто на овој свет дошол да трага по Македонците, по оние 
вистинските во земјата и во светот и со нив да го споделува и доброто и злото, 
давајќи сѐ од себе да го осветли нивниот живот, нивните победи и порази, во 
сите фази на нивната ци ви лизациска битка за одржување во планетарната 
орбита, како ѕвезда чиј сјај не потемнува. 

Еден од добрите познавачи на неговото творештво, професор д-р Вера 
Стојчевска-Антиќ, во повеќе прилики по повод промоциите на делата на Ка-
тин, ќе истакне „Да се зборува за македонското иселе   ниш  тво во светот, зна-
чи да зборуваме самите за себе, за нашата исто ри   ја, за на  шата миграција, за 
нашата историско-општествена состојба во егзистенцијалниот континуитет. 
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Кога го читаме она што Катин го на пишал за нашите преселници, тоа значи 
дека со нескротлив интерес се само за по знаваме. 

Зашто тие преселници се наши роднини, оние кои своите ге нео лошки гран-
ки ги пресадуваат во некоја далечна земја, за нас позната пре ку прераскажу-
вањата, а во која, еве, продолжува се меј ниот растеж, честопати пренесен од 
кај Драгорот долж Аризона, од Треска кај Нија гара, од Преспанското Езеро 
кај Циришките Езера, или крај бескрај ни те океани на Америка и Австралија. 

Чувството за македонското иселеништво е такво зашто наши те пре -
селници се некогашните соседи со кои растевме и ги формирав ме на  виките 
во маалата во кои живеевме, или тие се нашите сограѓани кои сега ги среќа-
ваме наместо сретсело или на плоштадите во Македони ја, ши рум светот, 
крај плажите на Лонг Бич во Лос Анѓелес, во Мајами Бич или сред Лозана и 
Фрајбург. 

Во тие моменти јас го наоѓав важниот спој на не ко гашниот заеднички жи-
вот, макар за еден ден или за неколку часови, „кои живот значеа“, нагласу-
ва Стојчевска-Антиќ и додава: „дека дружејќи се со нив, Катин ги запознал 
постепено и перманентно, со сите нивни преоку пации, судбини, истории. Не 
може човек да го запознае менталитетот на нашиот преселник, без личните 
контакти со него, во сообразност со сре дината што ја одбрал за своја втора 
земја, по Татковината. Катин имал многу средби со нив, многу изминати дено-
ви, како син на вредни преселници“. 

Педесет години Славе Николовски-Катин ја следи пре сел нич  ката судбина 
на Македонците, нивната економска ситуација, кул тур ниот престиж, улогата 
на МПЦ во нивното мотивирање за реализација на бројни програми на меди-
умски, културноуметнички, спортски и духовен план. 

Со фактографски материјали за состојбите на македонските пре сел ници во 
светот, со афинитет да ги овековечи нивните судбини, со умешност и талент од 
секое пократко или подолго патување да под гот ви репортажа, патопис, скица 
или белешка и воедно со неизмерно чувство и љубов кон исто ри јата на маке-
донското печалбарство, Катин секогаш на секој Македонец му подарува убава 
литература, низ која ќе ја доживее својата судбина, не само во државата во која 
се преселил, туку и во својата Татковина. 

Промоторите на книгата „Иселенички хоризонти“ во Штутгарт, Герма-
нија, не случајно истакнале: „Славе Ка тин е еден од најдобрите познавачи на 
македонското исе леништво, кој со својата богата пишана продукција, со секој 
свој наслов ги збо  гатувал хо ризонтите на македонската вистина. Во нив тој 
ја откривал бол  ната тра гедија на Македонците, подигната до ниво на една 
колектив на национална суд бина и историска категорија, притоа, исполну-
вајќи ја оп штествената ми сија во одржувањето и градењето на врските меѓу 
ра се лените Ма ке дон ци и оние што живеат и создаваат во сопствената сло-
бодна и не за вис на држава на Балканот. 

Сублимирајќи ја судбината на Македонците на Балканот со онаа на расе-
лените, Катин остварува своевидна исто рис ка синтеза ко ја овозможува ав-
тентичен поглед на македонската ис то рија, создавана низ вековите, низ нив-
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ните бу ни и востанија против број ните освојувачи. Низ диоптријата на Катин 
се кој Македонец ја со гле дува големината на просторот на неговата држава, 
која низ вековите до живувала трансформации во нејзиното рас пар чу вање, 
од нејзините со седи, кои и покрај жилавите напади и освојувања низ векови-
те, не мо желе целосно да ја освојат. 

Преокупиран со македонската колективна судбина, Катин оста нува фана-
тично приврзан кон оваа важна национална тема. Тој ни ја от  крива нај болната 
македонска трагедија, кревајќи ја и возвишувајќи ја на ниво на една колек-
тивна национална судбина и историска ка те го рија, притоа, испол ну вајќи ја 
општествената мисија во одржу ва ње то и градењето на врските меѓу расе-
лените Македонци и оние кои живеат и создаваат во Република Македонија, 
истакнуваат промоторите на делото на Катин „Исе  ле нички хо ризонти“, дода-
вајќи дека „егејскиот, односно бе ло мор скиот, пи  рин ски от и преспанскиот дел 
во Република Албанија, 

Катин ги оживува со цврста историска до ку мен ти ра ност и која се потпира 
на потребната фактографска аргументираност, што на неговите дела на оваа 
тема им дава и еден мошне значаен исто рио граф  ски белег“. 

Катин е автор кој најимпресивно ги доловува талкањата на ма ке донските 
економски емигранти по светот, односно нивното ра се лу вање, па и совре-
меното отселување, а низ тоа и нашето разма ке дон чу вање, на шата најболна 
рана, која, за жал, и денес не стивнува. 

Поминувајќи од судбина до судбина, секоја различна по својот скитнич-
ки знак, Катин ефектно го прикажува духот и психата на тие несреќни луѓе, 
кои сѐ уште не можат да ја прифатат својата судбина. Потврдувајќи се како 
автор со вистински афинитет кон оваа тема, Катин е нејзин верен и смел ис-
тра жу   вач, нејзин страствен опсерватор и протагонист, нејзин очевидец и ело-
квентен сведок. 

Неговите текстови не само што ги опишуваат сред бите и настаните, туку 
предизвикуваат љубов и верност кон Татковина та, а низ нив се сублимира и 
авторовата визија за македонството. Токму поради тоа, делата на Катин има-
ат и историски аспекти, хуманистички пораки, ин тимни исповеди, патриотски 
мечти, но и психо лош ки и соци јални еле менти. 

А најдрагоценото што го нудат, е сознанието де ка сето тоа треба да се 
види со сопствени очи и да се доживее лично. Зашто тој, без предра суди и 
хипотеки, едноставно и уверливо, документирано и емо тивно, ја прикажува 
трагедијата и предизвиците на ма кедонските иселеници, како своевиден во-
дич на историската вистина и на маке дон ските судбини низ светот.

Делата на Катин прет ста  вуваат илустративен пример за современиот миг 
на македонскиот држа вен и политички однос кон нашите иселеници и нивни-
те културни, цр  ков ни и спортски друштва и клубови. Однос што отвора нови 
можнос ти, содржини и перспективи за градење поблиски односи и врски со 
македонското иселеништво, по примерот на Италија, Грција, Полска и Хр-
ватска. Колку ќе се успее во тоа, ќе покаже иднината. 
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Зашто во ми на тото миграционите процеси во Македонија се одвивале па-
ралелно со актуелните настани на Балканот, кога македонскиот народ влегу-
вал во разни фази на туѓи влијанија. Во ситуациите кога запаѓал во нови за-
висни состојби, неговата економска состојба се влошувала. Не е случајно што 
македонскиот печалбарски бран започнал многу одамна. Крајот на XIX век 
регистрира поголеми македонски преселнички групи, особено од Би толско, 
Леринско и Преспа, во Соединетите Американски Држави, а по Првата свет-
ска војна и во Ав стра лија. 

По Илинденското востание печалбарството се засилило, а про  дол жило 
и по Балканските војни и Првата светска војна. Иселувањето про дол  жило и 
меѓу двете светски војни, а особено по Втората светска војна, кога била по-
разена Демократската армија на Грција, во Граѓанска та војна, на чија страна 
учествувале Македонците од егејскиот дел на Македонија, на девајќи се на 
дефинитивно стекнување со национални и социјални права. Наместо тоа, до-
аѓа до преселби, особено од Ле ринско-ко  стурскиот крај. Во фокусот на Катин 
се и други специ фич ни периоди, кои довеле до преселби во други земји, а 
особено во САД и Канада.

Во обединувачкиот чин на Македонците во дијаспората, посебно место и 
улога има Македонската православна црква, чие дејствување кон тинуирано 
го следи перото на Катин. По обновувањето на Охридската ар хиепископија 
во 1958 година и по прогласувањето на автокефалноста во 1967 година, Ма-
кедонската православна црква направи силен пробив и во прекуокеанските 
и европските држави. До крајот на Народноослободителната војна Ма ке-
донците во дијаспората се приклучувале кон други православни цркви во 
новите средини, вршејќи ги православните обреди, не на македонски јазик и 
не во свои цркви. 

Првата инцијатива за отворање македонска православна црква се родила 
во Мелбурн, Австралија, во 1956 година. Новоизградениот храм „Свети Ѓорѓи“ е 
првата МПЦ освете на од ма  кедонски владика. Веќе во 1962 година е поставен 
каменте мел  ник на МПЦ „Свети Петар и Павле“ во Гери - Индијана, а во 1964 го  -
дина на црк вата „Свети Климент Охридски“ во градот Торонто. 
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СРЕДБА СО СЛАВЕ КАТИН 
ВО БИБЛИОТЕКАТА ,,ГРИГОР 

ПРЛИЧЕВ“ ВО ОХРИД (3)

Националната   установа „Григор Прличев“ во Охрид е културен 
дом на книгата чија библиотечната дејност во Климентовиот и 
Прличевиот град датираат многу одамна уште од 19. век, кога 
охридскиот терзија Ангел Групчев за кого Прличев рекол дека е 

„најучениот тогаш маж“, во својот дуќан во охридската чаршија, отворил чи-
талиште кое привлекло големо внимание и предизвикало интерес кај граѓа-
ните.

Во таа установа на македонската културата се одржа средба со новинарот, 
публицист, истражувач и преведувач Славе Катин кој стапнал на сите кон-
тинети и посветил голем дел од својот живот и творештво на Македонците 
од етничка Македонија расселени ширум светот и ги забележал нивните жи-
вотни приказни, судбини, успеси, радости, таги и љубовта кон својата родна 
Македонија

На 22 август 2018 година, во одајата на Григор Прличев што се наоѓа 
во Националната   установа „Григор Прличев“ во Охрид се одржа книжевна 
средба со новинарот, публицист, истражувач и преведувач Славе Николоски 
- Катин. Во оваа куќа на книгата, на присутните вљубеници на книгата им се 
обратија: директорката на библиотеката Гордана Змејковска и новинарот 
Милчо Јовановски, а промотори на животот и делото на Катин, беа неговите 
колеги, пријатели и долгогодишни соработници д-р Томе Груевски, професр 
на Факултетот за новинарство при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ и  
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авторот на овие редови Свето Стефаноски, новинар и публицист, познат по 
списанието „Екологија“.

Книжевната средбата беше посветена на еден исклучителен и познат ав-
тор - Македонец кој стапнал на сите континети и создал и запишал небројани 
трајни вредности како показ на нашето постоење. Притоа, промоторите се 
задржаа на ентузијазмот на нескротливата и несопирлива енергија на славе-
никот Славе Катин, кој посветил голем дел од својот живот и творештвото за 
Македонците од етничка Македонија расселени ширум светот и ги забеле-
жал нивните животни приказни, судбини, успеси, радости, таги и љубовта кон 
својата родна Македонија.

На средбата беше речено дека Славе Катин не припаѓа на политичка 
партија, бидејќи тој припаѓа на Преспа, на Македонците во дијаспората, на 
етничка Македонија и на Македонската православна црква - Охридска Ар-
хиепископија (МПЦ-ОА). А Црквата како институција игра значајна улога во 
опфаќањето и сплотеноста на Македонците надвор од Македонија, особено 
во прекуокеанските земји и насекаде во светот.

Разновидната палета на Славе Катин за реализација на стратешките цели 
на полето на иселеништвото опфаќа бројни напори, од кои дел веќе функци-
онираат. Покрај релативно честите посети на трите континенти и неговите 
приватни средби со мигрантите, преку неговите монографски публикации за 
најуспешните од нив, Катин, исто така, се обидува да предизвика интерес кај 
државните лидери во земјата за соработка со дијаспората. Ова особено се 
очекува со објавување на неговата 55 книга Израел и Македонија (на англи-
ски, македонски и хебрејски).

На средбата, меѓу другото беше речено дека Славе Катин ја започна своја-
та преведувачка и публицистичка дејнос во Охрид, вториот Ерусалим, градот 
на свети Климент и свети Наум Охридски, градот на минатото, сегашноста 
и иднината. Тука, тој  го подготви и го објави неговото прво дело - лексико-
графското издание „Англиско-македонски лимнолошки лексикон” (1986), во 
издание на Хидробиолошкиот завод од Охрид.

Ова дело ги постави темелите на творештвото на Славе Катин, кој потоа 
преведе поголем број научни книги и трудови, кои се објавени во Македонија 
и САД, потоа напиша десетина книги кои се однесуваат на иселеничката про-
блематика како и дела за неговите патувања, средби и разделби со Македон-
ци ширум светот. Меѓу другото, во неговото новинарско творештво Катин се 
зафати и стана еден од најпознатите  автори за репортажи како новинарски 
жанр и убавица на изразот.

Посебно за репортажите на Славе Катин зборуваше проф. д-р Томе Груев-
ски, кој меѓу другото рече дека овој новинарски жарн  е свидетелство, доку-
мент и убав збор, како и откривање на човечката судбина, проникнување во 
социјалните драми и изговорена или визуелна слика за човекот, настаните и 
појавите. Репортажите на Катин претставуваат вистинска слика на стварно-
ста, а тој како добар репортер умее да ги поврзе работите од различни под-
рачја и епохи во една целина која ги возбудува мечтите.
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Таков е случајот со публикациите  “Моите патувања по светот”  (2001)   и 
„Светот на дланка“ (2014) кои претставуваат збир на неколку стотини подолги 
репортерски записи за неговите патувања и обиколка на четириесетина земји 
ширум светот. Тие всушност се описи на краишта, предели, градови, држави, 
во кои новинарот Катин патувал и го опишува она што на тој пат го привлеку-
ва неговото внимание. Затоа со право може да се рече дека во новинарското 
обликување на репортажите на Славе Катин доаѓа до израз неговата автен-
тичност, документарност и конкретно прикажување на она што е најбитно.

Во претставувањето на Славе Катин како автор на осумнаесет моногра-
фии за познати и признати македонски личности во македонската дијаспора 
и во Македонија, Свето Стефановски, авторот на овие редови, меѓу другото 
рече дека Славе Катин е познат на македонската и на меѓународната јавност 
по 55-те публикации, по 100-та научни трудови од различни области и по не-
говите над 3.000 новинарски и други текстови објавени во Република Маке-
донија и во информативни гласила во светот.

Првото негова моногравско дело е „Атанас Близнаков“ (2000), (на маке-
донски јазик), книга за иселеникот од Гери, Индијана, САД, а по потекло од се-
лото Д΄мбени, во Егејска Македонија. Во ова моногравско дело се вели дека 
иселеникот Атанас Близнаков не се покажа како обичен печалбар, туку како 
личност што настојуваше да навлезе во суштината на македонската слобода, 
убавата и правдољубива идеја, гледајќи ги работите со многу сериозен при-
стап, со што се издигна над времето во кое живееше.

За него Славе Катин написа ново дело под наслов „Атанас Близна-
ков“ (2017) (на македонски и англиски јазик), во кое се зафатени позначајните 
моменти од животот на овој доблесен иселеник, за кого постојано ќе навира-
ат спомени, а најмногу ќе се потсетуваат студентите – стипендисти на Фон-
дацијата „Атанас Близнакоф”, за неговото хумано и патриотско дело, затоа 
што тој останува да живее во историјата на Универзитетот „Свети Кирил и 
Методиј”, од Скопје, на македонското иселеништво, на македонскиот народ и 
на Република Македонија.

Една од најзначајните монографии на Славе Катин е, секако, “Моногра-
фијата за митрополитот Кирил“  (Кирил Поповски) (2007) (на македонски и 
англиски јазик). Во тоа време, како најстар архијереј по хиротонија и архи-
пастир со околу 45-годишно искуство и со значаен историски изминат пат во 
поновата историја на Христовата црква, тој достојно беше респектиран од 
македонскиот народ, особено во иселеништвото како голем борец и побор-
ник за запазување на честа, достоинството и автокефалниот статус на нашата 
света Македонска православна црква-Охридска архиепископија. 

Исто така, на книжевната средба со Славе Катин во Охрид, акцент беше 
ставен на делото „Светозар-Светле Стамевски” (2005) (на македонски и ан-
глиски јазик) посветена на вистината и за потеклото, животниот пат и по-
стигнувањата на иселеникот Стамевски од Детроит, а по потекло од селото 
Одри, Тетовско, истакнат македонски иселеник, сопартиец и личен пријател 
на претседателот на САД, Џорџ  Буш Јуниор и на неговото семејство. Потоа 
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се потенцираше значењето на монографијата „Томов” (2007) (на македонски 
и англиски јазик) којапретставува огледало за познатиот и признат фолкло-
рист, етнолог, кореограф, скулптор, или како често го нарекуваа амбасадор 
на македонската култура, традициите и вистината за Македонија и македон-
скиот народ – Ѓорѓи (Џорџ) Томов.

Славе Катин е автор и на монографијата за Македонецот од Австралија, а 
по потекло од селото Буф, Леринско, Андреа Бранов (2000), (на македонски 
и англиски јазик), на делото „Јановски” (2002) од Торонто (на македонски и 
англиски јазик), на монографијата „Гога Печенковски” (2004) од Ресен (на ма-
кедонски јазик), на делата  „Бошко Рајчовски-Пелистерски” (2008) од Детро-
ит и Флорида (на македонски и англиски јазик), потоа, заедно со проф. Мето-
дија Трајковски, внук на донаторот „Петар Стаматов” (2010) (на македонски 
и англиски јазик, а заедно со Ѓорѓи Лумбуровски е автор на монографијата 
за бизнисменот Силјан Мицевски (2017) (на македонски) и на монографијата 
за Благој Механџиски, познат како ЗЕГИН (2018) (на македонски и англиски 
јазик).

Беше потенцирано дека посебно место во творештвото има монографија-
та посветена на едно од најпознатите естрадни имиња на македонската му-
зичка сцена и многу пошироко, Есма Реџепова-Теодосиевска (2016) (на маке-
донснки,  англиски и ромски јазик), коее дело за нејзините постигнувања како 
кралица на ромската и македонската песна, како и за нејзиниот животен  со-
патник и музички водител и столб на ансамблот „Есма“ -  Стево Теодосиевски.

Најново моногравско дело на Славе Кати, пак, е делото   за Стив Пља-
кас (2018), за еден од најпознатите македонски иселеници. Стив е канадски 
Македонец, или македонски Канаѓанец по потекло од убавото македонско 
село Зелениче, Леринско, од егејскиот дел на Македонија. Тој е исклучител-
но позната, призната и неодминлива личност меѓу Македонците во Канада 
и Соединетите Американси Држави. Бизнисменот Стив Пљакас е еден од 
најистакнатите Македонци кои се иницијатори, организатори и големи борци 
за афирмација и за одбраната на македонското многувековно име, на Маке-
донците ширум светот, Македонската православна црква и на духовниот жи-
вот чии корени се уште од мисијата на апостол Павле во македонската земја. 

Стив Пљакас  е особено активен во промовирањето на демократијата во 
Македонија за заштита на македонското име, знаме, Устав и промотор за 
признавање на Македонија како суверена, независна и самостојна држава на 
Балканот и на македонската вистина во светот. Се гордее дека е Македонец 
од етничка Македонија. 

Исто така, бизнисменот Стив Пљакас остварува блиски контакти со повеќе 
познати личности, дипломати и организации во светот во врска со моментал-
ните настани и состојби и се бори за иднината на Македонија. Тој е човекот на 
кого Македонија му е големата љубов. Тој неотстапно го брани сè она што е 
поврзано со Античка Македонија. 

Со неговата посветеност за зачувување на древните македонски корени, 
ја раширил вистината за Античка Македонија насекаде во светот. Меѓу дру-
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гото, заедно со професорот Мајкл Димитри од САД се првите ентузијасти кои 
во 1995 година ги посетија и ги открија Калешите, народ кој се смета за пото-
мок на Александар III Македонски (Велики) во Пакистан.

На средбата посебно внимание беше посветено на монографија за го-
лемиот Ѓорѓија – Џорџ Атанасоски, за човекот кој е исклучително голема, 
позната, призната и неодминлива личност во македонската дијаспора и во 
Македонија. Инаку, покрај Монографијата за митрополитот Кирил, една од 
значајните монографии на Славе Катин е, секако, делото „Ѓорѓија-Џорџ Ата-
насоски“ (2012) (на македонски и англиски јазик), кое има две изданија. 

Без сомнение,Атанасоски е еден од економски најуспешните Македонци 
во светот. Иако подолго време живее на Флорида, во САД, од своето еми-
грирање до денес тој е длабоко и силно поврзан со судбината, вистината и 
настаните во Македонија. Џорџ Атанасоски е Македонец по националност и 
православен христијанин по вера.

Оваа значајна и по многу нешта единствена двојазична монографија од 
овој вид претставува осврт за ликот и делото на Џорџ Атанасоски. Со тоа ав-
торот Славе Катин успеа да го овековечи овој познат и признат Македонец, 
преку кој се проектира фазата на македонската иселеничка историја. 

Бизнисменот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски е личност за почит и пример од 
кој можат и треба да се огледаат и други Македонци во двете татковини, САД 
и Македонија. Нему му припаѓа заслуженото високо место во хиерарсиската 
пирамида на луѓето кои имаат големи заслуги во иселеничката македонска 
сага и во градењето пријателски и бизнис мостови меѓу Република Македо-
нија и САД.

На крајот на книжевната средба, Славе Катин се заблагодари на присут-
ните и неговите промотори и се осврна на неговото 55 дело „Израел и Маке-
донија“ (2017), кое е на англиски македонски и хебрејски. Тој, меѓу другото, 
рече дека денес состојбата во дијаспората рапидно е изменета. Круната на 
тој историски вознес  рече Славе Катин дека е обновата на Охридската ар-
хиепископија во лицето на Македонската православна црква, чија улога на 
обединувачки фактор на Македонците дојде до израз и во етничка Македо-
нија и кај Македонците во дијаспората, кои само тие и античките Македонци 
се нарекуваат со тоа име.
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,,МАКЕДОНСКИ ХОЛОКАУСТ“ 
- ПРВО ДЕЛО ПОСВЕТЕНО 

НА МАКЕДОНСКОТО 
ИСЕЛЕНИШТВО (4)

К ако и другите етнички групи со доаѓањето во САД, Канада, Австра-
лија и Европа и македонските доселеници создале повеќе етнички 
организации. Тие им давале чувство на сигурност и станале место за 
етничко организирање на национален план, градејќи кај нив патри-

отска верба, љубов и надеж кон својата татковина, Македонија.
Пред Втората светска војна асоцијациите на македонските доселеници 

биле под силно туѓо влијание, особено на бугарската пропаганда. Но без 
оглед на тоа, тие ја за држале својата македонска етничка припадност, зошто 
нивните друш тва и асоцијации создавале можности за меѓусебни контакти и 
за побрза интеграција во новото оп штество.

Меѓутоа, по конституирањето на Република Македонија во 1945 година 
и по возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Маке-
донската православна црква рапидно се изменија состојбите на организи-
ран црковно-духовен и национален план. Македонските православни цркви 
започнаа да го опфаќаат мнозинството на македонските иселеници кои се 
сплотени во самостојни асоцијации, во состав на македонските православни 
цркви, во кои членуваат Македонци, без оглед од кој дел на Македонија по-
текнуваат.
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Меѓутоа, Македонците отсекогаш  биле   на удар на разни туѓи верски, наци-
онални и политички влијанија, кај кои се нашло погодно тло за таквата дејност. 
Во тој правец активна била бугарската, грчката и српската пропаганда, кои со 
успех ги вршеле своите замислени цели. Притоа, во прилог одела и неоргани-
зираноста на македонските доселеници кои, за жал, немале ниту своја држава, 
ниту, пак, свои македонски православни цркви.

Затоа, во периодот од нивното доаѓање во САД, Канада, Австралија и дру-
ги земји, до конституирањето на македонската држава, Македонците биле 
предмет на бугарската, грчката или српската пропаганда. Свои влијанија врз 
македонските доселеници вршела и Католичката, Англиканската и некои 
протестантски цркви, затоа одреден број од нив се приклучиле и кон овие 
цркви.

Публикацијата „Македонски холокауст“ е дело на  НИО „Студентски збор“ 
од Скопје, отпечатено во 1990 година, на 236 страници, на македонски јазик, 
чии рецензенти се: Живко Василевски, поранешен претседател на Матица-
та на иселениците од Македонија и Христо Андоновски, главен и одговорен 
уредник на списанието „Македонија“ а корицата ја дизајнирал академскиот 
сликар Ѓорѓи Даневски кој е автор на уметничките дела во Соборниот храм 
„Свети Климент Охридски, во Скопје. 

Славе Николовски-Катин започнал да пишува за македонското иселе-
ништво од првото дело насловено „Македонски холокауст“, публикација која 
го претставува значајниот придонес во натамошното проширување на созна-
нијата за драмата на македонскиот народ од сите делови на Македонија во 
дијаспората.

Маке дон ска  та голгота во делата на Славе Катин е осветлена од сите 
аспекти: исто риските околности кои довеле до нејзината појава, динамиката 
со која се развивала, структурите на населението кои се нашле под нејзин 
удар, динамиката на нивното интегрирање во новите средини, негувањето 
на културните традиции, комуникациите со татковината Македонија, економ-
ската кон со лидација и нивното афирмирање како значаен етнички фактор во 
др жа ви те во кои се доселиле и останале да живеат.

Така, делото „Македонски холокауст“ непосредно и аргументирано ги 
прикажува животните судбини на Македонците. Во секој презентиран текст 
читателот го чувствува присуството „на последното целивание“ на Македо-
нецот со родната грутка, со најблиските во родниот крај и со гробовите на 
починатите, што завршува со солзи на очите. 

Никој од насилно отселените од родниот праг не верувал ниту, пак, ќе по-
верува дека латинската поговорка: „Ibi bene ibi patria“ (Таму каде што ти е 
убаво, таму ти е и татковината) претставува вистина. Затоа и за навек вака ќе 
се одгласуваат како вистина испеаните македонски народни песни: „Бог да 
бие кој прв спомна Америка“, „Туѓината пуста да остане“ и други македонски 
песни.

На промоцијата на првото дело на Славе Катин „Македонски холокауст“, 
во Клубот на новинарите на Ма ке донија, Живко Василевски, претседател 
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на Културнопро свет ниот со бор на Собранието на Република Македонија, а 
потоа и прет се да  тел на Матицата на иселениците од Македонија, истакнал 
дека во сегашниот миг на разгорени страсти за господарење со средиштето 
на Балканот. 

А и во иднина, ова дело на Катин ќе претставува значајна и своевидна доку-
ментација за одбраната на националното битие на Македонецот, но и аргумен-
тација за проширување на сознанијата на општествено-политичката, кул тур-
ната, научната и друга јавност во светот за македонскиот дел на целиот Балкан.

Исто така, тој истакнал дека делото на Славе Катин „Македонски холока-
уст“, е по све тено, главно, на иселеништвото, при што овој истакнат маке-
донски општествен и кул турен работник ќе рече: „Тоа претставува значаен 
придонес во натамошното проширување на созна нијата за драмата на ма-
кедонскиот народ и за нејзините режисери, коишто со невидена упорност ја 
продолжуваат со години, децении и векови и сѐ уште упорно ја продолжуваат 
и се надеваат на конечното иско ре ну вање на Македонците од нивниот дел на 
Балканот. 

Преку овие магистрали постојано се движеле различни цивилизации од 
Север кон Југ и од Југ кон Север и секоја зад себе оставила траги од своја-
та материјална кул тура. Веројатно оваа вистина за Македонија била и мотив 
„железниот“ канцелар Бизмарк, кон крајот на XIX век да ја изговори позна-
тата син тагма: „Оној што владее со долината на реката Вардар, владее и со 
Балканот“.

Оваа вистина претставувала основа за завојувачката политика на Отоман-
ската Империја кон Европа, како што била и мотив во поли тич ката стратегија 
на балканските монархии за доминација на Балканот. 

Во прилог на тоа говорат бројните притисоци над Македонците, колони-
зациите со немакедонско население, асимилацијата и денационализацијата 
и како крајно сред ство, физичкиот геноцид над македонското население во 
сите делови на етничка Македонија. 

Во ова дело Славе Катин ги дава сведоштвата за Лерин, Желево, Габреш, 
К’басница, Воден, за Љубојно, Брај чино, Велгошти, Вевчани, за Мелник, Петрич 
и Сандански, за Мала Преспа и преселбите и разделбите на Македонците и за 
нивниот не пребол кон родната грутка. Во фокусот на неговото внимание се 
исе ле ниците, кои се потврдуваат како мошне значаен фактор во борбата на 
Македонецот за својата национална легитимација“.

Во рамките на овие и вакви ангажирања на аспирантите за вла деење со Бал-
канот, станува сосема разбирлива и вистината за една тре ти на од отселените Ма-
кедонци од својата родна грутка во преку мор ските земји. Оваа судбина е карак-
теристична и за народот од Израел и за Ерменците. Во публикацијата насловена 
„Македонскиот холокауст“ Славе Николовски-Катин непосредно и аргу мен тирано 
ги прикажува животните судбини на Македонците. 

Ова дело на Катин прет ста  вува илустративен пример за современиот миг 
на македонскиот држа вен и политички однос кон нашите иселеници и нив-
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ните културни, црков ни и спортски друштва, клубови и други асоцијации во 
Америка, Канада, Австралија и Европската Унија.. 

Однос што отвора нови можности, содржини и перспективи за градење 
поблиски односи и врски со македонското иселеништво, по примерот на Ита-
лија, Грција, Полска, Германија, Хр ватска и други земји. Колку ќе се успее во 
тоа, ќе покаже иднината.

Во оваа публикација е забележано дека Грција, за жал, е земјата од каде 
што, потекнува зборот “демократија”.   Заедно со Македонија е земја од ми-
натото, со надеж дека ќе биде земја на иднината, и, конечно, таа е сосед на 
Република Македонија, кој треба да биде своевитен генератор, а не кочничар 
без преседан кон подоброто утре на еден Господов народ кој постое од ан-
тичко време до денес.

Меѓутоа, Грција ја користи позицијата дека е мезениче на Англија  и Сое-
динетите Американски Држави и продолжува да блокира, бидејќи  е членка 
на Европската Унија. Сепак, треба да не се заборави дека таа не е национал-
но хомогена, туку, всушност, е мултинационална држава,  имајќи ги сите по-
тенцијални политички последици. Обврзна е на Грција, а и на Бугарија, да ја 
прифатат европската регулатива во врска со третманот на малцинствата и 
заштитата на нивните човекови и културни права.

Исто така, треба да се истакне дека македонскиот и грчкиот народ, без 
оглед на нивната државна политика, соработувале во добри и лоши времиња. 
Ова е потврдено во последниве децении со зголемување на соработката     
меѓу двете земји и нивните народи на културно и друго поле. 

Како потврда на ова, на пример, да посочиме дека се направени преводи 
од македонски јазик на грчки јазик и обратно, а има соработка помеѓу фолк-
лорни и забавни групи, театарски и други асоцијации во двете земји, Репу-
блика Грција и Република Македонија.

Голем број на грчки интелектуалци ги осудуваат политиките и неправдите 
нанесени на познати и признати македонски граѓани кои потекнуваат од Егејска 
Македонија. Исто така, мора да се нагласи значењето на грчкиот Хелсиншки ко-
митет и други здруженија за заштита на човековите и други права.
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ИНФОРМАТИВНИТЕ ГЛАСИЛА 
НА МАКЕДОНСКИТЕ 

ИСЕЛЕНИЦИ ВО СВЕТОТ 
(1945-1992) (5)

Медиумите на Македонците во дијаспората се од посебен инте-
рес и имаат повеќекратно значење. Нивната историја и развоен 
пат се бурни и многу интересни. Тие имаат посебна важност и 
играат огром на улога во ин  фор мативната дејност на Македон-

ците во новата средина.
Развојниот пат на информативните гласила пред Втората светска војна 

се совпаѓа со раз вој ниот пат на македонските доселеници во САД, Канада и 
Австралија. Тогаш ги следела бес крупулозната бугарска, грчка и српска про-
паганда, пре  ди звикувајќи заб лу ди, поделби и раздор во нивните редови. Тоа 
се гледа и на планот на ин  фор  мирањето, каде што токму поради недостиг на 
сопствен пе чат тие чи та ле бу гарски, српски, грчки, англиски и други информа-
тивни гласила.

 Меѓутоа, со конституирањето на  Република Македонија во 1944 година 
настанаа позитивни крупни измени и кај македонските иселеници. Меѓу дру-
гото, започнаа да се печатат информативни гласила на мајчин македонски 
јазик, да се отвораат радио и ТВ часови, со што иселениците се блиску до 
својата дедовка земја, Македонија.
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Публикацијата „Македонскиот иселенички печат“, (НИО „Студентски 
збор“, Скопје, 1993, 1-254. (на македонски јазик) чиј автор е Славе Николов-
ски-Катин е прв обид за дело од ваков вид во Македонија и има за цел да 
ја пополни празнината во историската анализа на печатот на македонските 
иселеници во светот. Ова дело чиј рецензенти се проф. д-р Боро Мокров и 
проф. д-р Весна Шопар (професори по новинарство) има за цел да ја збогати 
новинарската историографија, која во последните неколку децении е широко 
развиена кај Македонците на петтиот континент.

Навлегувајќи во сложената структура на македонската дијаспора, своите 
професионално разработени проекти на публицист и истражувач, Катин ги 
реализирал со динамика на добро организирана институција, што придоне-
сува за неговата избалансирана годишна публицистичка про дук ција, каква 
што не може да се најде и кај професионални институти. Потвр да за оваа кон-
статација е фактот што Славе Николовски-Катин во 1993 година, ја објавил 
студијата „Македонскиот иселенички печат“ (1945-1992), во издание на НИО 
„Студентски збор“ од Скопје.

Мотивиран од Кенедиевата синтагма „Не прашувајте што сторила татко-
вината за вас, туку што можете вие да сторите за неа“, тој успеал да ја заврши 
и објави книгата која го опфаќа иселеничкиот печат од трите континенти – 
главно, онаму каде што живеат и работат поголеми агломе рации на македон-
ското иселеништво - Австралија, Северна Америка (САД и Канада) и Европа.

Според текстот „Вистината за македонскиот иселенички печат“ на д-р 
Томе Груевски книгата „Македонскиот иселенички печат“ од Славе Нико-
ловски-Катин е резултат на неговата долгогодишна истражувачка работа во 
областа на печатот и новинарството и достигнувањата на македонските исе-
леници во прекуокеанските земји - Австралија, Канада и Соединетите Аме-
рикански Држави, како и во голем број европски земји, денес во Европската 
Унија. 

Таа е подготвена со цел да ја пополни празнината во областа на печатот 
на Македонците надвор од нивната татковина, за периодот од 1945 година, 
односно од конституирањето на НР Македонија до 1992 година, времето кога 
Македонија стана самостојна суверена и независна држава на балканската 
ветрометина.  

Оваа книга, исто така, има за цел да им биде од помош на новинари, кул-
турни, историски, политички, научни и други работници кои можат да  најдат 
голем број податоци во врска со активностите, ентузијазмот, љубовта и до-
стигнувањата, особено на полето на новинарството на македонските иселе-
ници во новата средина.

Весниците во голем број случaи го носат името „Македонија“, кое јасно 
говори за нивната силна врска со нивната дедовска земја, додека одреден 
број гласила го носат името на историски настани или личности од старата 
татковина. Така, под името „Македонија“ во Австралија, Канада, Соединетите 
Американски Држави и Европа има 40 гласила чии содржини вклучуваат кул-
турни и историски настани, настојуваат да ги разбудат патриотските чувства 
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кај читателите и, уште поважно, тоа се гледа како еден начин на значајна и 
голема поддршка на Македонија.

 Публикацијата „Македонскиот иселенички печат“ од Славе Катин е прв 
обид за дело од ваков вид во Македонија и има за цел да пополни голема 
празнина во историска анализа на печатот на македонските иселеници во 
Австралија, Канада, САД европските земји. Оваа публикација, се надеваме, ќе 
ја збогати литературата за оваа област, која во последните неколку децении е 
широко развиена кај Македонците во целиот свет.

Во Австралија, Северна Америка (САД и Канада) и Европа, за период од 45 
години, печатот е опфатен со околу 150 печатени гласила и преку 40 радио и 
ТВ часови. Тој број денес е намален на околу дваесеттина активни гласила и 
трие сеттина радио и ТВ часови. Се работи за изданија (гласила) на одделни 
друштва, поединци или цркви кои се пласираат и пошироко од седиштето на 
нивното појавување.

Македонските информативни гласила во прекуокеанските земји и Европа 
имаат посебно значење и играат огромна улога во зачувувањето на македон-
скиот јазик, во продлабочувањето на националниот дух и са мобитноста и за 
продолжувањето на културните традиции на Македон ци те во англосаксон-
скиот свет, нагласува Катин во својот воведен збор кон оваа, за наши прили-
ки, ретко значајна студија. 

Тој е свесен дека пе  чатот во дијаспората е оној интегративен фактор кој на 
нашите исе ле ници им овозможува не само да ги афирмираат своите актив-
ности по вр зани со националната припадност и култура, туку и да ги следат и 
бидат во тек со најбитните настани и случувања во нивната матична држава, 
каде им се семејните корени. 

Во исто време, тие го збогатуваат и мозаикот на мултинационалните кул-
тури во Соединетите Американски Држави, Канада, Австралија и Европа, 
зашто македонските културни вредности, во светски рамки, претставуваат 
највисок цивилизациски дострел на една од најстарите нации во светот - ма-
кедонската нација. 

Публикацијата „Македонскиот иселенички печат“ претставува прв труд 
од ваков вид во Македонија, кој има за цел да пополни извесна празнина во 
историо-графската анализа на печатот кај иселеништвото во Австралија, Ка-
нада, Соединетите Американски Држави, и Европа. 

За нејзиното подготвување Катин користел многу извори (публикации, на-
учни трудови, извештаи, разгово ри и други архивски податоци), но и сопстве-
ниот фонд со кој располага за оваа сфера, потврдени врз основа на неговите 
долгогодишни истражувања. 

Инаку, појавата на „Македонскиот иселенички печат“ во дијаспората е 
израз на долготрајната макотрпна борба на македонските доселеници (без 
разлика од кој дел на Македонија дошле), за афирмација на својот национа-
лен идентитет и на дедовската земја Македонија. Македонците на петтиот 
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континент секаде и во секоја пригода го истакнуваат македонското битие, из-
разено преку сопствената, богата, културна, национална и духовна историја.

Во таа насока се и настојувањата на авторот да ги претстави хронолошки 
по години информативните гласила пред читателите, да ја прикаже љубовта 
на Македонците кон пишаниот збор, вистината на информирањето, постиг-
натите резултати на полето на новинарството и публицистиката и со еден 
аналитички пристап да се претстави историскиот развој на новинарската 
дејност кај Македонците од сите делови на разделена Македонија кои свиле 
нови гнезда во далечна и демократска Австралија.

Делото „Македонскиот иселенички печат“ на Славе Катин е резултат на 
авторовата долгогодишна истражувачка работа во областа на печатот и но-
винарството и публицистичките достинувања на македонските иселеници во 
прекуокеанските земји - Австралија, Канада и Соединетите Американски Др-
жави, како и во голем број европски земји. 

Публикацијата е подготвена да го претстави печатот на Македонците над-
вор од нивната татковина, за периодот од 1945 година, односно до конституи-
рањето на НР Македонија од 1992 година, времето кога Македонија станала 
самостојна суверена и независна држава.

Улогата на средствата за јавно информирање е незаменлива во продол-
жувањето на културните традиции на македонските доселеници во англо-
саксонскиот свет. Тие настојуваат целосно да го запознаат читателот, слуша-
телот и гледачот со македонскиот јазик, културата, историјата, фолклорот, 
обичаите и со други карактеристики донесени од стариот крај.

Во подготвувањето на публикацијата „Македонскиот иселенички печат“ се 
користени информативни гласила, публикации, научни трудови, писма, раз-
говори, извештаи и друг вид материјал, како и фондовите за иселеништво 
кои се наоѓаат во Архивот на Македонија, Матицата на иселениците од Маке-
донија, во Министерството за односи со странство, Универзитетската библи-
отека „Свети Климент Охридски“ и други институции, како и приватни архиви 
на иселеници ширум светот.

Притоа, најзначајна била личната архива на авторот на публикацијава, 
Славе Катин, која тој најчесто ја собирал при посетата и престојот во Австра-
лија, Канада, САД и бројни европски земји, а која се наоѓа во Архивот на Ма-
кедонија и е подарок на македонскиот народ и на Македонија, со надеж дека 
материјалите ке послужат на сите заинтересирани личности од различни об-
ласти

Оваа публикација не претендира на исцрпност, туку, напротив, таа само ги 
поткрепува наводите и констатациите изречени при третирањето на одделни 
прашања за значењето на книгата за развојниот пат на македонскиот иселе-
нички печат и новинарството надвор од Македонија. Затоа, секоја доброна-
мерна сугестија на читателите посебно ќе биде корисна во дополнувањето на 
нејзината содржина и збогатување на информативната дејност.



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Македонското иселеништво 77

Публикацијата „Македонскиот иселенички печат“ има за цел да пополни 
извесна празнина во историографската анализа на печатот во иселеништво. 
Нејзиното објавување само ја збогатила и онака оскудната литература од 
оваа област, која во последните децении е развиена сред Македонците во 
светот.

Според Славе Катин, Македонците од сите делови на Македонија во 
дијаспората претставуваат една хомогена целина, веќе афирмирана и често 
посочувана како пример по својата организираност и различна активност и 
меѓу другате етнички групации. 

Во македонските православни црковни општини македонските доселени-
ци, без оглед на тоа од кој дел на Македонија се дојдени, зборуваат ист јазик, 
пеат исти песни, играат исти ора, учат на македонски јазик и ги продолжуваат 
македонските традиции и обичаи донесени од дедовските корени во Маке-
донија.

Паралелно со создавањето на македонските друштва, црковните органи-
зации и другите асоцијации изразено особено по Втората светска војна, ма-
кедонските доселеници во прекуокеанските и европските земји покренуваат 
и издавање на иселенички весници, списанија и отворање радио и ТВ часови 
на мајчин јазик, преку кои ги изразуваат целите и задачите на организациите, 
нивните активности и целокупното живеење, како и стремежите и постигну-
вањата на македонските доселеници во целина.

За излегувањето на публикацијата „Македонскиот иселенички печат“  по-
себни заслуги имаат издавачот „Студентски збор“ од Скопје и почитуваниот 
директор и учител во новинарството, Насте Стојкоски. Исто така, голем е при-
донесот на поранешниот дипломат во Австралија, Ванчо Андонов и неговото 
дело „Македонците во Австралија“ („Култура“, Скопје, 1973 година), и проф. 
д-р Томе Груевски за неговото дело „Јавното информирање во Македонија“ 
(„Студентски збор“, Скопје, 1991 година). 

Посебно треба да се споменат Министерството за образование и наука и 
Министерството за информации, за нивното разбирање и помош за печатење-
то на оваа публикација. Исто така, значајна е помошта на бројни автори од исе-
леништвото, чии дела се користени, како и многу добронамерници и вљубени-
ци во македонскиот печат и новинарството во македонската дијаспора.

Благодарение на порталот „Македонска нација“ од Скопје, публикацијата 
„Македонскиот иселенички печат“, била печатена во континуитет 30 продол-
женија за  македонските информативни   гласила во Австралија, 25 за Канада 
и Соединетите Американски држави и 20 продолженија за Европа (Европска-
та Унија). Исто така, поголем број продолжение од делото „Македонскиот 
иселенички печат“ биле објавени во различни информативни гласила во Ре-
публика Македонија и во прекуокеанските земји.: 
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ВЕСНИЦИТЕ ,,МАКЕДОНСКА 
ИСКРА“ И ,,МАКЕДОНСКА 

НАЦИjА“ - ПРВИТЕ 
ИНФОРМАТИВНИ ГЛАСИЛА 
ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО (6)

Македонските гласила во иселеништвото ги изразуваат културни-
те активности и животот во македонските етнички заедници, ги 
презентираат целокупните новинарски и општествено-политич-
ки активности, го даваат напредокот на македонската држава 

— Република Македонија, а во извесна мера служат и како бариера на туѓите 
пропаѓанди врз македонските иселеници. Преку информативните гласила во 
новите средини Македонците ги збогатуваат своите национални вредности со 
помош на културните институции во новите средини и на тој начин го збогату-
ваат мозаикот на мултинационалната култура во новите средини.

Едно од најзначајните македонски информативни гласила во Ајвстралија 
беше весникот „Македонска искра“ (1946-1957), првиот македонски иселе-
нички весник во Австралија и воопшто кај македонското иселеништво во 
прекуокеанските земји. Тој започна да се печати на 11 Октомври 1946 година, 
на денот кога се отвори нова славна страница во историјата на македонскиот 
народ во борбата за слобода и независност.
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Весникот беше орган на организацијата Македонско-австралиски наро-
ден сојуз (МАНС). Се печатеше еднаш месечно, а неколкупати излегуваше 
како двоброј во периодот од десетина години. Повеќе од една година се пе-
чатеше во Перт, потоа во Сиднеј, а од 1952 година до негоовото згаснување 
во јануари 1957 година  се печатеше во Мелбурн.

Прв уредник на „Македонска искра“  беше Ило Малков, 23-годишен сту-
дент, иселеник од селото Шестево, Костурско, на кого што голема помош 
во уредувањето му укажа Кирил Ангелков. Уште во првите броеви на уре-
дувањето работеше и Стојан Србинов, од село Буф, Егејска Македонија, кој 
подоцна стана уредник на весникот и најмногу има направено за неговото из-
легување. Покрај нив, уредници на весникот или во редакцискиот одбор биле 
уште Васил Бошков, Дане Трпков и Ванчо Неделковски, а меѓу поактивните 
соработници и дописници се јавуваат Никола Трсјански, Крсто Пазов, Никола 
Караџов и други.

Во уводната статија во која се изнесуваат целите на весникот се вели дека  
„Македонска искра” ќе работи со цел да го запознае австралискиот народ и 
австралиското општество со македонската емиграција во Австралија, со Ма-
кедонија и македонскиот народ, ќе се бори да ја обедини и да ја собере маке-
донската емиграција околу Македонско-австралискиот народен сојуз.

По бројот на страниците „Македонска искра“ беше мал весник — најчесто 
излегуваше на четири страници, и на мал формат. Подоцна часто се печати и 
на повеќе страници и на зголемен формат.

Според податоците во делото „Македонскиот иселенички печат“ на авто-
рот на овие редови, весникот „Македонска искра“  започна да се печати во 
Перт. Таму излегуваше повеќе од една година, до мај 1948, а потоа во Сиднеј. 
Решение во оваа смисла е донесено на Втората конференција на МАНС одр-
жана од 1 до 3 април 1948 година.

Излегувањето на „Македонска искра“ е од огромно значење за Македон-
ците во Австралија. Весникот внесуваше раздвиженост меѓу македонското 
иселеништво и претставуваше настан од посебно значење. За многумина тоа 
беше првпат да гледаат весник напишан на мајчин македонски јазик, затоа и 
беше примен со големо љубопитство, возбуда, голема љубов и радост. 

Во него редовно се пишуваше за настаните и активностите на организа-
цијата МАНС, потоа за значајните настани во Австралија и во светот, како и 
информации за изградбата, обновата и напредокот на НР Македонија. Затоа, 
за голем број македонски иселеници кои не знаеја англиски јазик, весникот 
претставуваше и единствено информативно средство во новата средина.

„Македонска искраа во голема мера придонесе за духовно обединување 
на македонските иселеници и за афирмирање на македонското име и нација 
во далечна Австралија. Исто така, придонесе да се развие и подигне нацио-
налното сознание кај македонските иселеници. Првпат на голем број Маке-
донци им ја кажа вистината за Македонија и им помогна да се ослободат од 
искривувањето што дотогаш им го наметнуваа туѓите пропаганда.
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Затоа, весникот „Македонска искра“ ќе остане запишан со златни букви 
не само  во аналите на македонското новинарство во дијаспората, туку и во-
општо во историскиот развој на Македонија и на Македонците на петтиот 
континент.

Информативните гласила во македонската дијаспора во голем број слу-
чаи го носат името „Македонија”, кое јасно говори за нивната силна врска со 
нивната дедовска земја, етничка Македонија, додека одреден број гласила 
носат имиња на некои историски настан или личности.

Само за илустрација ќе споменеме дека, во изминатите педесеттина години 
под името „Македонија” во македонската дијаспора има педесеттина гласила 
во чии содржини се вклучени културни и историски настани. Тие настојуваат 
да ги разбудат патриотските чувства кај читателите и, уште поважно што тоа 
се едни од начините за поддршка на дедовската земја – етничка Македонија.

Гласилото „Македонска нација” беше регистрирано како независно списа-
ние за општествени прашања и култура, како двомесечник и се печатеше во 
Минхен. Првиот број е отпечатен на 30 јануари 1971 година (како двомесеч-
ник за јануари—февруари), во почетните броеви како незавионо гласило, а 
потоа како орган на Движењето за ослободување на Македонија (ДОМ) и на 
Народноослободителниот фронт на Македонија (НОФМ).

Се печатеше на македонски јазик, на триесетина страници, на формат како 
списание на 21 х 29 см. Главата на списанието е на македонски јазик, меѓутоа 
се менува бојата на секое клише. Од шестиот број понатаму се наведуваат 
уредниците, најнапред е Драги Радински, потоа Драган Богдановски, потоа 
инж. Танас Ташев, Благој Шамбевски, Ване Самоилов и други.

Целите на списанието „Македонска нација”, покрај другото, се да ги за-
штити националните интереси на целокупниот македонски народ; да води 
борба за извојување национални права и слободи за Македонците под Грција 
и Бугарија; да подготвува терен за обединување на трите дела од распарчена 
Македонија во единствена македонска национална целина; да работи за по-
богат духовен, културен и политички живот на Македонците во туѓина и да ја 
шири во надворешниот свет вистината за Македонија и македонскиот народ, 
разобличувајќи ги притоа лагите и клеветите што га шират балканските на-
ционалисти и империјалисти.

Притоа, името на списанието јасно го оцртува неговиот општ македон-
ски национален карактер, односно дека тоа нe e орган на политичка партија, 
друштво или организација, туку е широка национална трибуна во која може 
да соработува секој Македонец кој сака да работи за доброто и среќата на 
својата нација. 

Издавачите на „Македонска нација” сметаат дека на македонската наци-
онална кауза може да и’ служи секој чесен Македонец без разлика на нега-
вите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. 
Списаниего нема цел да биде ни антикомунистичко, ни комунистичко, туку 
надпартиско, една широка македонска национална трибуна, што ќе работи на 
постигнување македоиско единство.
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Содржината на списанието „Македонска нација” обилува со теми кои има-
ат изразит национален карактер, а кои се претежно од областа на историјата, 
културата, јазикот, литературата и друго, вклучувајќи ги притоа прашањата и 
проблемите за обединување на Македонија.

Во наредните дваесетина години „Македонска нација” излегуваше, за жал, 
со извесни осцилации и прекини, со постојано ривалство, несогласувања и 
расцеп меѓу лидерите на емигрантските организации. 

Инаку, Драган Богдановски  беше најинволвираниот во „Македонска на-
ција“ и беше душата на ова гласило. Во исто време, тој беше голем борец про-
тив сите оние што го негираа постоењето на македонската нација и македон-
скиот етнички идентитет. Така, во периодот од 1958 - 1977 година најголема 
битка водеше против „МПО“ на Ванчо Михајлов, бидејќи, по Втората светска 
војна МПО се обиде своето влијание да го прошири и во Европа.

Списанието „Македонска нација”, беше едно од првите демократски и 
емиграциски гласила, кое претставуваше голем печатен медиум на Маке-
донците во Европа и Европската Унија. Тоа остави вечни драги во историјата 
на македонската емиграција и воопшто во историскиот развој и вистината за 
македонскиот народ и етничка Македонија.

Продолжувач на гласилото „Македонска нација”, кое се печатеше четири-
есеттина години и беше гласило на македонската емиграција е Мане Јаков-
левски. Тој како емигрант во Германија беше голем поддржувач на ова маке-
донско гласило и контактирал со голем број политички емигранти во светот. 

Меѓу другото, постојано  бил во контакт со Драган Богдановски кој во тој пе-
риод живеел во Париз. Тие двајцата како афирматори и бранители на етничка 
Македонија, покрај личните средби имаат и опширна писмена кореспонденција 
преку која може да се видат неговите погледи за иднината на организацијата и, 
воопшто, на македонското иселеништво во Европската Унија и во светот. 

Мане Јаковлевски е продолжувачот и основоположникот на македонската 
национална слободна мисла со новото електронско издание „Македонска на-
ција”. Денес како Веб-портал „Македонска нација”, претставува вистинска на-
цонална трибина, во која учествуваат сите оние Македонци или Македонки, кои 
сакаат да работат за доброто и среќата на својата нација и етничка Македонија. 

Денес, електронското издание „Македонска нација”, со своите над пет 
илјади статии, претставува вистинска енциклопедија на македонскиот народ, 
а изнесената вистина која ја шири низ светот претставува вистински браник 
на македонската национална кауза.

Инаку, познатиот и признат патриот и доблесен Македонец, Мане (Мано-
ил) Јаковлески, со своите соработници го основа  Веб-порталот „Македонска 
нација” меѓу кои денес е и авторот на овие редови Славе Катин, овој Веб-пор-
тал е еден од водечките во Македонија во изминатиот период. Тоа е екипа 
која нема да отстапи од македонскиот патоказ, нема да престане да истражу-
ва и да ги расветлува страниците од македонската историја.
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Покрај Мане Јаковлевски како основач на Веб-порталот, во него се вклу-
чени: Горан Митевски, Киро Кипроски, Дејан Донев, Тихомир Каранфилов, 
Гордана Димовска, Јанко Томов, Емил Јакимовски и Славе Катин, како и 
надворешните соработници: Васил Стерјовски, Бранислав Саркањац, Панде 
Лазаревски, Виолета Сековска, Жаклина Трпевска, Тодор Петров, Жаклина 
Петровска, Александар Џеповски и Костадин Керпичоски. Сите тие го прават 
Веб-порталот „Македонска нација” да биде македонски хроничар што ги бе-
лежи настаните и ја брани и ја чува македонската вистина и Македонија.

Инаку, Преселувањето од Македонија кон Европа било во помал број, во 
споредба со иселувањето во САД, Канада и Австралија. Меѓутоа, карактери-
стично за иселувањето од Македонија е тоа што се засилило по Илинденско-
то востание во 1903 година, а особено било изразено по Балканските војни 
и по Првата светска војна, кои наместо слобода од петвековното ропство, на 
Македонците им донеле тројна поделба, угнетување, асимилација, денацио-
нализација и физичко уништување, што ги спроведувале порано ослободени-
те соседи, Бугарија, Кралска Југославија, Грција и Албанија.

Она што се случувало во минатото, особено во текот на Балканските вој-
ни и по Првата светска војна, за релативно кусо време во одделни делови на 
Македонија настанале крупни миграциски движења и етнички промени кои 
имале катастрофални последици за македонското население. 

Раселувањето на емигрантите, пак, од логорите во Грција, Италија и Ав-
стрија започнало 1951 година, главно, во Австралија, Нов Зеланд и Јужна 
Америка (Бразил и Аргентина), од 1957 година во Белгија, 1958 и 1961/62 во 
скандинавските земји, а во седумдесеттите годиии се засили бранот на маке-
донски граѓани на привремена (постојана) работа и престој во странство

Македонците кои работат во поголемите центри ширум Европа, уште 
со доаѓањето имаат организиран живот преку организациите, клубовите, 
друштвата, црковните општини, печатот и другите асоцијации.

Досега се формирани околу 40 клубови и друг вид друштва и асоцијации, 
со македонско национално обележје и тоа: во Германија дваесетина, во Швед-
ска десетина, по неколку во Франција, во Данска, во Австрија итн. Оваа фор-
ма на општествено собирање придонесува за зачувување на националниот и 
културниот идентитет на Македонците и нивната врска со родната земја.

Исто така, со различен успех се организираат информативни гласила 
(печат, радио), културно-забавни, воспитно-образовни, црковно-просветни, 
спортски и многу други активности, кои придонесуваат за зближување во но-
вите средини во Европската унија.
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ПОРТАЛИТЕ ,,POLLITECON“, 
И ,,MACTEL” ОД СИДНЕj, 

АВТРАЛИjА (7)

С лаве Катин е познат на македонската и на меѓународната јавност 
по неговите бројни публикации, новинарски и научни трудови кои 
се посветени, главно, на етничка Македонија и на животот на Ма-
кедонците во дијаспората. Тој е  автор на над четири илјади нови-

нарски текстови и други единици од науката, фељтони, репортажи, осврти, 
портрети, преводи од литературата, јазикот религијата и културата на англи-
ски и на македонски јазик, како и на друг вид текстови и материјали што се 
објавени во земјата и во светот.

Најголем број од неговите текстови, над 1.500 се објавени во порталот 
„Македонска нација“ www.mn.com .од Скопје, потоа околу 200 во порталот 
Pollitecon www.pollitecon.com од Сиднеј, стотина текстови во порталот Мactel 
www.mactel.au од Сиднеј, како и стотина текстови во весникот „Македонија“ 
од Торонто, Канада. Исто така, Катин објавил голем број текстови и во весни-
кот „Австралиско-македонски неделник“ од Мелбурн,во весникот „Илинден“ 
од Тирана, во бројни црковни портали во Канада и Соединетите Американски 
Држави, како и десетици портали и весници во Република Македонија и во 
светот.

Инаку, сопственик и главе и одговорен уредник на порталот Политекон 
од Сиднеј е Виктор Бивел. Тој е Австралијанец од македонско потекло, кој е 
познат новинар, значаен издавач, публицист и уредник на порталот “Поли-
текон“ (Pollitecon www.pollitecon.com). Виктор како интелектуалец е дел од 
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националното, духовното, културното, црковното и семакедонското живеење 
во дијаспората и во етничка Македонија, кој има потекло од селото Нерет 
(Полипотамос), Леринско, во Егејска Македонија. Тој како личност која има 
своја вера, љубов, надеж и која има свој христијански дух претставува знача-
ен дел од минатото, сегашноста и иднината на вистина и трагичната судбина 
на Македонците во Беломорска Македонија. 

Виктор Бивел со голема љубов е посветен на дедовскиот праг во Егејска 
Македонија како дел од етничка Македонија која денес е во состав на Репу-
блика Грција, се радува, тагува и го споменува родниот крај на своите претци 
кои го напуштиле за на век. Виктор е пренесувач и афирматор на македон-
ската вистината во Австралија и во светот.

Виктор Бивел својот живот го посветува на македонското иселеништво 
на Македонија и македонскиот народ со посебна нагласка на настаните во 
Егејска Македонија. Неговото име и дело се добро познати меѓу Македонци-
те во Австралија и во целиот свет. Неговиот портал „Политекон“ е огледало 
за вистината на културата, историјата и борбата за основните човекови права 
на Македонците во Грција.

Виктор Бивел има направено неколку проекти за објавување преку Интер-
нет. Овие изданија вклучуваат онлајн препечатување на првиот македонскиот 
весник „Македонска искра“ што се печатеше во Австралија од 1946 до 1957 
година. Постојат нешто повеќе од 100 изданија. Во 2004 година ги направи 
делата „Македонските заедници низ целиот свет“, што е прва компилација на 
бројни имиња што можеше да ги најде за градовите и селата низ целиот свет 
каде има македонски населби, а ги има околу 3.000. 

Друг проект му беше под наслов „Договори и правни случаи“. Ова се ко-
пии во целост на многуте меѓународни договори што ја поделија Македонија, 
како што е Договорот од Букурешт во 1913 година, плус некои од национал-
ните и меѓународните правни случаи што ја зафатија Македонија и Македон-
ците. Има дел од вистината и животот во Егејска Македонија каде објавува 
оригинални статии за луѓето, политиката, културата, историјата и дијаспората 
на Македонците во тој дел на Македонија 

Неговиот последен проект е „Бесплатни електронски книги“, каде што ста-
ва достапни бесплатни копии на книги за македонските човекови права, по-
литика, историја, дијаспора, јазик, економија и други области. Досега има над 
320 бесплатни книги на веб-страницата, меѓу кои и 36 публикации за авторот 
на овој текст Славе Катин. Сите 320 бесплатни електронски книги можат да 
се видат и прочитаат на веб-страницата на Виктор Бивел, www.pollitecon.com 

Порталот „Политекон“(Pollitecon www.pollitecon.com ) е формиран во 1992 
година, чија цел е следната: За читатечите да обезбедат квалитетни информа-
ции на англиски јазик за етничките Македонци во светот, особено во Грција, да 
им помогнат на етничките Македонци да постигнат признавање и човекови 
права и да и’ помогнат на Грција да престане со својата политика на асимила-
ција и да биде со толерантно и мултикултурно општество.
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Досега, сопственикот на „Политекон“ објавил 14 книги на бројни теми, 
вклучувајќи политика, историја, биографија, јазик, литература, човекови пра-
ва и дијаспора. Последните три книги се достапни бесплатни е-книги.

Интернетстраницата pollitecon.com, пак, е основана во 1997 година и до де-
нес прерасна во голема веб-страница со бесплатни информации за Македо-
нија и Македонците. Главните делови на Интернет - страницата се:

- Библиотека за бесплатни е-книги Pollitecon. Овој дел во моментов има 
над 320 бесплатни е-книги од околу 130 автори. Има книги на англиски, ма-
кедонски, латиница и по една книга на грчки. турски јазик и дел на ромски 
јазик. Многу од книгите се од познати и признати автори, а многу од делата се 
достапни само или први беа достапни преку библиотеката е-книги.

- Животот во Егејска Македонија. Овој дел има 25 статии од различни 
автори од и за Егејска Македонија. Новиот дел под наслов „Познати луѓе од 
Егејска Македонија“ од Славе Катин има 107 биографски текстови за познати 
личности од Егејска Македонија кои живеат во дијаспора: во Австралија, Ка-
нада, САД и Европа.

- Македонските заедници низ целиот свет. Овој дел е објавено во 2004 
година и претставува прва и најкомплетен список на држави, градови и села 
низ целиот свет во кои има македонски заедници. На списокот има над 3.000 
заедници во 37 земји.

- Договори и правни случаи. Овој дел има целосни текстови на 19 исто-
риски договори што ја поделија Македонија. Меѓу нив е и првиот превод на 
Договорот од Букурешт на англиски јазик што беше достапен на Интернет. 
Преводот е нарачан од „Политекон“ и ги вклучува сите придружни мапи. Овој 
дел исто така ги има комплетните текстови на главните меѓународни правни 
и случаи на човекови права што се однесуваат на Македонците.

- Македонска Искра. Овој дел го објавува во електронска форма првиот 
весник на македонски јазик „Македонска искра“, кој започна да излегува на 11 
Октомври во Перт, Австралија во 1946 година и излегуваше до 1957 година. 
Од ова значајно информативно гласило има 102 броеви.

- Ажурирање на Pollitecon. Овој дел ги содржи сите последни копија 
на билтенот за ажурирање на Pollitecon, кој се објавува на секои шест ме-
сеци. Ажурирањето содржи информации за нови книги, е-книги и статии на 
pollitecon.com

- Есеи. Овој дел содржи 75 статии, говори и интервјуа од основачот на „По-
литекон“ публицистот, Виктор Бивел. Виктор е уредник, издавач и новинар 
од 1987 година. Неговите родители се од селото Нерет, близу Лерин. Роден 
е во Западна Австралија во 1957 година, порасна во Перт каде се стекна со 
диплома за уметности со специјалност на англиски јазик, а од 1984 година 
живее во Сиднеј.

Едев од најзначајните информативни гласила за Македонците од сите 
делови на Македонија на петтиот континент е, секако веб-порталот Мактел 
(Mactel) www.mactel.au од Сиднеј. Овој, како и другите медиумите на Маке-
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донците во Австралија се од посебен интерес и имаат повеќекратно значење. 
Нивната историја и развоен пат се бурни и многу интересни. Тие имаат посеб-
на важност и играат огром на улога во ин  фор мативната дејност на Македон-
ците во новата средина. Развојниот пат на ова информативните гласила се 
совпаѓа со раз вој ниот пат на македонските доселеници на петтиот континент 
и пошироко.

Улогата на Мактел како средство за јавно информирање е незаменлива 
во продолжувањето на културните традиции на македонските доселеници 
во англосаксонскиот свет. Тој настојува целосно да го запознае читателот со 
македонскиот јазик, културата, историјата, фолклорот, обичаите и со други 
карактеристики донесени од стариот крај, особено со вестите од сите области 
во старата татковина Македонија.

Во подготвувањето на веб-порталот Мактел  се користат информативни 
гласила, публикации, научни трудиви, писма, разговори, извештаи и друг вид 
материјал на Македонците во Република Македонија и во Австралија, како 
и информации од други портали и други институции и приватни архиви на 
иселеници ширум светот.

Појавата на Мактел во Австралија е израз на долготрајната макотрпна 
борба на македонските доселеници (без разлика од кој дел на Македонија 
дошле), за афирмација на својот национален идентитет и на дедовската земја 
Македонија. Македонците на петтиот континент секаде и во секоја пригода 
го истакнуваат македонското битие, изразено преку сопствената, богата, кул-
турна, национална и духовна историја. Во таа насока се и настојувањата на 
авторот на бројни продолженија во Мактел“ да ги претстави хронолошки по 
години историските збиднувања на Античките Македонци и на денешните 
Македонци во етничка Македонија. се’ со цел да ја прикаже љубота на Ма-
кедонците кон пишаниот збор, вистината на иформирањето, постигнатите 
резултати на полето на новинарството и публицистиката и со еден аналитич-
ки пристап да се претстави историскиот развој на новинарската дејност кај 
Македонците во Австралија.
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,,МАКЕДОНИjА“ ОД 
КАНАДА, И ,,AUSTRALIAN 
MACEDONIAN WEEKLY & 

TODAY“ ОД АВСТРАЛИjА (8)

Весникот „Македонија” од Торонто има посебно место во аналите на 
новинарството меѓу иселеништвото во Канада и пошироко во дијас-
пората. Тој четириесеттина години е вистински афирматор на Маке-
донија и македонскиот народ, со изразена национална и благородна 

мисија, особено меѓу Македонците во Торонто и околината. Тој е еден од вес-
ницити од ваков вид на тие канадски простор, што ги афирмира македонскиот 
мајчин јазик, литературата и културата, како и активностите и достигнувањата 
на повеќе од стотина илјади Македонци кои привремено или засекогаш свиле 
гнездо во Канада.

Ова значајно македонско гласило на кое денес главен и одговорен уред-
ник е Соња Лозановска, познат естраден уметник, новинар и публицист, пр-
впат од печат излезе на 2 ноември 1984 година, а потоа редовно секој 15-ти 
во месецот. Тој како македонски месечен информатор излегува и денес, a 
неговите страници се исполнети со текстови и фотографии од активностите 
и животот на Македонците во новата средина, како и голем број рекламни 
материјали од наши деловни луѓе што живеат во демократска и мултииул-
турпа Канада.

Првиот број од 1984 тодина беше именуван како „Македонски народен вес-
ник” чија глава беше дадена на кирилица, меѓутоа текстовите што следеја во 
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отсуство од кирилична азбука, беа пренесени на латиница. Исто така, на првата 
страница беше дадена етно географска карта на Македонија.

Во воведникот, меѓу другото, се нагласува: Весникот „Македонија е гласи-
ло за сите родољубиви Македонци кои живеат далеку од својата родна грутка. 
Целта на весникот е да донесува новости од родната земја: за природните бо-
гатства, секојдневните настани и слично. Весникот ќе биде огледало за сите 
читатели, бидејќи ќе се печати во Торонто и ќе биде простор за објавување на 
активностите на културно-уметничките друштва, спортските клубови и 
друг вид асоцијации, со што ќе си го најде место меѓу Македонците во Канада 
и во сите срца ќе го внесе македонскиот патриотски дух“.

Весникот „Македонија“ започна да го издава издавачки колегиум на чело 
со Горнан Јовановски и Танас Јовановски. Првите три броја се печатени на 
осум страници на среден формат (29 х 43 см) што е задржан во понатамош-
ниот период. Од четвртиот број се печати на дванаесет страници, а само не-
колку пати е печатен на осум страници. Уште од вториот број се среќаваат 
текстови на англиски јазик и голем број реклами. На вториот број во десниот 
агол е поместена фотографија на Грце Делчев. Од бројот десет, пак, не се 
печати повеќе етничката карта на Македонија.

По првата година од излегувањето на овој весник се појавија финансиски 
тешкотии, но и тешкотии од други субјективни и објективни причини, па така од 
тринаесеттиот број па натаму сопственик и главен и одговорен уредник е само 
Танас Јовановски. Оттогаш весникот има нова форма, тој го задржува името 
„Македонија”, а на насловната стравица во десниот агол е картата на Македо-
нија во чија средина има фотографија на Гоце Делчев. Од македонски народен 
весник стана гласник за Македонците  од  Северна  Америка.

Весникот „Македонија” и во минатото и денес се печати на литературен ма-
кедонски јазик, а голем број материјали од историјата, литературата и култура-
та се дадени и на англиски јазик, со цел со нив да се запознаат и читателите од 
англосаксонското говорно подрачје. Главниот и одговорен уредник и сопстве-
ник на ова гласило Танас Јованавски потекиува од печалбарското преспанско 
село Брајчино. Тој е ентузијаст и пријател на новинарството, со што волонтер-
ски се занимава и во слободното време, За весникот „Македоннја” Танас беше: 
сопственик, уредник, дактилограф, компјутерски работинк, печатар, дистрибу-
тер, со еден збор тој му ја даваше душата на ова македонско гласило.

Весникот „Македонија“ како месечно информативно гласило денес обилу-
ва со многу богати содржини, илустрации и други прилози кои значат придонес 
на македонското и канадското новинарство. Тој е еден од ретките македонски 
весниди со најдолг период на печатење во дијаспората. Весникот   е еден од 
најсодржајните меѓу гласилата во иселеништвото кој се печати во поголем ти-
раж и е безплатно гласило.  Во овој  период од четириесеттина години на печа-
тењето во него учествувале со свои текстови бројни соработници од дијаспо-
рата и од Република Македонија, меѓу кои посебно место имаат во почетните 
години имаа Петре Гиневски, Мето Јовановски, Славе Катин и голем број други 
познати вљубеници во новинарството.
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„Австралиско-македонскиот неделник” од Мелбурн, пак, беше и е мошне 
значаен, ако не и најзначаен, македонски неделник во иселеништвото. Тој за-
почна да се печати на англиски и на македонски јазик и претставува вистин-
ски афирматор на македонската култура, литература, јазик, историја, спортот 
и другите традиции. Во исто време, со ширењето на вистината за Македонија, 
за македонскиот народ и за македонското иселеништво, весникот претста-
вуваше и сега претставува еден од трите најзначајни и најтиражни етнички 
гласила во мултикултуриа и демократска Австралија.

Првиот број на „Австралиско-македонски неделник” излезе на 6 мај 1988 
година, отпечатен на 20 страници, на формат 29џ42 см. со паралелни тек-
стови на англиски и на македонски јазик. Клишето на главата на весникот е 
исто така на двата јазика, во средината го содржи глобусот на светот од кои 
полетуваат три гулаби, како симбол на мир и пријателство.

Весникот во почетокот го уредуваше Редакциски одбор составан од Џим 
Томев, Крсте Наумовски и Питер Коронеос, а менаџер за рекламите беше 
Анџело Патера, еден од сопствениците на весникот. Првите  две години гла-
вен и одговорен уредник и еден од сопствениците на весникот од мај 1988 
до декември 1990 година беше доблесниот иселеник Џим Томев, интелекту-
алец, драматург и патриот, по потекло од селото Кабасница, Леринско. Исто 
така, огромна е улогата и придонесот на бројните ентузијасти, интелектуал-
ци и истакнати македонски иселеници, како и многубројни соработници од 
Австралија, Канада, Шведска и од Републиката, меѓу кои Славе Катин беше 
акредитиран новинар од Република Македонија за „Австралиско- македон-
ски неделник” во период од четири години. Сите тие со своите текстови за 
активностите во своите средини и за постигнувањата на Македонците во це-
лина во годема мера ја збогатуваа содржината на весникот и ја афирмираа 
македонската заедница на новите простори ширум светот.

  Денес весникот „Австралиско-македонскиот неделник и Денес” кој го 
уредува семејството на академок Божин Павловски има улога на бранител 
на македонските интереси на петтиот континент. Преку него се води жестока 
битка на интелектуално ниво со грчките, великосрпските и великобугарските 
шовинисти. Весникот придонесува околу него да се собере голем број свесни 
и образовани Австралијанци од македонско потекло. А целта на весникот е 
да ги обедини Македонците, без разлика од кој дел се дојдени, тие да се збли-
жат духовно, национално, интелектуално... Тоа, впрочем, може да се постигне 
во демократска Австралија, во земјата на мултикултурата, каде македонски-
те доселеници се дел од таа државна многунационална политика.

Славе Катин има објавено околу 1.000 различни текстови, особено текстови 
од монографиите за познати и признати личности од Македонија, Канада, САД, 
Австралија и Европската Унија.

Исто така, Славе Катин, објавил околу 500 текстови во: следните портали: 
„Публицитет“ од Охрид, “Macedonian Word” од Детроит, „Илинден“ од Тирана, 
Инфо-Преспа од Ресен, „Огледало“ од Тетово, како и во порталите на црков-
ните општини и во голем број други различни портали ширум светот. 
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,,МАКЕДОНСКО СОНЦЕ“ 
СИМБОЛОТ НА АНТИЧКИТЕ 

МАКЕДОНЦИ (9)

С амо Сонцето е постаро од Македонија, вели Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски. 
Затоа, симболот на античките Македонци, на Филип и на Алексан-
дар, чии потомци сме ние Македонците, од Кутлеш (Палатица), беше 
симбол на официјалното знаме на Република Македонија од осамо-

стојувањето на 8 септември (гроздобер) 1991 година. За жал, под притисок на 
грчките шовинисти и едногодишната блокада од Грција, шеснаесетзрачното 
знаме е променето на 5 октомври (листопад) 1995 година. Новото знаме на Ре-
публика Македонија е осумзрачно сонце, кое значи „ново сонце на слободата“.

Се чини  Сонцето  од  Кутлеш  (Палатица)  е многу значаен симбол на животот 
и работата на американскиот бизнисмен Ѓорѓија–Џорџ Атанасоски и на него-
вите инвестиции во Република Македонија: гласилото „Македонско сонце“, ТВ 
„Сонце“ и хотелот „Сонце ГА“. Исто така, во Македонија и во светот има голем 
број организации, институции, друштва и други асоцијации на кои им е симбол 
шеснаесетзрачното сонце, меѓу кои и името на ресторанот на бизнисменот Ри-
сто Гуштеров во Нејплс во Флорида што го носи името Палатица (Кутлеш).

Од  19  септември  (гроздобер)  2004  година, пак, античкиот симбол – ше-
снаесетзрачното сонце се вее и на симболот пред општинската зграда во Пу-
стец, Мала Преспа. За античкиот симбол на општинското знаме, секако има 
заслуги Светскиот македонски конгрес и збратимената општина Гази Баба од 
Скопје.
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Утврдувањето на македонскиот симбол од страна на Советот на Општина-
та  Пустец  и  неговото  потврдување од Министерството за правда на Репу-
блика Албанија ја направи единствена општина со Македонци во светот, која 
за официјален симбол го утврди македонското шеснаесетзрачно сонце. Јав-
ното објавување на симболот на Општината, симболично го означи и воведу-
вањето на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо во административ-
на употреба во Република Албанија, бидејќи на грбот називот на Општината 
е напишан и на македонски и на албански јазик.

Меѓутоа, најголемиот чувар и бранител на симболот од Кутлеш е, секако, 
бизнисменот Ѓорѓија  –  Џорџ  Атанасоски.  Тоа  сонце  постојано го води во 
текот на целиот негов живот, а тој тоа го потврдил особено преку гласилото 
„Македонско сонце“, чиј  историски развој  е тесно поврзан со идеите на Ма-
кедонците во дијаспората.

Така, поттикнати од   патриотското чувство да му се докаже на светот 
дека древната македонска цивилизација ќе воскресне со осамостојувањето 
на Република Македонија есента 1993 година неколку патриоти од Герма-
нија, предводени од господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, донесоа одлука 
за издавање на македонски неделник. Се одлучи гласилото да има светско 
значење со тоа што ќе се дистрибуира насекаде во светот каде живеат Ма-
кедонци. 

Идејата на Ѓорѓија–Џорџ Атанасоски за издавање едно гласило тлееше 
уште од пред 25 години да излезе „Македонско сонце“. Тој почувствувал по-
треба да се има едно печатено информативно средство, да се основа неза-
висен весник којшто ќе ги информира колку што е можно пообјективно не 
само читателите и јавноста во Република Македонија, туку и македонските 
иселеници.

Вршејќи го својот приватен бизнис, повеќе во туѓина отколку во таткови-
ната, имаше чести средби со Македонците во Америка кои вестите и инфор-
мациите си ги пренесуваа усно, со што повеќе се дезинформираа отколку 
што се информираа.

Сепак, по неколку средби со наши сонародници во Германија во текот на 
1993 година, најпосле се реализира идејата за македонски национален не-
делник, кој би имал и лобистичка улога во осознавањето на нашето вековно 
постоење преку свои аргументирани историски прилози.

Следеше една година подготовки по кои најпосле бизнисменот Атанасо-
ски го основа македонскиот светски неделник „Македонско сонце“, чијшто 
прв број излезе на 24 јуни (жетвар) 1994 година.

Иако Редакцијата на весникот се наоѓаше во Скопје, еден дел од македон-
ската јавности сметаше дека „Македонско сонце“ е неделник наменет само за 
македонската емиграција. Ваквата погрешна констатација траеше сè до оној 
момент додека читателот го немаше неделникот во свои раце.

По излегувањето на неделникот сопственикот Атанасоски со задоволство 
кажа дека неговиот труд, заложбите на соработниците и македонските жел-
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би за подигање на патриотскиот дух, не само меѓу Македонците во иселе-
ништвото, но и во татковината, конечно се остварија. Од скромниот тираж од 
2.000 примероци, весникот достигна да се печати во 7.000 - 8.000 примеро-
ци, а неколку пати ја преминал бројката од 10.000 примероци.

Како основач на овој светски неделник бизнисменот Атанасоски се тру-
деше истиот да биде целосно независен, непартиски, без негово влијание 
во уредувачката политика. Треба да се знае дека „Македонско сонце“ беше 
независен, национален неделник, кој дејствуваше „без влакно на јазикот“, ги 
боцкаше негативните појави, но, исто така, весникот беше полн со хуманост и 
братска љубов кон своите најблиски – Македонците.

Во исто време гласилото имаше  респект и кон другите малцинства кои 
живеат во Република Македонија. Не случајно ја негуваше рубриката „Вера-
та наша рисјанска“. Тоа беше заради тоа што господинот Атанасоски верува 
во Господ, верува и во себе и во својот народ и во својата држава. Бидејќи 
силно верува во сè, затоа за него Флорида е убавина, но Македонија е Божји 
рај! Заради тоа бизнисменот Атанасоски вели дека е хумано и морално да се 
почитуваат сите на светот, но уште подобро е првин да се сака својата нација, 
а потоа другите.

Инаку, првиот број на неделникот „Македонско сонце“ излезе на 24 јуни 
(жетвар) 1994 година и, со некои осцилации излегуваше во континуитет. Во 
два наврата беше извршена измена на форматот. Така, од бројот 493 од 12 
декември (снежник) 2003 година до бројот 763 од 13 февруари (сечко) 2009 
година беше издаден во боја со 64 страници формат А4, со рубрики и дизајн 
(со делови и изглед) според стандардите на европските неделници. Оттогаш 
„Македонско сонце“  се трансформира во електронско издание и е едно од 
главните информативни гласила во Македонија и особено во македонската 
дијаспора. Главен и одговорен уредник беше Александар Келтаноски, а де-
нес директор е Владо Спасиќ.

Концепцијата и уредувачката политика на неделникот се темели врз не-
говата основна цел - да се афирмираат македонските национални вредности 
не само на територијата на денешна Република Македонија, туку и во прео-
станатите делови на етничка Македонија и во целиот свет, односно секаде 
каде што живеат и работат луѓе чија етничка и државна припадност ги по-
врзува со Македонија.

Гласилото „Македонско сонце“ во печатена форма било дистрибуирано и 
продавано на пазарот во Република Македонија, но и во целиот свет каде 
што има Македонци - Европа, Америка, Канада, Австралија.

Од 2003 година - директор: Елизабета Хаџи- Стојанова Костурска, потоа 
Александар Келтаноски, главен и одговорен уредник; Редакциски колегиум: 
Кокан Стојчев, Жаклина Митевска, Милева Лазова, Мишко Талески, Мирослав 
Георгиевски; соработници: Фросина Ташевска-Ременски, Дејан Савовски, 
Александар Вучевски, Живанка Филиповска; технички уредници, Синиша 
Кариќ и Владимир Стојковски,; Силвана Блажева, лектор; Зорица Кметовска, 
дактилографка; Сузана Јосифовска, секретарка на Редакцијата.
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Од 2008 година главен и одговорен уредник стана Александар Келтано-
ски, а редакцискиот колегиум го сочинуваа: Кокан Стојчев, Жаклина Митев-
ска, Милева Лазова, Мишко Талески, Мирослав Георгиевски; соработници: 
Фросина Ташевска-Ременски, Дејан Савовски, Александар Вучевски, Живан-
ка Филиповска; технички уредници Синиша Кариќ и Владимир Стојковски,; 
Силвана Блажева, лектор; Зорица Кметовска, дактилограф; Сузана Јосифов-
ска, секретар на Редакцијата, и дистрибуција Миле Оцевски

Со излегувањето на неделникот „Македонско сонце“ се отворија нови ви-
дици во информативната дејност во Република Македонија. Неговиот прв 
број, всушност, беше празник за новинарството во Македонија. Затоа, по по-
вод излегувањето на првиот број и промоцијата на „Македонско сонце“ до 
читателите и до целата македонска јавност во Републиката и македонската 
дијаспора, се обрати претседателот на Светскиот македонски конгрес за Се-
верна Америка Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, како основач и сопственик на гла-
силото. Тој зборуваше за мисијата и целите на „Македонско сонце“, при што, 
меѓу другото истакна:

„Промоцијата на „Македонско сонце“ на 24 јуни 1994 година во Скопје, Ре-
публика Македонија,  е исклучителен чин во процесот на македонското  на-
ционално, духовно, културно и економско обединување. Појавата на овој прв 
македонски светски неделник го  обележа  почетокот  на  долгоочекуваната 
македонска информативна пролет во којашто Македонците од сите конти-
ненти добија свој автентичен форум за информирање и комуникација. „Маке-
донско сонце“ сега е составен дел од македонската пишана мисла, но истовре-
мено е и водечки поттик во унапредувањето на македонското новинарство.

„Македонско сонце“ целосно му припаѓа на македонскиот народ. Вашето 
учество на страниците на весникот е негова најјака квалитативна особина, 
негово најголемо богатство. Затоа особено нè радува фактот што го прифа-
тивте „Македонско сонце“ со огромен ентузијазам и што почнавте конкрет-
но да се вклучувате во процесите на комуникација со своите сонародници низ 
светот. Големиот број писма што пристигнуваат во нашата Редакција со 
содржини на одобрување, честитки и желби за лично учество во овие процеси, 
сведочат дека информативното обединување на Македонците треба да про-
должи и понатаму успешно да се развива“.

Пред широкиот аудиториум основачот Атанасоски рече дека длабоко е 
убеден дека се созреани условите за нешто што во македонската историја 
многу пати е повторувано, а малку спроведувано во практиката. Тој со убе-
дување зборуваше дека    „Македонско сонце“ се роди за македонскиот на-
род со визијата да стане водечки форум којшто ќе ги замени дегустираните 
кавги од македонското политичко и новинарско секојдневие. Тоа ќе биде со 
толерантни и со конкретни предлози за тоа како е најдобро да се остварат 
македонските национални интереси.

Во продолжение Џорџ Атанасоски нагласи:  „Ние категорички ги одбива-
ме досегашните подвојувања и расколи што како Дамоклов меч демнат над 
македонското единство. Како одговор на подвојувањата, ние го нудиме „Маке-
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донско сонце“: да го мултиплицира богатиот потенцијал на идеи кај македон-
скиот народ, со чија помош нашироко е познато и во најтешките моменти на 
свој непокор нашол одговор за сите предизвици; да воспостави континуитет 
на долгогодишните напори на Македонците низ историјата да создадат свои 
автентични весници, со коишто го  овековечија  постоењето  на  својата  на-
ција; и да придонесе за издигнувањето на цивилизациското рамниште на Ма-
кедонија. Наш императив е до максимум да се искористи енормно богатиот 
и разновиден интелектуален и духовен потенцијал што го омеѓи македонски-
от народ како посебност во историјата, за да се отворат нови хоризонти 
во неговото битисување. „Македонско  сонце“ далекусежно ја гарантира таа 
можност“.

По повод петгодишнината од излегувањето на неделникот „Македонско 
сонце“, во јули 1999 година основачот на неделникот бизнисменот Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски го изрази своето задоволство и по писмен пат се обрати 
до читателите и воопшто до македонската јавност, при што, меѓу другото 
кажа:

„Поминаа  5  години  од  24  јуни  1994  година откако за првпат се појави 
неделникот „Македонско сонце“ за да го осветли македонството кај нас и во 
светот. Потребата за „Сонце“ постоеше тогаш, а постои и денес. Затоа што 
сè уште не можеме да кажеме дека нашите медиуми се комплетно слободни, 
како што е случајот со „Сонце“ кој не зависи од ниедна партија и според тоа 
е единствен и сосема независен весник.   Затоа  слободно  може  да  се  наре-
че  „весник  на вистината“.

Развојот на весникот е една од малкуте работи со кои можеме да се по-
фалиме. Весникот е прв глас во одбрана на македонството и македонските 
интереси кај нас и во светот. Меѓу првите во Македонија, почнавме да го обја-
вуваме на Интернет и месечно имаме околу 65.000 пристапи. Од денешниот 
број, продолжуваме во ново, модерно руво. Во најскоро време, ќе ги прошириме 
интернет активностите, за подобро информирање на светската јавност за  
Македонија  и за промоција на македонската култура и националните инте-
реси. „Сонце“, веќе неколку месеци, преку електронската пошта, секојдневно 
испраќа медијамонитор, информации и написи за Македонија и околу Македо-
нија, објавени во светските медиуми за подобро информирање на сите оние 
кои се интересираат за Македонија.. 
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ПЕЧАЛБАРСКИОТ КОПНЕЖ 
НА МАКЕДОНСКОТО 
ИСЕЛЕНИШТВО (10)

Во текот на работата и творечката дејност Славе Катин објавил шее-
сет публикации, лексикографски изданија, преводи од македонски 
на англиски јазик и обратно.  Исто така, автор е на над четири илја-
ди новинарски текстови и други едиции од науката, фељтони, ре-

портажи, осврти, портрети, преводи од литературата, јазикот,  религијата  и 
културата на англиски и на македонски јазик, како и на друг вид текстови и 
материјали што се објавени во земјата и во светот.

Во еден подолг период Катин го свртува вниманието на себе со својата 
динамична информативна и публицистичка дејност поврзана со овој кор-
пус, поради што е централна фигура во односите меѓу црквата и државта, од 
една, и односите на државата, црквата и дијаспората, од друга страна. Ваква-
та негова позиција му овозможила номинација во разни друштва, здруженија 
и организации во Републиката и пошироко. 

Исто така, забележително е неговото учество на бројни симпозиуми, три-
бини и семинари во земјата и странство, на барање од нивните организатори 
кои ги ценат и почитуваат неговите погледи по низа прашања од сферите во 
кои дејствуваат. На овој план, Катин остварил исклучително богата и дина-
мична комуникација со бројни субјекти во државата и светот. Тоа му овоз-
можило да навлезе во суштината на проблемите со кои биле преокупирани 
Македонците во дијаспората, но и државните структури во земјата, кои во 
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разни периоди имале различни погледи кон иселеништвото, што е и причина 
за отсуството на една конзистентна државна стратегија кон нив.

Свесен за тој факт, Катин настојувал да ја пополни таа празнина, да го на-
домести тој вакум со предлози и сугестии, но и со конкретни практични че-
кори да воспостави извесен баланс во односите на државата со раселените 
Македонци, со што започнал да го гради големиот (златен) мост на нивното 
поврзување со Татковината, како самостојна и независна држава. Но, и нив-
ното меѓусебно запознавање и зближување, независно од оддалеченоста на 
нивните дестинации. 

Меѓутоа, неговиот придонес не запрел тука. Катин бил свесен дека на Ма-
кедонија може да ѝ се помогне најмногу ако во неа се инвестира во реализа-
цијата на низа проекти од значење за нејзиниот побрз развој, односно ако за 
тоа се заинтересираат и самите тие во дијаспората, како успешни бизнисме-
ни. .

Како по некое непишано правило, издавачката продукција на Ка тин се-
која година се збогатува со нови дела за македонската исе ле ничка галаксија. 
Така, во 1993 година се појавил неговиот „Печалбарски копнеж“, издание на 
„Матица македонска“ во 1993, на 156 страници, чиј рецензенти се д-р Томе 
Саздов и Фиданка Танаскова, (посветено на неговите родители) кое доживу-
ва и второ из дание. 

„Во публицистички текстови за македонските исе лени ци во Америка и 
Кана да, Катин раскажува за своите средби и разговори со нив во ма ке дон-
ските православни цркви, клубови и друш тва, во овие две го ле ми др  жа ви 
на Американскиот континент. Пред нас дефилираат најразлич ни чо ве кови 
судбини на повеќе генерации маке донски исе леници, чии заед   нички одлики, 
како своевидни мотиви во овие рас ка жувања, се ностал   ги јата кон родниот 
крај, врските со старата татко вина и стреме жи   те за за чувување на нивниот 
национален и културен инте гри тет“, истак   нува д-р Томе Саздов во својот 
предговор кон ова дело. 

Со оглед дека публикацијата „Печалбарски копнеж“ се појавила само 
две годи ни по осамостојувањето на Македонија, како суверена и независна 
држа ва, во неа посебен акцент е даден на заложбите на македонските исе ле-
ници за брза консолидација и успешна трансформација на земјата во демо-
кратска држава и нејзината ориентација за вклучување во евро ат лантските 
структури. 

Во овој историски момент, заедничка и единствена благородна цел на 
сите Македонци, е развојот на Република Македонија како матица на сите 
свои чеда, без оглед од кој дел на Македонија по текнуваат и на кои меридија-
ни живеат тие. 

Од тие причини, ова дело на Катин е богата, автентична и значај на совре-
мена хроника на македонското иселеничко движење во ди ја спо  рата, во слу-
чајов во Соединетите Американски Држави, и Канада. Всушност, во книга-
та „Во Ав стра лија како дома“, со овој свој нов ракопис, Катин ги заокружува 
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свои   те ре портерски записи и кажувања за бројните македонски иселеници 
од различни воздрасти. 

Тие прво битно биле само макотрпни печалбари, а денес се и видни граѓа-
ни на зем јите во кои живеат и работат во попријатни околности, но со не на-
ма ле на желба и копнеж почесто да се најдат во прегратките на сво ја та прва 
татковина – етничка Македонија. 

Ваквите оценки за ова де ло на Катин биле изнесени и на промоцијата на 
книгата во Матицата на исе ле ниците од Македонија, во излагањето на неј-
зиниот претседател д-р Ди  митар Керамичиев, како и во кажувањата на Фи-
данка Танаскова, уред  ник во „Нова Македонија“ која, меѓу другото, вели дека 
авторот на оваа книга сторил завиден напор да ни стави на дланка макар 
парче од таа разгранетост и реалност на македонскиот етникум ширум се-
вер но-американскиот континент.

На Илинденските средби во Љубојно во 2000 година биле промовирани 
книгите: „Печалбарски копнеж“, „Македонски иселенички паноптикум“ и мо-
нографијата за најголемиот донатор од иселеништвото „Атанас Близнаков“ 
чиј  автор е Славе Николовски-Катин. 

Пред присутните, на „Полена“ за трите книги и за творештвото на Катин 
зборувале проф. д-р Томе Саздов, д-р Петре Лубаровски и Бошко Рајчов-
ски–Пелистерски. Стихозбирката „Тој не се врати“ чиј автор е Бошко Рајчов-
ски–Пелистерски, пред аудиториумот за првпат ја претставил Славе Катин, 
додека за стихозбирката „Кандилда“ чиј автор е д-р Цвета Карапашовска –
Толевска зборувал публицистот Мишо Китановски. 

Промоциите на „Полена“ со воодушевување биле прифатени од присут-
ните, па како да ги отворија широко вратите „Љубанските илинденски иселе-
нички средби“ да добијат плус една културна димензија која продолжила да 
се негува сите овие години.

Печалбарството на Славе Катин е поврзано со неговото печалбарско Љу-
бојно во Преспа. Тоа е типично македонско, преспанско, печалбарско село 
од кое, како и од голем број села под Пелистер, многумина заминале и се 
задомиле во многу земји од светот, но тие  доаѓаат во родното место,особе-
но за Илинден. Затоа и останала поговорката „Ојш кај ќе ојш, во Љубојно за 
Илинден дома да си дојш“.    

Благодарение на демократските процеси што настанале по осамостоју-
вањето на Република Македонија како независна, демократска и самостојна 
држава, Илинденските средби во Љубојно добиле нова организациско-кул-
турна и програмска шема, дух и димензија.

Како резултат на таквите услови, на средбите кои имале карактер само на 
илинденска прослава започнале да се прошируваат и да се внесуваат и други 
активности и содржини на културен план. Така, уште во 1992 година, во текот 
на празничните денови во библиотеката на Домот во Љубојно, пред повеќе 
од двесте присутни гости, за првпат се одржала промоција на книга. 
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Тоа било делото „Во Австралија како дома“, дело на „Матица македон-
ска“издадено во 1992 година на 136 страници, чиј рецензенти се Хридто Ан-
доновски и Фиданка Танаскова од Славе Николовски–Катин, за кое зборува-
ле проф. д-р Томе Саздов, како претседател на Матицата на иселениците од 
Македонија и писателот Раде Силјан како издавач. Исто така, на присутните 
им се обратиле проф. д-р Васил Тупурковски и писателот Цане Здравковски. 
Публикацијата „Во Австралија како дома“ од Славе Николовски-Катин е прво 
издание промовирано во Љубојно.

По содржина новинарските текстови во публикацијата „Во Австралија 
како дома“ обработуваат прашања и проблеми од животот и активностите на 
македонските доселеници, особено на Македонците од Беломорска Македо-
нија кои живеат и работат во демократска и мултикултурна Австралија.

Публикацијата „Во Австралија како дома“ од Славе Николовски-Катин е 
прво издание промовирано во Љубојно, а е издание на „Матица македонска“, 
Скопје, 1992, 1-136, во кое тој ги пренесува своите творечки преокупации како 
патеписец, портретист, репортер и хроничар на дел од настаните во македон-
ските колонии во Австралија. 

„Тој овојпат се фокусира на прашањата и про бле  мите од областа на жи-
вотот и активностите на македонските доселе ници, особено на Македонците 
од Беломорска Македонија кои живеат и ра ботат во демократска и мулти-
културна Австралија, каде, за разлика од својата земја, ги уживаат сите со-
цијални и човекови права“, вели во својот предговор кон книгата, познатиот 
македонски публицист и научен ра бот ник Христо Андоновски, еден од ком-
петентните познавачи на ма ке донското иселеништво. 

Подвлекувајќи дека на тие далечни про с тори на петтиот континент, Ма-
кедонците постигнуваат забележителни резул та ти на национален и духо-
вен план, во бизнисот, културата и образованието и во социјалниот живот, 
воопшто, тој нагласува дека нивните до стре ли на овој план придонесуваат 
Македонците да бидат познати и признати, како од домашниот фактор, така 
и од другите етнички групи кои живеат во демократска Австралија. 

Не случајно ова дело на Катин го носи насловот „Во Австралија како дома“, 
зашто македонските иселеници во оваа земја се чувствуваат како дома. Па-
ралелно со остварените материјални услови, кај нив е видлива и трансфор-
мацијата на животните и работните навики во новите средини во кои се до-
селиле. 

Не е мал бројот и на оние Македонци кои со своите инте лек туални и об-
разовни, духовни и други способности, се пробиле во по ви соките сфери на 
австралиското општество, како професори, лекари, адвокати, бизнисмени, 
писатели, уметници, па и членови на високите др  жавни структури. Затоа го-
лем број од нив новата средина Австра ли ја ја избрале како своја, постојана 
- втора татковина, зашто им пружа усло ви да се чувствуваат токму како дома. 

Како што веќе е истакнато, оваа книга за првпат е промовирана пред голем 
број љубители и обожаватели на Катин во Љубојно, на првите Илин ден  ски 
празнувања во 1992 година, а потоа во црквата „Свети Климент Охридски“, 
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друштвото „Браќа Ми  ла ди  новци“ од Торонто, заедно со издавачот „Матица 
македонска“ организирале про моција на повеќе свои изданија, меѓу кои и на 
книгата „Во Австралија како дома“, за која зборувал писателот Раде Силјан, 
како нејзин издавач .

Инаку, „Љубанските илинденски иселенички средби“ се доживувале и 
свечено и празнично во сите домови во Љубојно и кај сите посетители. На 
Илинден Љубојно добива свечен празничен лик. Тогаш се чувствува топло го-
стопримство и срдечност кај сите оние што доаѓаат и се среќаваат со своите 
роднини, пријатели, познати.

На Илинден во Љубојно се чувствува топло гостопримство и срдечност кај 
сите оние што се собираат, притоа се собира голем број иселеници од пре-
куокеанските земји, од европските земји, Преспанци што живеат низ Маке-
донија, голем број Македонци од егејскиот дел на Македонија што живеат 
ширум светот, гости и иселеници од другите села, туристи од Претор, Слив-
ница и Крани, како и голем број повратници од Преспа,  Битолско, Охридско, 
Леринско и од Мала Преспа.

Ако долнопреспанци со пушка во рака биле учесници во двата Илиндена 
за слобода на Македонија, денес тие со продолжувањето на македонските 
традиции и духовно-националното живеење, со обичаите и со културните на-
стани ги зацврстуваат корените на Македонија, на македонскиот народ во 
Преспа и насекаде во светот  -  средбите и Македонија  да бидат вечни.

Иселеничките средби се исполнети со интересни содржини.  Тогаш ечат 
песни и ора, се радуваат луѓето на многуте визити, видувања, спомени и за-
вет - дека каде и да се, ама на Илинден, во Долна Преспа да се.

Овој голем ден на верската и националната симболика на македонскиот 
народ се издигна до ниво на магија која го поврзува, независно дали Маке-
донецот се наоѓа во Македонија, Австралија, Европа, Канада, Соединетите 
Американски Држави, Европската Унија или на други простори во светот. 
Овој македонски празник е ден над деновите, симбол над симболите, кој со 
својата исконска моќ како магнет ги обединува и поврзува сите Македонци. 

„Љубанските илинденски иселенички средби“, покрај другарувањата во 
родното место, со невидена сила ги привлекуваат иселените повторно да 
се вратат на дедовските корени. На средбите  се паметат деновите со пре-
красната атмосфера и моментот кога селото е живо како во дамнешните вре-
миња. На иселеничките средби сите се дел од многубројните случувања кои 
остануваат за паметење во родното печалбарско Љубојно
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ДЕЛ ОД СУДБИНАТА 
НА МАКЕДОНСКОТО 
ИСЕЛЕНИШТВО ВО  

СВЕТОТ (11)

За егзодусот на Македонците, расеани на сите континенти по светот 
и нив ната вековна битка за опстанок и зачувување на својот нацио-
нален иденти тет се напишани голем број текстови и дела во Маке-
донија и во македонското иселеништво. Сите тие документи се дел 

од историјата на Македонците од етничка Македонија.
За дел од таа документација за егзодусот, Славе Катин зборува во публи-

кацијата „Македонски иселенички паноптикум“, дело на „Друштвото за на-
ука и уметност Битола“, отпечатено во 1996 година, на 296 странци на маке-
донски јазик, чиј рецензенти се проф д-р Вера Стојчевска-Антиќ и проф. д-р 
Петре Георгиевски. Негова преокупација се пул са  ции те на нивниот ангажман 
во изградбата на новата и одржување то на врските со старата татковина, со 
што во иселеничката галаксија вгра дува нови и привлечни соѕвездија, со кои 
е автентичен и препознат  лив, не само на нашите, туку и на други меѓународ-
ни простори, на кои, не слу   чај но, сѐ почесто е присутен. 

Во овој труд, низ прилозите кои својата прва промоција ја имале на бројни 
симпозиуми, конференции и трибини во земјата и светот, Славе Николовски–
Катин открива еден навидум познат, а, всушност, недоволно осознаен фено-
мен на Македонците во дијаспората: способноста за нивно брзо адаптирање 
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и интегрирање во новата средина (радикално поинаква во секој поглед); изо-
стреното чувство за прифаќање на новите општествени норми и стандарди и 
успешното вклучување во новите економски и социјални процеси. 

Таквиот modus vivendi им овозможува да го свртат вниманието на тамош-
ниот естаблишмент врз сопствените цивилизациски вредности и врз својот 
автентичен геокултурен автопортрет, со кој Македонецот е препознатлив, 
речиси, на сите меридијани.

           Авторот на оваа книга, во секој случај, нуди една нова диоптрија за 
поинакво фокусирање на миграциските процеси меѓу Македонците, за едно 
подлабоко проучување на овој феномен, кој своите вистински димензии, 
значења и суштина, сé повеќе ќе ги добива токму во оваа фаза од развојот 
на Македонија како самостојна и независна држава, како рамноправен меѓу-
народен субјект, прифатен и признат од светската заедница на народите, со 
својата историја и култура, без чии вредности не може ни да се замисли риз-
ницата на светската култура. 

Очигледно е дека истражувачката трансферзала на Катин се дви жи во ко-
ординати кои откриваат низа сличности во одот низ маките на ма кедонскиот 
и еврејскиот народ во Европа и светот, правејќи ги ком пле ментарни за проу-
чување низ феноменот на миграциите во пла не тарни рамки, но и низ нивните 
генетски пориви и нивното влијание врз промените во државите во кои се 
стационирани на подолг рок, или како често се вели дека се таму за стално. 

Во „Македонскиот исе   ленички паноптикум“, Славе Катин, низ сите аспек-
ти, тоа евидентно го по ка  жува и докажува, откривајќи низа значајни визури 
од животот и деј ству  вањето на македонското иселеништво во развојот и уна-
предувањето на економските и културните процеси во тие држави, со што и 
ги збогатува општите сознанија за скромниот придонес на Македонците и на 
овој план. 

Посебно место во ова значајно дело на Катин имаат процесите на сопстве-
ното организирање и функционирање на Македонците во нова та сре дина, а 
во тие рамки и придонесот на Македонската православна црк ва, која не само 
што ги организира и координира, туку и успешно ги син  хронизира иницијати-
вите и активностите на Македонците, без ог лед на нивната социјална струк-
тура. 

Причините за тоа, не се само во ди стан цата од родниот крај или во ностал-
гијата за него, туку и во чувството за припадност на една стара етничка заед-
ница, чиј опстанок зависел и за виси од функционирањето на законитостите 
релевантни за „осво ју вање“ на просторот во рамките на други планетарни 
простори и цивилизации. Токму поради тоа и укажувањата на Катин дека Ма-
кедонија како са мостојна и независна држава треба посмело да ги користи 
светските искуства на нашите сонародници во Соединетите Американски Др-
жави, Канада, Австралија и Европа (Европската Унија), кои нам во овој поглед, 
очигледно ни недостасуваат. 

На промоцијата во Друштвото за наука и уметност во Битола, д-р Трај ко 
Огненовски истакнал: 
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„Македонскиот иселенички паноп ти кум“ на Катин нуди една нова диоп-
трија за поинакво фокусирање на ми гра циските процеси меѓу Македонците. 
Таа е книга за едно пофундирано проу чување на овој феномен, кој своите 
вистински димензии, значење и суштина, сѐ повеќе ќе ги добива токму во 
оваа фаза од развојот на Ма ке донија, како независна држава и рамноправен 
меѓународен субјект, прифатен и признат од светската заедница на народи-
те, со своја историја и култура, без чии вредности не може да се замисли риз-
ницата на свет ската култура. 

Дел од богатствата на македонскиот дух, преку фолклорот, музиката и 
песната, носијата, накитот и резбата, веќе се присутни на културните просто-
ри на државите во кои Македонците се времено или трајно населени, како 
што е присутно и нивното книжевно творештво на својот мајчин јазик или на 
јазикот на кој зборува македонскиот народ. Во сегашниот миг, а и во иднина 
ова дело, како и целокупниот опус на Катин, ќе претставува значајна и свое-
видна аргументација за одбраната на националното, духовното и културното 
битие на Македонецот во светот“. 

Исто така, на Печалбарските средби во Вевчани, на 14 јануари 1997 го-
дина, била промовирана книгата „Македонски иселенички паноп ти кум“. Ова 
дело на Катин го претставиле м-р Ѓорѓи Лумбуровски, прет се да тел на Друш-
твото за наука и уметност од Битола и д-р Вера Стој чев ска - Антиќ, кои го 
привлекоа вниманието на преку 500 присутни посетители на овој свечен чин 
во „Вевчанската Република“, како милуваат бевчанци да се изразат.. 

Катин во коавторство со Фиданка Танаскова, во 1996 година, се појаву-
ва со книгата „Поетски иселенички меридијани“, зборник на поезија, во из-
дание на Матицата на иселениците од Македонија, посветен на Маке дон ците 
раселени ширум светот. По тој повод д-р Димитар Керамичиев, како претсе-
дател на Матицата, во предговорот кон ова издание под вле кува дека овој по-
етски животопис ги сублимира мислите, надежите, ис чекувањата, соништата 
и стварноста на македонските иселеници, од носно нивните деноноќија во 
далечните и непознати светови, кога секој со своите среќни и тажни судбини 
си ја плете својата иднина.

Во тие не проспиени ноќи, или подоцна, во тие успешни или кошмарни го-
дини и децении, многумина од нив пишувале и стихови, инспирирани од но-
стал гијата за Татковината, за старата мајка, за најблиските, за новите татко-
вини, за новите текови и животни врвици, за небиднината, сновиденијата, 
проклетијата, среќата, печалбарството, далечините...

Книгата содржи 80 песни посветени на откорнатите од родните прагови, 
на раселените, на заминатите како печалбари, на тешката мисла и ностал-
гијата овековечени низ поетскиот збор, низ стиховите чувани и носени во ду-
шата, како утеха за изгубената мајчинска топлина или за дедовските огништа, 
за безграничната љубов кон родниот праг, кон по лињата и планините, реките 
и езерата - кон својата сакана Македонија. 

Со децении Македонците пејат за толку многу вистини и за убавите нешта 
во животот. Пишуваат за љубовта, за своите најблиски, за младоста, за нови-
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те утра, за една поинаква судбина и стварност, иако живеат во нови далеч-
ни светови, во Торонто, во Чикаго, Сиднеј, Мелбурн, Перт, Детроит, Келн, Њу 
Џерси, Дизелдорф, Малме, Гетеборг, Вулунгонг.

„Оваа книга што трпеливо стих по стих ја собираа и обликуваа добрите по-
знавачи на македонското иселеништво Славе Николовски-Катин и Фиданка 
Танаскова, претставува своевиден зборник на поетско то творештво на Ма-
кедонците во дијаспората, прв труд од ваков вид кој пополнува една голема 
празнина во истражувањата на македонското иселеништво во светот. 

Истовремено, со овој труд се збогатува истражувачкиот опус на Катин на 
оваа тема, зашто иселеничките поетски и творечки пораки во ова дело се и 
општочовечки релации и синтеза на едно мина то и една сегашност, доживеа-
ни со јазикот на универзалноста“, заклучува д-р Керамичиев.

На промоцијата, пак, што се одржала во Сиднеј во друштвото „Гри гор Пр-
личев“, Иван Трпоски, поет и автор на десетина книги, истакнал: 

„Катин и Танаскова се вистински иселенички повесничари, кои при секој 
нивен престој во некоја иселеничка колонија, со своите пера оста ваат вечни 
белези во македонските весници. Нивните очи се најполни со иселенички ли-
кови, нивните срца се најболни од иселеничките дожи ву вања, нивните души 
се преболни од сознанието дека македонството расте во светот, а се нама-
лува во Македонија. Да, таа трагедија ја знаат токму тие! Затоа во нивните 
бележници има место за сечија воздишка, сечиј морник, сечија солза... 

Во „Современост“ бр. 3 и 4 од 1996 година, проф. д-р Вера Стој чевска-
Антиќ, говорејќи за ова дело на Катин и Танаскова, нагласува: „Пред нас 
имаме покомплетен избор на поезија од нашите со на род  ници во Австралија, 
Европа, Канада и Соединетите Американски Држави, инспирирана од исе ле-
нич  киот копнеж и носталгијата кон Татковината. Иако нашиот човек се на  се -
лил во различни средини, во држави многу оддалечени едни од дру   ги, нив-
ниот носталгичен сон по „стариот крај“ останува длабоко всаден во нив. 

Преселбите, непроспиените деноноќија, немирите што ги носеле но  ви те 
средини, логично, наоѓаат посебен израз кај поетите што ни се прет  ставени 
во изборот на оваа книга“, вели Стој чевска притоа, цитирајќи, сти  хо ви од Џим 
Томев, Илија Башевски, Андреа Бранов, Васка Дренко ва, Иван ка Петровска, 
Пандора Петровска, Панде Манојлов, Доне Качоров и други 

Освен носталгични звуци кај поетите Македонци од Европа, Канада и САД, 
стиховите на австралиските поети не ги забораваат личностите од рангот на 
Александар Македонски, Гоце Делчев, Григор Пр ли чев, свети Климент Ох-
ридски и други ликови од македонската историја, на кои многумина им по-
светиле песни.

Во 1998 година Славе Катин, во коавторство со Фиданка Танаскова ја об -
ја  вува Монографијата за Македонскиот клуб „Илинден 1903 од Хамбург“, 
Германија, по повод дваесетгодишнината од неговото фор мира ње, во изда-
ние на „Македонска искра“ од Скопје. 
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По тој повод, прет се да телот на Клубот Никола Грујовски, во воведот ис-
такнал дека „Германија како наша втора татковина ни овозможи нам на Ма-
кедонците дел од својот живот, по силата на економските околности да го ми-
неме во рамките на една стара европска цивилизација. Просторно најблиска 
на нашата Тат ковина, овозможувајќи ни да ги остваруваме своите потре би и 
ин те ре си на начин кој обезбедува зачувување и развивање на на шиот маке-
донски на цио нален и културен идентитет. 

Говорејќи за Клубот, Љубица Хаџи-Георгиева, како негова ис так на та акти-
вистка, во поговорот на монографијата истакнала дека „Двае сет годишниот 
јубилеј - гледан од аспект на историјата е многу кус и не зна чаен период. 
Меѓутоа, погледнат од аспект на идејата, мисијата и уло гата на луѓето кои 
се собираат и му даваат живот на тој Клуб, јубилејот е многу важен и многу 
значаен за сите нас. Во почетокот, истакнала таа, на шите луѓе се наоѓале на 
маргините на општествените настани во но ва та средина, одвај забележани.

Но, со време, секој од нив со својот при  донес, позитивен или негативен - со 
своето дејствување, или, едно став  но, жи веејќи во тие краишта, станал знача-
ен фактор, носител на ин фор мации, бе лези и карактеристики на еден народ 
кој дотогаш во но ва та среди на бил своевидна енигма. А Клубот во Хамбург 
и околината станал мост ме  ѓу Македонците и Татковината, чувар на вредно-
стите кои им овоз мо  жиле да го зачуваат својот идентитет“

Инаку, Хамбург е најголемо пристаниште во Германија за прекуокеански 
сообраќај, а за увозно-извозната тр  говија е еден од најголемите центри во 
светот. Огромни, необични и интересни прекуокеански бродови се укотвува-
ат во Ка кехафен, на устието на реката Елба. Исто така, тој е важна сообраќај-
на крстосница за железничкиот и за авионскиот сообраќај. Во него е развие-
на 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, цркви 
и многу други културно-историски зданија и споменици. Оваа метропола е 
родното место на големиот светски композитор Јоханес Брамс. 

Одбележувајќи го овој настан, во „Нова Македонија“ во мај 1998 го дина, 
пишувало дека Катин и Танаскова прават многу успешен спој на свое видниот 
временски мост, нагласувајќи ја големата мисија на Клубот „Илинден 1903“ и 
Црковната општина „Свети Ѓорѓи Кратовски“ во мултикултурната сре дина во 
Хамбург.
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ИСЕЛЕНИЧКИ ХОРИЗОНТИ 
КОН ПАТУВА АТА НИЗ 

СВЕТОТ (12)

С лаве Николовски-Катин ја следи пре сел нич  ката судбина на Маке-
донците, нивната економска ситуација, кул тур ниот престиж, улогата 
на МПЦ во нивното мотивирање за реализација на бројни програми 
на медиумски, културно-уметнички, спортски и духовен план. 

Со осет и љубов кон исто ри јата на македонското печалбарство, Катин се-
когаш на секој Македонец му подарувал убава литература, низ која ќе ја до-
живее својата судбина, не само во државата во која се преселил, туку и во 
својата Татковина. Тоа особено го изразил во книгата „Иселенички хоризон-
ти“ (1999), чиј рецензенти се д-р Вера Стојчевска-Антиќ и Мартин Тренев-
ски, кога Славе Катин направил уште еден крупен чекор во освојувањето на 
македонските олимписки висо чини на дијаспората. 

Овој пат низ пристап кој судбината на македонскиот народ ја осветлува 
низ призмата на нејзините најдраматични фази низ кои минува нашата тат-
ковина Македонија во последните 150 години. Со сите нејзини отпори и стра-
дања, низ битките за докажување на нејзиниот национален и ду хо вен иден-
титет и интегритет. 

Всушност, повеќегодишната истражувачконаучна работа на публицистот 
Славе Катин покажува дека неговото внимание е фокусирано на сите пози-
тивни аспекти релевантни за целосно согледување на причините и последи-
ците кои доведоа до македонската голгота. 
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Но, секако, не на еден стереотипен и вообичаено прагматичен начин, ти-
пичен за луѓето од ис то риската наука, туку низ пристап на непосредна кому-
никација и оп сер вација на настаните, лично доживеани низ средбите и раз-
делбите со нивните актери од бројниот македонски иселенички ешалони на 
сите континенти. 

Со нив тој остварува лични повеќе временски контакти и разговори, низ 
кои, не само изворно, туку и најемотивно и јасно ја отсликува нивната судби-
на, но и суштината на овој ис ториски феномен. 

Од овие причини, делата на Катин имаат посебна привлечност и атрактив-
ност, што е резултат на неговата раскажувачка способност. Тие придонесу-
ваат државите, градовите и регионите во светот населени со Македонци, да 
ги чувствуваме како да ни се на дофат, блиски, познати, како и ние самите да 
сме дел од нив. 

„Иселенички хоризонти“ е книга која се чита во еден здив, зашто раска-
жувачката парадигма на Катин пленува со стилот и начинот на трансформа-
цијата на настаните што се нижат како на лента од воз будлив филм, кој нѐ 
води од континет на континент. Како вистин ски глобротер, со чувство за от-
кривање на возбудливите страни на жи вот от, Катин е специфична појава во 
нашата културна и научна јавност. 

Светот што ни го открива не е имагинарен, туку реален и непосредно дожи-
веан, во кој, тој е соучесник и сведок, а не само посматрач. Не го  вите оцен ки и 
констатации извираат од живиот контакт и факто гра фијата со која го соочуваат 
неговите соговорници и затоа треба да се прифатат ка ко релевантни факти на 
една продлабочена анализа за нашето македонско исе ле ништво.

На промоцијата на 5 мај 1999 година, во присуство на претставници на 
Владата на Македонија, на Македонската православна црква, верските заед-
ници, научни, културни и други јавни работници, научниот работник профе-
сор Вера Стојчевска-Антиќ, истакнала: 

„Во книгата ни се открива најболната македонска трагедија, крената и 
возвишена до ниво на една колективна национална судбина и историска 
категорија. Станува збор за книга која се вклопува во континуитетот на пре-
селничката белетристика, дополнувајќи ги уште пошироко сознанијата за ма-
кедонската дијаспора“. Како што веќе е истакнато, ова дело на Катин е про-
мовирано и во Германија. 

Импресивната публицистичка продукција на Славе Катин во 2001 годи-
на, е збогатена со книгата „Моите патувања низ светот“, издание на 
„Македонска искра“ 2001 година, на 192 страници на македонски јазик, чиј 
рецензенти се проф. д-р Томе Груевски и д-р Васил Тоциновски, во која се 
опфатени возбудливите импресии од неговиот престој во 20 држави на сите 
континенти, во кои живеат и македонски иселеници. 

Станува збор за Италија, Франција, Германија, Данска, Шведска, Унгарија, 
Романија, Ук раина, Чешка, Русија, Канада, Соединетите Американски Држа-
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ви, Бразил, Австралија, Индија, Турција, Еги пет и Израел, како и за други земји 
кои Славе Катин ги посетил. 

Поентата за оваа книга Катин ја наоѓа во библиските стихови на Матеја 
дека „Блажени се кротките, зашто тие ќе ја населат зем јата! Блажени се ми-
лостивите, зашто тие ќе бидат помилувани! Бла же ни се миротворците, зашто 
тие ќе се наречат синови Божји!“ 

По повод ова издание, професорот по журналистика д-р Томе Груев ски, 
напишал: „Добриот репортер умее да ги поврзе работите од раз  лични под-
рачја и од различни епохи во една целина која ги возбу дува меч тите и пот-
тикнува на размислување. Во новинарското обли ку вање на репортажите на 
Катин доаѓа до израз неговата ав тен тичност, до ку мен   тарност и конкретното 
прикажување на она што е нај битно во сите тие репортерски видувања на 
голем број вистини што постојат.. 

Тоа е си  гурната информираност за она за што се пишува со мерка и рамно-
тежа во оценката и квалификациите на ситуацијата, пре не су ва њето на ат мо-
сфе   рата и амбиентот, смислата за реалност во из вле ку вањето на за клу  чок от 
и одредување на пораката на секоја одделна ре портажа, со ја зик бо гат, сочен 
и разновиден, литерарно изнијансиран, во суп ти лен, разбирлив и слое вит 
стил“. 

Во својата обиколка околу светот, на ограничен број страници, Катин пре-
нел многу записи од животот и опстојувањето на човечката цивилизација, ис-
такнал во поговорот на ова дело д-р Васил Тоциновски. Квантитетот на стра-
ниците во книгата, од една страна, и неограничените про странства на светот, 
од друга страна, се наметнале како егзистенцијална неминовност во еднак-
воста на почетокот и крајот на судбината по чии ле генди и преданија трага 
Славе Катин и од нив искрено се извлекува сегашноста како нераскинлива 
алка со минатото и иднината.

Затоа, секое патување претставува нешто ново, недоживеано, не видено, 
како во споредба со градот на контрастите Киев, со моско в ските вечери, 
недогледните канадски хоризонти, за миг застанати во Монтреал, така и за 
зимската романса во Рио де Жанеиро, за плачот на Калкута, за светата слава 
на Истанбул, за земјата на фараоните и неј зи ната пре стол нина Каиро, за Све-
тата земја Израел. 

Патувањата на Катин низ светот се производ на иселеничката магија на 
Македонците, распрснати на сите континенти. Понесен од магнетизмот на 
нивната судбина, тој патува со надеж и верба дека ќе ги пронајде и лично ќе 
ја доживее нивната апокалипса. Затоа Катин трага по нив, не жалејќи време 
и напори да го оформи македонското иселеничко соѕвездие, без кое не може 
да се замисли планетарниот универзум. 

Тој ги забележува познатите историски реалности кои се прекршуваат низ 
внатрешните немири и возбуди на душата, мислата и срцето со не по втор-
ливото негово субјективно гледиште. Затоа тие и не можат да се нај дат така 
оригинални на друго место како во делата на Катин. 
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Со оглед на фактот дека Славе Николовски-Катин, како никој друг досега, 
ги открива македонските иселенички хоризонти во нивната оптимална ди-
мензија, објективно може да се очекува, не само обе ди ну вање на Македон-
ците кои се доселиле во многу земји во светот, туку и една поконсенквентна 
политика на Владата на Македонија, која не случајно, за оваа цел промовира 
и посебен ресор. 

Репортерските записи насловени како „Моите патувања по светот“, всуш-
ност се описи на краишта, предели, градови, држави, во кои новинарот пату-
вал и го опишува она што на тој пат го привлекувало неговото внимание. Во 
новинарското обликување на репортажите кај авторот доаѓа до израз него-
вата автентичност, документарност и, конкретно, прикажување на она што е 
најбитно.

Сето ова наведува на заклучокот дека Славе Николовски-Катин е репортер 
со енциклопедиски познавања и информации за градовите и за земјите што ги 
посетил и преку оваа збирка репортажи несебично се прикажуваат на читател-
ската публика во Македонија земјите кои авторот ги посетил, притоа, барајќи 
ги Македонците на тие простори, со цел да го збогати историскиот преглед на 
македонските иселеници во многу земји ширум светот.

Записите „Моите патувања низ светот“ своја промоција имале во Скопје, 
во На родната библиотека „Свети Климент Охридски“, на 30. 05. 2001 година 
на која за ова дело говореле Фиданка Танаскова и д-р Томе Груевски. Исто 
така, оваа публикација имала промоција и во Торонто, во Македонската пра-
вославна црква „Свети Климент Охридски“, на 12 октомври 2001 година во 
организација на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“, со излагање 
на македонски академски сликар Ѓорѓи Даневски, кој долги години живее и 
работи во Торонто. 

Зборувајќи пред голем број членови на Друштвото, претставници на црква-
та и други при сутни од македонската колонија во Торонто, сликарот Даневски 
истакнал дека ова дело претставува репортерско видување и еден вид потрага 
по Македонците во светот. Во него Катин успеал да ги поврзе суштините на од-
делни градови, места и региони во светот, од различни епохи, во една целина, 
која ги возбудува духовите и поттикнува на размислување. 
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културата, литературата, јазикот, историјата, 
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на неговата веб-страница www.slavekatin.com.    

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

Славе Катин е добитник на бројни признанија 
и награди, меѓу кои и на престижната награда 
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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 Вашинг-
тон, САД, секретар на друштвото 
„Македонија - Канада", секретар на 
Здружението на новинарите на 
Македонија и е доживотен член на 
Фондацијата „Атанас Близнаков". Во 
1991 година, од Собранието на Репу-
блика Македонија беше именуван на 
функцијата потпретседател на Репу-
бличката 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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ДЕЛ ОД СУДБИНАТА 
НА МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО СОЕДИНЕТИТЕ 

АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

 

С оединетите Американски Држави (САД), се сместени меѓу Атлант-
скиот и Тихиот Океан, меѓу Канада и Мексико, а се составени од 50 
сојузни држави и еден сојузен округ, заедно со Алјаска и Хаваите, 
Соединетите Американски Држави се вбројуваат меѓу најголемите 

држави во светот, во кои живеат повеќе од 240 милиони жители.
Поголемиот број Американци се доселени од Европа, главно, од Велика 

Британија и од Ирска, од Германија, Шпанија, Италија, Русија, Полска, Чешка, 
Словачка, Украина, Грција, Норвешка, Шведска, Данска, Македонија и голем 
број латиноамерикански земји. Исто така, во САД има бројно афроамерикан-
ско население, голем број Евреи, Мексиканци,       Индијанци, потоа Јапонци, 
Кинези, Јужно Американци и други народи.

Главен град на Соединетите Американски Држави е Вашингтон, кој се на-
оѓа во сојузниот округ Колумбија и заедно со предградијата има повеќе од 
три милиони жители. Други важни метрополи се Њујорк, Чикаго, Лос Анџе-
лес, Филаделфија, Детроит, Бостон, Балтимор, Кливленд, Сан Франциско и 
др. Релјефот на Соединетите Американски Држави е многу разновиден, така 
што континенталниот дел се дели на неколку големи географски области, 
различни по простор и  природни богатства
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Според историските документи македонските иселениците во САД биле 
по врзани преку бројни спомага телни, односно со ци јалнокултурни, верски, 
по ли  тички, ин фор мативни и други ор га низации и асоцијации. Меѓутоа, по 
конституирањето на Република Македонија во 1945 година и по возобнову-
вањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската право-
славна црква рапидно се изменија состојбите на организиран црковно-духо-
вен и национален план

Како и другите етнички групи со доаѓањето во САД и македонските досе-
леници создале повеќе етнички организации. Тие им давале чувство на сигур-
ност и станале место за етничко организирање на национален план, градејќи 
кај нив патриотска верба, љубов и надеж кон својата татковина, Македонија.

Пред Втората светска војна асоцијациите на македонските доселеници 
биле под силно туѓо влијание, особено на бугарската пропаганда. Но без 
оглед на тоа, тие ја за држале својата македонска етничка припадност, зошто 
нивните друш тва и асоцијации создавале можности за меѓусебни контакти и 
за побрза интеграција во новото оп штество.

Меѓутоа, Македонците отсекогаш   биле     на удар на разни туѓи верски, 
национални и политички влијанија, кај кои се нашло погодно тло за таквата 
дејност. Во тој правец активна била бугарската, грчката и српската пропаган-
да, кои со успех ги вршеле своите замислени цели. Притоа, во прилог одела 
и неорганизираноста на македонските доселеници кои, за жал, немале ниту 
своја држава, ниту, пак, свои македонски православни цркви.

Затоа, во периодот од нивното доаѓање во САД, Канада, Австралија и дру-
ги земји, до конституирањето на македонската држава, Македонците биле 
предмет на бугарската, грчката или српската пропаганда. Свои пропаганди 
и влијанија врз македонските доселеници вршела и Католичката, Англикан-
ската и некои протестантски цркви, затоа одреден број од нив се приклучиле 
и кон овие цркви.

Според историските документи во делото „Македонците во САД и во Кана-
да” на Катин, иселениците биле по врзани преку бројни спомага телни, односно 
со ци јално-културни, верски, по ли  тички, ин фор мативни и други ор га низации и 
асоцијации. Во периодот меѓу Првата и Втората светска војна, ма кедонските 
доселеници биле организирани во неколку етнички асоцијации.

Првата организација која ги собирала македонските доселеници во САД 
и Канада била МПО (Македонски политички организации). Поради ставот на 
аме ри канската влада која не дозволувала политички организирања на до-
селениците, го променила името во Македонска патриотска (патриотическа) 
организација (МПО) и како таква дејствува и денес, особено во САД.

МПО била формирана на 30 септември 1922 година во Форт Вејн, Ин ди јана, 
каде што бил свикан првиот конгрес на македонските политички ор га низации, 
односно на селските и околиските друштва. Оваа организација се појавила 
како резултат на желбата на македонските доселеници за свое етничко ор га-
ни зирање. Таа првобитно имала правилен став по македонското прашање. Се 
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борела пред светот и пред македонската јавност, како и пред иселеништвото 
за национална и социјална слобода на населението во Македонија.

Во почетокот за МПО Македонија била еднаква меѓу еднаквите држави 
на Балканот. Меѓутоа, во периодот меѓу 1927-1929 година организацијата 
потпаднала под силно бугарско влијание, кога меѓу иселеништво настапил 
процес на дезориентација и дезорганизација. Оттогаш МПО започнала да ја 
негира националната самобитност на македонскиот народ, застапувајќи ја 
тезата за некаков бугарски карактер на Македонија.

Исто така, во периодот по Втората светска војна (1945) и до осамостоју-
вањето на Република Ма ке донија (1991), МПО ја негирала македонската др-
жава, нација, јазик и Ма кедонската пра во слав на црква. Затоа, во македонска-
та држава во из ми на тиот период ор   ганизацијата МПО беше претставувана 
како пробугарска ор га низација која де јству  вала, главно, меѓу македонските 
доселеници во САД и Ка нада, а со тоа и’ било посветено скромно научно и 
општествено внимание.

Ме ѓутоа, бугарската наука на МПО и посветила посебно внимание, кори-
стејќи ја како бугарска исе леничка орга низација на „македонските Бугари”, 
за ста пувајќи ги ин те ре сите на бугарската пропаганда меѓу Македонците во 
САД и во Ка на да. Тоа осо бено било изразено преку гласилото на МПО „Маке-
донска трибуна” кое и де нес излегува како месечник на англиски и бугарски 
јазик. Поради намаленоста на член ството, кое претеж но е од старата генера-
ција од егејскиот дел на Македонија, орга ни зацијата е во изумирање.

Од посебно значење е тоа што по прогласувањето на независноста и су-
вереноста на  маке дон ската држава во 1991 година, односно од 1996 година, 
пак, започна еден нов процес во односите на МПО кон Македонија. Имено, 
реализирани се повеќе акции за признавање на не за вис носта на Македонија, 
направени се бројни посети и средби со политичари и вла дини претставници 
од Македонија и друго.

Така, покрај тоа што МПО останува на ста рите определби, сепак, се забе-
ле жу ваат извесни позитивни промени во ра ководството на МПО и во однос 
кон ма кедонското национално прашање и кон македонскиот народ во це лина. 
Денес, генерациите на старите членови на МПО, кои се чувствуваат ка ко Аме-
ри канци и Канаѓани со симпатии гледаат кон прогресот на Република Ма-
кедонија.

Во 1929 година, во Понтијак, Мичиген, е формирана Првата македонска не-
зависна прогресивна група, чиј   број подоцна се зголемил на шест во САД и 
Канада. Организирањето на со ра ботката и координирањето на акциите меѓу 
прогресивните групи било до  верено на Иницијативниот комитет, кој ја свикал 
Првата конференција, одржала  во Толидо, Охајо, на 22 и 23 март 1930 година.

На конференцијата била усвоена Резолуција во која, меѓу другото се збо-
рува за борбата што требало да се води против организацијата МПО која, како 
што се вели, била оружје на великобугарската државна политика. Исто така, и 
во другите документи на конференцијата, МПО се третирала како еден од нај -
големите противници на прогресивното движење на македонската емиграција.
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Целта на македонските независни прогресивни групи била да ги обедини 
Македонците заведени од МПО и да развие политичка активност среде ма-
ке донските доселеници. А, една од големите желби и барања на овие гру-
пи би ла да се создаде балканска федерација, во која ќе бидат гарантирани 
широки на ционални, политички и социјални права и слободи на балканските 
народи, вклу чувајќи го и македонскиот народ од трите дела на Македонија.

Во реа ли за цијата на ваквата политика новиот Македонски народен сојуз 
(МНС) сметал на содејство и поткрепа од сите прогресивни сили и луѓе во 
светот, особено од оние на Балканот. Организацијата МНС своите активности 
започнала да ги пренесува и афирмира во поголем број гласила, меѓу кои, во 
весниците: „Македонски билтен”; „Балканско з(с)дружение”, „Трудова Маке-
до нија” и  „Народна волја”.

Во периодот меѓу двете светски војни, кога МПЦ не беше конституирана 
како институција, македонските доселеници во Соединетите Американски 
Држави и Канада не само што учествувале во организирањето и во изград-
бата, туку и  ги поддржале, ги финансирале и црквувале, главно, во т.н. маке-
донско-бугарски православни храмови. 

Овие цркви биле поттикнати, изградени и контролирани од МПО. Исто 
така, пред конституирањето на МПЦ во лицето на Охридската архиеписко-
пија, голем број македонски доселеници помогнале материјално и духовно 
во изградбите и опстојувањето, како и црквувале во српски, грчки, руски, 
украински, романски и други православни цркви во Соединетите Американ-
ски Држави и Канада, меѓу кои едни од најзначајните се следните:

Првата македонско-бугарска црква во САД била формирана и изградена 
во Гранит Сити, Илиноис, во летото 1909 година. Таа го носела името „Свети 
Кирил и Методиј”, а била изградена во тогашната населба „Линколн”, во која 
живееле голем број македонски печалбари претежно од Егејска Македонија 
и одреден број Бугари. На 14 септември 1909 година била осветена и отслу-
жена првата богослужба од бугарскиот архимандрит Теофилакт. Уште во јуни 
1908 година, архимандритот бил испратен од администрацијата на Светиот 
синод од Софија да им служи на Бугарите.

Меѓутоа, неговата цел и намера била и да ги „прибере” Македонците во 
крилата на Бугарската православна црква, која, во тој период имала силно 
влијание врз Македонците, особено печалбарите од Беломорието.

Од 1913 до 1922 година, црквата била речиси затворена бидејќи немала 
постојано свештено лице. Од 1933 година била поактивна. Меѓутоа, по Втора-
та светска војна црковниот живот замира, затоа во 1954 година била прода-
дена на Ерменската апостолска црква.

Во периодот меѓу двете светски војни во Соединетите Американски Др-
жави биле изградени десетина македонско–бугарски или бугарско-македон-
ски православни цркви. Но, од сите нив најактивна е црквата „Свети Климент 
Охридски” во Детроит. Имено, најбројната македонска колонија во САД е Де-
троит, каде поголем број печалбари од Македонија дошле уште во почетокот 
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на XX век. Дошле од различни причини и национални, политички и религиоз-
ни убедувања.

Во Дирборн, Детроит во 1928 година, со средства на Македонци, претеж-
но од егејскиот дел на Македонија, биле купени две куќи, на чиј плац на 17 
февруари 1929 година бил поставен каментемелникот на новиот храм „Света 
Тројца”. Набргу потоа, црквата била изградена (но незавршена) и во неа, на 2 
мај истата година била отслужена првата богослужба. Со тоа започнало заед-
ничкото црквување на Македонците и Бугарите, предводени од бугарскиот 
поп, „мисионер”, кој за оваа намена бил испратен директно од Софија.

Тоа ги натерало членовите на Македонската патриотска организација, чле-
новите на МПО, огранокот „Татковина” од Детроит, ја срушат црквата „Света 
Тројца” во Дирборн вложиле средства за нова црква. Така, во март 1935 го-
дина биле удрени темелите на новата црковна општина која го добила името 
„Свети Климент Охридски”. Новиот храм бил завршен за три години и служел 
сè до 1964 година кога дошло до поделба меѓу членството.

Едната фракција останала во црквата „Свети Климент Охридски”, изгра-
дена во 1964 година, а осветена во јуни 1966 година од бугарскиот митро-
полит Андреј, како голем троброден храм, во кој денес црквуваат голем број 
Македонци од сите делови на Македонија, како и мал број Бугари и други 
христијани. Другата фракција, пак, изградила нова црква во Дирборн Хајтц со 
ново име „Свети Павле”.

Ваквата состојба била последица на поделбата во Бугарската православ-
на црква, што се одразила и во иселеништвото. Затоа, од 1963 година во САД 
и Канада постојат две администрации. Во едната администрација се лојал-
ните на Бугарската православна црква, здружени со Источната православна 
црковна епархија за Северна и Јужна Америка и Австралија со седиште во 
градот Њујорк (која контролира осум цркви), а во другата е Епархијата на Бу-
гарската православна црква за САД и Канада со седиште во градот Толидо, 
Охајо, која  под своја јурисдикција и контрола држи девет цркви.

Меѓутоа, по конституирањето на Република Македонија во 1945 година 
и по возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Маке-
донската православна црква рапидно се изменија состојбите на организи-
ран црковно-духовен и национален план. Македонските православни цркви 
започнаа да го опфаќаат мнозинството на македонските иселеници кои се 
сплотени во самостојни асоцијации, во состав на македонските православни 
цркви, во кои членуваат Македонци, без оглед од кој дел на Македонија по-
текнуваат
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ПУБЛИКАЦИjАТА 
,,МАКЕДОНЦИТЕ ВО САД И 

КАНАДА“ - ЗНАЧАjНО ДЕЛО 
НА СЛАВЕ КАТИН (1)

Македонците во Соединетите Американски Држави и во Канада 
имаат долга историја која датира од вто ра та половина на XIX век 
и со различен интензитет трае до денес. Тоа било дик ти рано од 
жестокоста на искушенијата низ кои минувал македонскиот на-

род во борбата за својот опстанок. Македонците во новите средини започнале 
организиран живот уште со нивното доаѓање. Така, во периодот од повеќе од 
сто години биле формирани поголем број друштва, клубови и асоцијации на 
Македонците од етничка Македонија, на тие американски простори.

Тоа особено е презентирано во делото „Македонците во САД и во Канада“ 
издание на „Македонска искра“, во 2002, на 382 страници на македонски и 
англиски јазик, чиј рецензенти се Митрополитот Кирил и Академикот Блаже 
Ристовски. Тоа е дело на Славе Николовски-Катин кое претставува своеви-
ден рубин, камен кој ја осветлува библиската вистина за по стое њето и веков-
ните страдања на македонската нација во срцето на Бал канот. Мотивиран од 
овој факт, Катин ја започнал и успешно ја остварува својата историска мисија, 
потврдувајќи и докажувајќи дека Македонецот има планетарни цивилизаци-
ски корени со кои се гордее, независно дали жи вее во својата татковина - 
Македонија или во Америка, Ка на да, Австралија и Европа (Европската Унија). 
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Делото „Македонците во САД и во Канада“ се доживува како „семејно житие“ 
за Македонците во дијаспората, за нивната иселеничка одисеја, со сите елемен-
ти битни за историскиот егзодус на еден народ, од неговото осознавање како 
нација до денес. Импресивен е фактот дека во сите фази низ кои минал, неза-
висно од угнетувањата, прогонувањата, негирањата и асимилацијата што над 
него биле вршени, Македонецот успеал да се одржи и како птицата феникс да 
го продолжи своето битисување низ историјата. Најсветол пример на овој план 
е возобновувањето на Светиклиментовата црква на Плаошник во Охрид (разур-
ната уште во XV век), во септември 2002 година. 

Делото, насловено „Македонците во САД и во Канaда“  е едно од позначај-
ните дела на Славе Катин, кое, меѓу другото ја содржи и ја презентира улогата 
на Македонската православна црква во македонските процеси и ефектите 
од нејзините ангажмани во средината на доселениците, одржувањето и не-
гувањето на вер ски те и културните традиции, како и улогата на МПЦ-ОА во 
односите со соседните земји денес.

Епархијата, како и црквите се легално регистрирани македонски институ-
ции, признати од властите на Соединетите Американски Држави и Канада, а 
познати и широко при фатени од Македонците во овие земји. Од 1975 годи-
на до денес, Епархи ја та секоја година одржува црковно-народни собири, на 
кои доаѓа до израз заедништвото на македонските до селеници, на бројните 
фолклорни групи и спортските екипи. 

Затоа, може да се каже дека иселениците кај Славе Катин не се третирани 
како гола статистика, туку се доживуваат како река која незапирливо тече, 
како планетарна појава која ги облагородува државите во кои се доселиле, 
дејствувајќи како амалгам на овие релативно нови циви ли зации, не само на 
американскиот, туку и на австралискиот и европскиот континент. Кај Катин 
иселеништвото пулсира со живот чија динамика се чувствува на сите овие 
простори, создавајќи нови релации и нова клима во односите со старата та-
тковина. 

Често се вели дека оваа студија на Катин е своевиден калеидоскоп на 
историската вистина за нашето иселеништво. Во неа се прекршуваат сите 
вековни премрежиња низ кои минувал македонскиот народ низ историјата. 
Она што му се случувало во Македонија, се рефлектирало, во иста или по-
радикална мерка и во дијаспората. И таму нашите луѓе биле третирани како 
Бугари, Срби или Грци, како на такви им биле нудени цркви и весници низ кои 
ќе ја изразат својат „фактичка национална припадност“. „Од таквата грижа“, 
за жал, нашите соседи не се откажале и денес, кога Балканот се демократи-
зира и трансформира за вклучување во Ев ропската Унија. 

Аргументите на авторот на ова дело одат во прилог на фактот дека нема 
сила која може да го скрши духот и вербата на Македонецот во својата наци-
онална кауза. Состојбите на овој план денес во Америка, Канада, Австралија и 
Европа, најдобро го по твр дуваат тоа. Македонците во државите на овие кон-
тиненти денес ја до живуваат својата вистинска национална афирмација, што 
е, пред сѐ, нивна заслуга, но и заслуга на нивната матична држава, а особе-
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но на Маке донската православна црква, која одиграла извонредно значајна 
улога во зачувувањето на националниот и духовниот идентитет и културните 
традиции на ма кедонскиот народ, на сите светски меридијани.

Факт е дека Македонците во Татковината и оние во дијаспората, преку дело-
то ќе научат повеќе за се бе, ќе осознаат многу нови вистини за својата макотрп-
на борба за оп ста нок. Тоа ќе биде нишката која ги поврзува, запознава и зближу-
ва, ка ко припадници на еден библиски народ со најдолга историја на пла не тата, 
како победнички народ, на чие чело се наоѓале водачи (Филип и Александар Ма-
кедонски) со планетарна аура, без чии подвизи не може да се замисли, не само 
македонската, туку и историјата на многу народи. 

Со еден збор, ова дело на Славе Катин е своевиден македонски мост по 
кој Македонците во Татковината и светот чекорат со една мисла и една цел: 
создавање стратегија на поврзување и со ра ботка, во рамките на која сите тие 
ќе бидат генератори на овие процеси, кои ќе придонесат, не само за економ-
скиот развој на Република Ма ке донија, туку и за консолидација на односите 
со иселеништвото, од една страна, и смирување на денешните исцрпувачки 
трендови за доброто на земјата, од друга страна. 

Славе Катин, својот генерален пристап кон оваа ма терија го модифицира 
и со неговото свртување од македонските заед ници кон успешните поедин-
ци, чии продори во сферите на бизнисот, го при влекуваат не само внимание-
то на земјата во која живеат, туку и на ста рата Татковина, преку повремените 
контакти што со неа ги одржуваат по разни поводи (прослави, јубилеи, при-
еми), но не и мотивирани од ма ке донската власт за вложување на нивниот 
капитал во матичната земја. 

Инаку, на 8 де  кември 2002 година, во Торонто, Канада, се одржала промо-
ција на делото „Македонците во Соединетите Американски Држави и во Кана-
да“. Неговата про моција ја на правил познатиот македонски академски сликар 
од Торонто, Ѓорѓи Да нев  ски. Во своето излагање тој истакнал: 

„Делото на Славе Катин е драгоцено, репрезентативно и сеиселеничко, кое 
остава трајни сведоштва за бурниот историски развој на Македонците на север-
ноамериканскиот континент. Во исто време, де ло то на Катин претставува значен 
прилог кон македонската книжнина, ис ториографија и вистина, зашто тоа збо-
рува за организираното жи веење, по стигањата на македонските иселеници на 
национално, верско, кул тур но, образовно и спортско поле. Исто така, во него се 
претставени на по  рите и борбата на Македонците за одбрана на нашиот национа-
лен иден титет, тради ции те и обичаите, кои извираат од нашите библиски корени. 
За  тоа, оваа книга со пра во може да се нарече „Библија за судбината на Ма кедон-
ците во САД и во Канада“, истакнал Ѓорѓи Даневски. 

Драгица Белчевска, водител и уредник на македонскиот радиочас „Глас 
од Македонија“, од Торонто, пак, истакнала: „Посебен акцен во ова капитално 
дело на Катин за Македонците на северноамериканскиот континент е ставен 
врз македонските пра во слав ни цркви, манастири и црковни општини, како 
и на македонските ор  ганизации, друштва, медиуми, клубови и друг вид асо-
цијации што Ма ке  донците ги формирале во период од стотина години. Со тоа 
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се зао кру жува една значајна страница за македонската вистина и се осветлу-
ва ис торискиот и развојниот пат на Македонците на овие светски демократ-
ски и многунационални простори“. 

Во Детроит, Соединетите Американски Држави, пак, во организација на 
Друштвото „Полог“ (чиј по че сен член е и Катин), на 15 декември 2002 годи-
на, делото „Македонците во САД и Канада“ било про мо ви  рано пред голем 
број членови на Друштвото на Македонската пра вославна црков на општина 
„Света Богородица“, на повеќе македон ски друштва и асо цијации, бизнисме-
ни и други видни гости. Оваа значајна сред ба ја отворил прет седателот на 
Друштвото „Полог“, Љупчо Атанасовски, а за ли кот и делото на Славе Катин 
зборувал свештеникот Благоја Ацески. 

Делото „Ма кедонците во САД и во Канада“, го промовирал познатиот исе-
леник, биз нисменот Мишко Васовски, претседател на Македонско-амери кан-
ска та асо ци јација. Тој истакна дека делото на Катин е драгоце но, ре пре зен-
та тив но и се македонско, кое остава трајни сведоштва за бурниот историски 
раз вој на Македонците од сите делови на Македо нија кои денес живеат на 
се верноамериканскиот континент, се вели во статијата на Дени Гав ров ски, 
објавена во повеќе информативни гласила во Ре публика Македонија. 

За творештвото на Катин зборувал и свештеникот на МПЦ „Света Богороди-
ца“ Благоја Ацески, кој посебно подвлекол дека во ова капитално дело на Катин 
за Македонците на северно-американскиот континент, по се бен акцент е ставен 
врз македонските православни цркви, манастири и црковни општини, како и 
на македонските организации, друштва, ме диу  ми, клубови и други асоцијации 
формирани од иселениците во из ми на  тите сто години. 

Благодарение на порталот „Македонска нација“и „Македонско сонце“ од 
Скопје, од публикацијата „Македонците во САД и Канада“, биле печатени пе-
десетина продолженија
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ОСВРТ НА МИТРОПОЛИТОТ 
КИРИЛ И АКАДЕМИК БЛАЖЕ 

РИСТОВСКИ ЗА ДЕЛОТО 
,,МАКЕДОНЦИТЕ ВО САД И 

КАНАДА“ (2)

Митрополитот Кирил беше последниот потписник на историската 
одлука за возобновување на автокефалноста на Македонската 
православна црква – Охридска архиепископија во 1967 година, 
како и еден од столбовите на опстојувањето на МПЦ во изми-

натите    децении. Владиката Кирил беше еден од највлијателните владици 
на МПЦ и сѐ што правеше беше во интерес на македонскиот народ  и држа-
ва. Како митрополит на канадско-американската епархија и австралиската 
епархија, тој го учеше својот народ да не ги заборава своите македонски ко-
рени, својата самобитност и својот мајчини јазик. Меѓу македонската дијас-
пора, владиката Кирил ќе остане запаметен како македонски црковен и на-
ционален симбол. 

.Како резултат на познавањето и блискоста во македонското иселеништво, 
на промоцијата на делото „Македонците во САД и во Канада“ што се одржала 
на 16 април 2003 година во Народната и Универзитетска библиотека „Свети 
Климент Ох ридски“ во Скопје, свое излагање под наслов „Нов пристап кон 
иселеништвото“ имал и митрополитот на Македонската православна црква 
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господин Кирил. Во исцрпното излагање митрополитот Кирил го рекол след-
ното: 

„Имам посебна чест и големо задоволство, пред сѐ, во квечерието на го-
лемиот христијански празник Цветници, а особено во пресрет на празникот 
над празниците, Светото Христово Воскресение - Велигден, како и големите 
јубилејни чествувања: 100 години од Илинденското востание, 100 години од 
Македонското иселеништво и 40 години од евангелисувањето на првата Ма-
кедонска православна црква „Свети Петар и Павле“ во градот Гери, Индијана, 
во САД, да бидам еден од учесниците на промоцијата „Македонците во Сое-
динетите Американски Држави и во Канада“. 

Тоа, покрај досегашните е уште едно големо дело создадено од перото на 
нашиот неколку  деце ниски драг пријател и истакнат оригинален хроничар на 
ма кедонската иселеничка голгота и вознес во период од 4 децении, бра тот по 
Господа, Славе Николовски-Катин.

Како долгогодишен надлежен епархиски архијереј на Ма ке дон ска  та пра-
вославна црква за прекуокеанските земји, ќе се потрудам преку де лото „Ма-
кедонците во САД и во Канада“ на господинот Славе Катин, да ви прет ставам 
дел од севкупното национално-духовно, црковно и културно-про светно оп-
стојување на нашите по крв и вера браќа и сестри Ма ке донци кои се опре-
делиле да живеат во демократските и од Бога бла гословени др жави САД и 
Канада.

Во оваа пригода сакам да нагласам дека познатството, со ра бот ка та и дру-
гарувањето со господинот Катин трае од 1969 година, од времето на мое -
то востоличување за надлежен архијереј на Американско-канадската ма-
кедонска православна епархија, во македонската православна црква „Св. 
Климент Охридски“, во космополитската прекрасна метропола Торонто, во 
демократска Канада. 

Оттогаш до денес со внимание ја следам неговата плодотворна и бе-
риќетна творечка деј ност, за која повеќепати сум се изјаснил. Еден од овие 
прекрасни мигови била и промоцијата на монографијата за Македонската 
православна црква „Свети Климент Охридски“ од Торонто, којашто била из-
вршена во ис  тоимената црква во 1994 година.

Еве и денес ја имам таа посебна чест и задоволство, драги браќа и сестри 
по Господа, да зборувам за уште едно негово животно дело на словено „Ма-
кедонците во САД и во Канада“. Ова дело кон крајот на ми натата година, по-
точно на патрониот празничен ден на големиот свети Климент Ох ридски ја 
доживеа својата промоција во Торонто, а потоа и во Детроит, два та големи 
центра на македонската дијаспора на северно аме ри  кански от континент. 

Оваа двојазична публикација, на македонски и на англиски, претставува 
круна на богатиот книжевен опус на господинот Славе Катин, по светен на 
иселеништвото, сублимиран во повеќе од 20 тематски изданија, во кои се ос-
ветлува животот и импресивните активности на Македонците во САД и во 
Канада, како и нивната одисеја за опстој во новите средини, но и за совла-
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дување на предизвикот на носталгијата за својата родна и мила татковина 
Македонија.

Она што се случувало во иселеништвото во XX век и што се слу чува денес, 
е своевиден предизвик за голем број научни и други ис тра жувачи од Македо-
нија и пошироко, меѓу кои е и господинот Славе Катин. Тој се по трудил и успе-
ал длабоко да навлезе во порите на историската вистина за Македонците во 
дијаспората, притоа и посебно да се ангажира за духовниот и историски раз-
вој на македонските православни цркви и културно-просветни центри, кои 
ги собираат чедата Македонци од сите делови на расчеречена Македонија. 

Во изминатиот период, во нив се постигнати видни резултати во духов-
ниот, црковниот, културно-прос ветниот, спортскиот и социјалниот живот. Во 
Соединетите Американски Држави и Канада, се изгра де ни пре ку триесетина 
македонски православни цркви и манастири, во кои ми сионерствуваат и тол-
ку македонски народни пастири.

Во црквите, покрај словото Божјо се употребува македонскиот јазик, со 
успех работат македонски неделни училишта, каде се учи македонски јазик, 
национална историја, географија и веронаука. Со тоа се отворени процеси-
те за создавање фолклорни, културно-уметнички, забавни, литературни, со-
цијални, хуманитарни, спортски и други друштва и асоцијации. Исто така, во 
црквите се издаваат весници, списанија, бил тени, а се отворени и радио и ТВ 
часови на македонски јазик. 

Македонските православни цркви и манастири во САД и во Кана да имаат 
посебно место во делото на господинот Славе Катин, за што со најдла боки, 
бра тољубиви архипастирски чувства ја изразуваме нашата трајна бла го-
дарност. Посебно е возбудлив начинот на кој се отсликани овие ма ке донски 
жаришта на религијата, културата и националното оп сто ју ва ње. Неговите ар-
гументи одат во прилог на фактот дека нема сила која може да го скрши духот 
и непокорот на Македонецот во неговата борба за национално опстојување. 

Денес Македонците во Соединетите Американски Држави и во Кана да ја 
доживуваат својата вистинска национална ренесанса и афирмација, што е, 
пред сѐ, нивна заслуга, заедно со нашите свеште нослу жители, но и зас луга 
на нивната матична држава, а особено на Македонската православна црква, 
која одиграла, игра и ќе игра огромна улога во зачу вувањето на национал-
ниот идентитет, културните традиции и обичаите кај Македонците од сите 
делови на Македонија. 

Всушност, Црквата е оној спиритус мовенс во иселеништвото кој ги обе-
динува нашите ма ке дон ски чеда во Господа, ги мотивира и инспирира во 
севкупното жи ве ење. Тие жи веат со вербата и со аманетот за вечно обедину-
вање како народ за себе и за сите идни македонски рожби. Огромни се нив-
ните саможртвени подвизи, проследени со многу труд, средства и усил би за 
да се создаде она што денес на широко го имаат на тие демократски про сто-
ри во Соединетите Американски Држави и Канада. 

Само за пример ќе нагласам дека минатата година извршивме еван-
гелисување на најголемиот и најзначаен црковно-национален храм во Сое-
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динетите Американски Држави, црквата „Света Богородица“ во Детроит, чија 
инвестиција е око лу 10 милиони долари. Тоа зборува дека такви големи дела 
пра ват са мо го леми луѓе - Македонци, со христијанска чиста душа и си лен 
пат рио ти зам. 

На крајот од моето скромно излагање сакам да нагласам дека прив-
лечноста на делото „Македонците во САД и во Канада“ од господинот Сла ве 
Катин се разликува од другите публикации на оваа тема, по тоа што Катин 
му приоѓа на иселеништвото од еден подруг агол. Тоа е от кри вањето на при-
чините, а не само на околностите за појавата и ге не зата на овој фе номен. 

Тој не го третира тоа како гола статистика, ту ку го доживува како река која 
незапирливо тече, но и како планетарна појава која ги облагородува држави-
те во кои Македонците свиле ново гнездо. Кај Катин исе леништвото пулсира 
со живот, тој живее со него, ја чувствува ди на ми ката на сите овие простори, 
зашто македонските иселеници создаваат нови релации и нова клима во од-
носите на САД и Канада со дедовската земја Македонија, зацврстувајќи ги 
мостовите на севкупната соработка.

Најискрено ви го препорачувам ова значајно и обемно дело од почитува-
ниот господин Славе Николовски-Катин, како непресушен извор за вистина-
та на животот, развојот и растежот на македонските иселеници, организира-
но преку македонските иселенички асоцијации. 

Посебно треба да се нагласи плодната дејност на македонските право-
славни цркви и културно-просветни друштва во состав на Американско-ка-
надската македонска православна епархија, на нашиот голем делател и тво-
рец на голем број трудови од оваа област со најискрени братољубиви чувства 
на најдлабока почит молитвено му посакуваме Господ да му дарува многу-
децениско до л го ле тие, да го следи Божјиот благослов со одлично здравје во 
сите денови од неговиот живот и создавање на уште вакви и слични добри 
дела.

Затоа што живеењето без создавање на добри и трајни дела за својот 
народ, за својата Татковина и својата Света црква, не е живе е ње!“, истакнал 
почитуваниот митрополит на Македонската православна црква, господин 
Кирил.

На промоцијата на делото „Македонците во САД и во Канада“ што се одр-
жала на 16 април 2003 година во Народната и универзитетска библиотека 
„Свети Климент Ох ридски“, во Скопје, свое излагање под наслов „И Катин 
како Мисирков, предупредува!“ имал академик Блаже Ристовски.

Инаку, Академик Блаже Ристовски е македонски книжевен историчар, фи-
лолог, фолклорист и политичар. Тој како верен и доследен следбеник на Ми-
сирковите идеи се придржува на фактите и во својата научно-истражувачка 
работа секогаш поаѓа од нивната изворност, автентичност и непорекливост. 

Како резултат на неговите научни постигнувања, патриотскиот дух и него-
вите погледи за иднината на Македонија, Ристовски беше избран за потпрет-
седател во првата  Влада на Република Македонија во 1991година. Во исто 
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време беше избран за претседател на Републичката комисија за односи со 
верските заедници на Република Македонија, а авторот на овие редови Славе 
Катин беше избран за потпретседател на Комисијата. Тие заеднички ги поста-
вија темелите на односот и соработката на државата со МПЦ - ОА Македонска-
та православна црква – Охридска аехиепископија и другите верски заедници.

Тој во своето излагање го истакнал следното: „Минатото столетие се ка-
рактеризира со големо индивидуално и се мејно раселување на луѓето. Токму 
Македонија ја снајде судбината да ја за губи и територијалната и етно-истори-
ската целост, да создаде најпосле своја држава на едно делче од својата земја, 
но како народ Македонците да живеат во мнозинство надвор од сопствената 
државноконсти туи ра на татковина. Славе Катин како мото на својата најнова 
книга ги по ста вил знаменитите зборови на Џон Кенеди со прашањето: Што 
сме сто ри ле ние за татковината?

За жал, ние направивме огромно многу, и што е уште пожално, и на  таму 
ја интензивираме таа работа: крвавевме за сопствената сло бо   да, се боревме 
за својата држава, но дозволивме други да ни ја раководат бор бата, други 
да ни ја кројат националната програма, а ние да бидеме са мо егзекутори на 
сопствената судбина. 

Кренавме најмногу осло бо ди тел ни вос  танија на Балканот, но секогаш со 
недокрај јасно поставени цели и за дачи. Нашите водачи се поставија во ус-
луга на туѓи перспективи. Нај по сле, време е да си го поставиме нашето огле-
дало пред нас и да по глед неме: Каде и зошто сме оделе во новата историја и 
каде сме стиг нале?

Се заканивме и годинава да ја одбележиме стогодишнината од ма-
кедонската државност, заборавајќи дека во последниве децении нај све-
чено, со сите државни почести прославивме неколку стогодишнини на ма к-
едонската државност! Но, уште не сме кадарни државно да се орга ни зи раме, 
па само парцијално, одвреме-навреме ќе се појави по некоја (по ве ќе лична 
или институционална) иницијатива со заглушен глас за сто годишнината. И, 
пак, недвосмислено, недржавнички, сим пто ма тично ука жу вачки... 

А токму пред сто години големиот и видовит Ми сир ков нѐ пре ду преди: 
Македонци, освестете се и обединете се околу една нацио нал на програма, 
оти инаку нѐ загрозува сигурното раз гра бување и уништу  ва ње! Ние сѐ уште 
изгледа не умеевме да го слушнеме тој пре ду преду вач ки глас...

Наши луѓе го помогнаа и го потпишаа делењето на народот и тат ко вината. 
Наши лидери дозволија да бидат водени во судбоносните ис то риски мо-
менти. И денеска - наши умови, пак, се ставија во туѓа услуга и во служби на 
силните на денот со наши (макар и правно неповикани и умствено некомпе-
тентни) раце го потпишаа и го изгласаа раздр жа ву ва њето на македонската 
држава. Па каде да ги бараме виновниците? 

А Славе Николовски-Катин денеска ни поднесува еден пре кра сен реги-
стар на „успесите“ на раселените Македонци во Соединетите Американски 
Држави и Канада. Овој  пат не и за оние во Австралија, Нова Зеландија и по 
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цела Европа... И тој, како Мисирков пред сто години, индиректно ни укажува: 
Македонци, свестете се, оти ќе нѐ снема!

Славе Катин ја проследува „иселеничката голгота“ како судбина на Македо-
нија, зборува за историјата, но и за сегашноста, за маке дон ското организирање 
во минатото, но и за она злокобно дезорганизирање денеска, кога туѓи прсти 
џбуркаат во душите на Македонците и овде и во дијаспората. Катин пишува за 
македонските цркви и манастири, но и за оние „под туѓа јурисдикција“... 

Пишува за успесите на Македонската пра вославна црква во организација 
на црковно-духовниот живот на исе ле ните Македонци, но со директна или 
индиректна рефлексија на она што ни се случува во Светиклиментовиот храм 
надвор, ама и овде, дома... Има ли освестување и осознавање што ни се слу-
чува?

Славе Катин педантно ги проследува и печатените медиуми на македон-
ското иселеништво пред Втората светска војна, но и оние разновидни органи 
и средства за информации денеска во Соединетите Американски Држави и 
Канада. Катин детално ги регистрира и културно-националните центри, орга-
низации, друштва и разни други асоцијации во САД и Канада и за вршува со 
„македонската вистина денес“. А вистинското осознавање на таа вистина е 
мошне жестоко...

Славе Катин не е единствен на ова широко поле. И пред него и со него има 
и други македонски истражувачи, опишувачи и патриоти што веќе оставиле 
свој придонес во општата културно-национална историја на Македонците во 
светот. Но, токму тој Славе Катин, со оние 20-тина нам познати разновидни 
репрезен-тативни изданија, веројатно во овој момент е најконтинуираниот и 
најсеопфатниот обопштувач на вистинската слика на македонското иселе-
ништво и не само во Соединетите Американски Држави и Канада. 

Можеби и други ќе се зафатат така вниматено за да ги проследат и ма-
кедонските иселеници во Австралија, Нова Зеландија, Европа, но и во Јужна 
Америка, па и по другите континенти. Светот треба да знае за нас не само 
овде, во оваа држава што ние со своја крв ја создадовме и сѐ уште велиме и 
ја сметаме македонска. 

Па нека им е честита и оваа историска скица за Македонците во САД и 
Канада на неуморниот Славе Катин и „Македонска искра“ нека бувне во си-
лен пламен за да ја осветлува вистината за Македонците во светот истакнал 
академик Блаже Ристовски.



Македонците  во светот130

ПАТУВА АТА ПО СВЕТОТ 
ПРЕТСТАВЕНИ ВО ДЕЛОТО 
,,СВЕТОТ НА ДЛАНКА“ (3)

Публикацијата „Светот на дланка“ е 50-то издание на Славе Катин, во 
кое се објавени 40 репортажи од доживувањата и посетите на 40 земји 
во светот, и тоа: со 50 двонасочни, или 100 еднонасочни патувања пре-
ку Атлантскиот Океан, почнувајќи од првиот лет во Соединетите Аме-

рикански Држави во 1965 година и во Канада во 1966 година, па сѐ до 2014 
година, потоа трите патувања до Австралија, посетите на: Индија, Обединетите 
Арапски Емирати, Средна и Јужна Америка, Европската Унија и голем број земји 
на Блискиот Исток и Африка.

Публикацијата „Светот на дланка“, чии рецензенти се проф. д-р Вера Стој-
чевска–Антиќ и публицистот Ставре Џиков, е дело на „Тримакс“ од Скопје, а 
второто издание на „Македонска искра“ од Скопје, како второ издание, отпеча-
тено во 2014 година, на 440 страници на македонски јазик, каде на едно место, 
како на дланка пред читателот се отвораат широки хоризонти. 

Тој може да пропатува ширум светот, да се запознае со голем број земји, 
места, култури и религии донесени од освојувачите, особено на Англичаните, 
Шпанците, потоа градови, интересни споменици на културите на домород-
ното население, со Французите и Португалците како и со креолизацијата на 
јазиците и народите на тие новооткриени простори.

Во поголемиот број земји во светот што ги посетил Славе Катин живее и 
македонско население од сите делови и краишта на етничка Македонија. За-
тоа, одењето по светот како новинар; потпретседател на Комисијата за од-
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носи со верските заедници на Република Македонија; како член на државни, 
црковни, новинарски и други делегации и како човек на кого светот му е пре-
дизвик, патувањата беа тесно поврзани со запознавањето, истражувањето и 
афирмацијата на македонските православни цркви, црковни општини, мана-
стири, друштва и други асоцијации ширум светот.

Публикацијата „Светот на дланка“ е 50-то издание на Славе Катин, почну-
вајќи од првото дело „Англиско–македонскиот лимнолошки речник“, што го 
издаде „Хидробиолошкиот завод“ од Охрид во 1986 година. Како куриозитет 
добро е да се спомене е дека по повод 40-годишниот брачен живот на Сла-
ве Катин и неговиот животен сопатник Нада Николовска–Катин, во февруари 
2014 година заминале за убавата и интересната Флорида. 

Во текот на овој период Славе Катин објавил повеќе од две илјади нови-
нарски и други текстови на македонски и на англиски јазик во земјата и во 
светот и бил учесник на педесет научни симпозиуми, конференции и други 
научни собири. Првите новинарски текстови ги објавил во списанијата „Ду-
ховна искра“, „Климентов збор“ и „Обединети Македонци“ од Торонто, пред 
педесетина години, а потоа, меѓу другите, објавувал и во списанието за исе-
лениците ширум светот „Македонија“ и „Иселеничкиот алманах“, како врабо-
тен во Матицата на иселениците од Македонија.

Текстовите од неговото новинарско перо се нижеа на страниците на „Ма-
кедонска ревија“ (Macedonian review), „Нова Македонија“, „Вечер“, „Студент-
ски збор“, „Миграција“, „Бирлик“, „Наша штампа“, „Културен живот“, „Лик“, 
„Просветена   жена“, „Трудбеник“, „Битолски весник“, „Современост“, „Маке-
донски глас“, „Весник на МПЦ“, во Македонија, како и во „Македонски вес-
ник“ и „Снегулка“ од Шведска, „Македонски збор“ од САД, „Македонија“ од 
Канада, „Искра“, „Повод“ „Македонска мисла“, „Ново доба“, „Наш свет“, и „Ав-
стралиско–македонски неделник“ од Австралија, за кои бил акредитиран но-
винар од Република Македонија.

Неговите патувања во различни земји во светот му биле мошне возбудли-
ви, исполнети со многу непреспиени ноќи, искушенија, релаксирачки моменти, 
сознанија и предизвици да запознае различни држави, места, градови, народи, 
култури, религии, обичаи и многу карактеристики на современиот свет. Притоа, 
имал можност да посети бројни споменици кои имаат светско значење и кои 
оставаат вечни траги во сеќавањата на посетителот. 

Затоа тешко е посебно да се издвои место, град или држава, бидејќи сите 
тие Господови дарби на мајката Земја имаат свое значење, величие, каракте-
ристики и улога во афирмирањето на државите од светот кои тој ги посетил и 
каде тој се чувствувал како да едома..     

Публикацијата „Светот на дланка“ е еден дел од историската неправда, 
а со тоа и иселеничката голгота, особено од беломорскиот дел на Македо-
нија. Тоа е голем предизвик да се фрли светлина на страдањата и борбата на 
македонскиот народ во иселеништвото за одбрана на нивниот национален 
идентитет, верата, културата, традициите и обичаите, кои извираат од него-
вите библиски корени. 
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Тој историски факт може да се најде и најсилно да се почувствува кај Ма-
кедонците во дијаспората, кои како припадници на една од најстарите ци-
вилизации во Европа, во битката за одбрана на националната кауза, морале 
да минат низ големи искушенија и страдања и да се потврдат како успешни 
градители на Новиот свет.

Меѓутоа, со создавањето на македонска држава во 1945 година, по Втора-
та светска војна, и со прогласувањето на нејзината самостојност и независ-
ност во 1991 година, состојбата во дијаспората рапидно се измени. Круната на 
тој историски вознес беше обновата на Охридската архиепископија во лицето 
на Македонската православна црква, чија улога на обединувачки фактор на 
Македонците дојде до израз и во етничка Македонија и кај Македонците во 
дијаспората, кои само тие и античките Македонци се нарекуваат со тоа име. 
Затоа, во оваа публикација, меѓу другото, е направен обид да се осветли дел 
од иселеничката одисеја на Македонците расселени насекаде во светот.

Во Ресенскиот Сарај на 15 септември 2014 година била промовирана кни-
гата „Светот на дланка“ на Славе Катин, која промоторот, професор Вера 
Стојчевска-Антиќ, ја нарекла „сага на импресии од четириесет земји“. Инаку, 
оваа книга е десеттата книга на Катин, кој е од преспанското село Љубојно, 
која била промовирана во Домот на културата „Драги Тозија“, сместен во Ре-
сенскиот Сарај, каде авторот го започнал својот работен век.

Пред ресенската публика проф. д-р Вера Стојчевска–Антиќ и Славе Ка-
тин ги претставиле и делата на брачниот пар Неда и Алексо Лозановски, кои 
живеат и творат во Торонто, Канада. И двајцата се членови на Друштвото на 
писателите на Македонија, долгогодишни учесници на Струшките вечери на 
поезијата, и едни од основачите на литературното друштво „Браќа Милади-
новци“ во Торонто..

Публикацијата „Светот на дланка“, ја доживеала првата промоција во До-
мот на АРМ во Скопје на 23.05.2014 година, чиј промотори биле проф.д-р 
Вера Стојчевска-Антиќ и публицистот Ставре Џиков. Втората голема промо-
ција се одржала во Македонската православна црква „Свети Климент Охрид-
ски“ во Торонто, Канада на 19. октомври 2014 година. Ова дело со иселенички 
содржини било промовирано во рамките на Литературното друштво „Браќа 
Миладиновци“ кое е во состав на Црквата, а во исто време кога се одржувала 
интересната Модна ревија во организација на Женската секција при Црквата. 
Во присуство на голем број македонски иселеници од сите делови на Маке-
донија, за делото зборувал професор Филип Ангеловски, водител и диригент 
на Црковен хор. 

Филип Ангелковски во своето излагање, меѓу другото, истакнал дека кни-
гата „Светот на дланка“ на публицистот Славе Николовски–Катин за прв пат се 
промовирала на северно-американскиот континент и дека таа претставува ре-
портерско видување, патувачки летопис, документ на хроничарски пристап и 
фактографска меморија на волшебната имагинација на авторот.

На присутните се обратил и Славе Катин, кој го кажал следното: „Моите па-
тувања во различни земји во светот ми беа мошне возбудливи, исполнети со 
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многу непреспиени ноќи, искушенија, релаксирачки моменти, сознанија и предиз-
вици 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 оставаат вечни 
траги во сеќавањата на посетителот. Затоа, тешко е посебно да се издвои ме-
сто, град или држава, бидејќи сите тие Господови дарби на мајката Земја имаат 
свое значење, величие, карактеристики и улога во афирмирањето на државите 
од светот каде се 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 пропатува ширум светот, да се запознае 
со голем број земји, места, градови, интересни споменици на културите на 
домородното население, со културите и религиите донесени од освојувачите, 
особено на Англичаните, Шпанците, Французите и Португалците како и со 
креолизацијата на јазиците, народите..

Во поголемиот број земји во светот што ги посетив живее и македонско 
население од сите делови и краишта на етничка Македонија. Затоа, одење-
то по светот како новинар и како човек на кого светот му е предизвик, па-
тувањата беа тесно поврзани со запознавањето, истражувањето и афир-
мацијата на македонските православни цркви, друштва и други асоцијации 
ширум светот.“, рече Славе Катин

Инаку, во порталот „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од публикацијата „Светот на дланка“, биле печатени во континуитет над 130 
продолженија за  патувањата на Славе Катин по светот. Исто така, поголем 
број продолжение од делото „Светот на дланка“ биле објавени во различ-
ни информативни гласила во Република Македонија и во прекуокеанските 
земји.: 
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НАjДОЛГОТО ПАТУВА Е  
СО НАjГОЛЕМИОТ БРОД  

НА СВЕТОТ (4)

Бродот „Волшебникот на морињата“ е најголемиот патнички брод во све-
тот.Од најгорниот кат на бродот  од просторот за рекреација гледавме 
повеќе мексикански населби, над кои Сонцето, кое ние го нарековме 
„Македонско сонце од Палатица - Кутлеш“, зажарено како да е вулкан 

се спушташе во непрегледните далечини.
По една недела престој во Флорида, го продолживме нашето патување. 

Беше недела - Господов ден кога се упативме кон големото пристаниште 
Форт Лодердел. Бевме пријатно изненадени кога од далечините ги гледавме 
прекуокеанските патнички бродови наредени во океанската шир. Тие доаѓа-
ат и поаѓаат токму од ова пристаниште. Се упативме кон отворените влезови 
во кои имаше неколку илјади патници кои брзаа да влезат во бродот наречен 
„Волшебникот на морињата“ (Allure of the Seas).

По брзите контроли, сликања и други потребни гранични процедури, пат-
ниците брзаа да влезат во таа „чудесна птица на водата“. Влеговме во бродот 
и се упативме кон третиот кат, каде се наоѓаше нашата бродска соба, која не 
се разликуваше од современа хотелска 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 морињата“, тој го држи рекордот за најголем 
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патнички брод некогаш изграден, симболично 50 милиметри ( 2,0 инчи) е по-
долг од сестрата брод „Оаза“ со кој имаат идентична градба.

Според податоците што ги добивме, бродот бил изграден во пристаниште-
то Турку во Финска во 2008 година, а по пристигнувањето во Флорида  бил 
крстен како „Волшебник на морињата“ од неговата кума принцезата Фиона 
на 28 ноември 2010 година.

Бродот е  огледало на современото живеење, на софистицирана  опрема 
што пружа удобно живеење и престој. Во бродот, покрај другото, има театар 
за 1.400 посетители, големо казино, место за претстави на вода, ресторани, 
продавници,   детска градинка, голф клуб, сала за вежбање, козметички са-
лони и други простории, каде човек се чувствува како да е во град некаде во 
Европа.

Од добиените податоци за бродот, просто човек не може да поверува дека 
бродот е долг 362 м, широк 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.

Уште од првиот ден од престојот на бродот, кога ни ја одредуваа масата 
за ручек, не поведе една млада и убава дама, навидум како Украинка или Ср-
бинка. Кога ја прашавме од која земја е, таа ни одговори дека е од Македо-
нија. Беше неверојатно, но вистинито и кога и’ прозборивме на македонски и 
ѝ кажавме дека и ние сме од Македонија, таа се изненади и се возбуди, но во 
исто време се одушеви дека гледа гости – Македонци.

Таа млада штипјанка со топлина и професионалност во своето однесу-
вање, си даде слобода малку подолго да поразговараме. Нè информира дека 
на бродот работат 14 лица од Македонија, кои таа веднаш ќе ги информира 
и  дека ние сме трет пар од Македонија 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 значај-
ни 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 чув-
ствувавме како да се наоѓаме на Широк Сокак во Битола.

Навистина, така изгледаше таа бродска улица. Потоа ги посетивме теа-
тарот, просторот за претстави на вода, но најмногу време посветивме на не-
колкуте базени за возрасни и за деца и на огромните по големина џакузи, кои 
се наоѓаа на 16. кат. Над овој рекреативен центар имаше огромна тераса од 
каде како на дланка ни беше непрегледната морска шир. Тоа беше местото 
за сончање, одмор и рекреација, каде човек се чувствува како да се наоѓа во 
Бразил, на Копакабана во Рио де Жанеиро.

Беше утро кога стасавме во монденското пристаниште Лабади (Labadee) 
на островот Хаити, во најсиромашната земја на светот. Бевме информира-
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ни дека од сигурносни причини летовалиштето е заградено пристаниште и 
се користи исклучително за американските патнички бродови. Таму не пре-
чека домородна музика составена од свирачи кои свиреа музика со јужноа-
мерикански мелос. 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 морињата“, кој се 
вишнееше недалеку од плажата.

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

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

По два дена и две ноќи стасавме во пристаништето Фалмаут (Falmouth), 
кое се наоѓа на северната страна на островот. И тука излеговме од бродот и 
денот го поминавме во пристанишниот град. Таму имаше бројни дуќани, ре-
сторани и други објекти за да ги послужат патниците од бродовите со различ-
ни сувенири, златни предмети, туристичка облека и друго. И тука, сите патни-
ци се прибраа во вечерните часови.

Ја напуштивме Јамајка и бродот нечујно заплови во Мексиканскиот Голф 
кон пристаништето Козумел (Cozumel) во Мексико. И до Мексико беа потреб-
ни две ноќи и еден ден да ја допреме земјата на Маите. Таму можевме сло-
бодно да излеземе од бродот, каде бевме пречекани со оркестар кој со мек-
сиканска музика ни посака добредојде. Ова значајно пристаниште ни беше 
дозволено да го посетиме од утринските часови до доцна во ноќта. На са-
мото 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 туристички еднодневни де-
стинации во Мексико.

После прошетката до дел од пристаништето и една католичка црква се вра-
тивме во бродот, со цел да гледаме како сонцето зајдува во далечините на земја-
та на Маите, што е специфичен момент за пристаништето Козумел. Од најгор-
ниот кат на бродот  од просторот за рекреација се гледаа повеќе мексикански 
населби, над кои Сонцето, кое ние го нарековме „Македонско сонце од Палатица 
- Кутлеш“, зажарено како да е вулкан се спушташе во непрегледните далечини. 
Глетка што остави впечаток кај голем број туристи на најголемиотброд на светот 
кој го гледаа залезот на „Македонското сонце“.

Доцна во вечерните часови го напуштивме мексиканското пристаниште Ко-
зумел и се упати кон Вест Ки, кон Флорида. Исто така, по две ноќи и еден ден во 
Мексиканскиот Голф, во утринските часови стасавме во Форт Лодердел, пра-
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вејќи круг околу Куба во должина од околу 2.400 км. На картата гледавме дека 
сме недалеку од Хавана, главниот град на Куба, кој порано го имаме посетено и 
сме се увериле дека тој е изолиран и осиромашен остров во Карипското Море, 
кој ја чека својата светла иднина.

После седум дена и седум ноќи поминати на морската, непрегледна шир 
пристигнавме на почетната пристанишна станица на Форт Лодердел, од каде 
другиот ден нови 6.300 патници требаше да ги уживаат сите удобности и уба-
вини на бродот. Ова патување, секако, ни беше едно од најубавите, највозбуд-
ливите од кое понесовме безброј трајни спомени.

Потоа, во утринските часови ја напуштивме Јужна Флорида и се упативме 
со џипот на нашите домаќини кон север, кон Торонто. Беше планирано да па-
туваме два дена, а една ноќ да преспиеме во некој мотел на автопатот. Дол-
гото патување од Авентура го започнавме по автопатот број 95 кој води од 
јужниот до северниот дел на САД.

Го поминавме излезот на автопатот каде одевме на пикниците, а потоа ста-
савме во непосредна близина на Македонската православна црква „Свети Ди-
митрија“, за која не врзуваат многу спомени и промоции на книги. По неколку 
часа го поминавме Ормонд Бич, каде претходно ја посетивме познатата ком-
панија „Мајкрофлекс“ на браќата Јосиф и Џорџ Атанасоски и се упативме на 
север кон Џексонвил што е на границата меѓу Флорида и Џорџија.

Возењето беше удобно во кое имавме долги разговори за животот, актив-
ностите и постигнувањата на Македонците во Флорида. Затоа, по подолг пе-
риод возење ја напуштивме Флорида и влеговме во државата Џорџија, аме-
риканска држава со исто име како и азиска Џорџија (Грузија). 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.

Потоа со џипот ги прокрстаривме источните држави на Соединетите Аме-
рикански Држави на пат за Торонто, од каде нашето најдолго патување го 
продолживме за Виена и Скопје. 
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ПУБЛИКАЦИjАТА ,,ПО 
СТАПКИТЕ НА ЕВЛИjА 

ЧЕЛЕБИjА“ НА  
ТУРСКИ jАЗИК (5)

Публикацијата „По стапките на Евлија Челебија“, од Славе Николов-
ски–Катин е издание на „Македонска искра“, од Скопје, во 2005 го-
дина, 1-192, на турски јазик, во превод на Нестрин Омер-Наумовска и 
Халит Зеинулах во која се дадени неговите патувања и трагања ши-

рум Турција. Притоа, посебно место во книгата имаат средбите и разговорите 
на авторот особено со Македонците муслимани и Турците кои водат длабоки 
корени и се тесно поврзани со старото име Румелија, односно Македонија.

Делото содржи текстови за Република Турција, татковината на Кемал Ататурк 
која е земја на големите контрасти, а Истанбул е најголем економски и културен 
центар кој се протега на три морски брега и се простира на седум ридови. Тој е 
градот на Јустинијан I кој бил роден во селото Таор, кај Скопје, во Македонија, а 
бил византиски цар, император на Источното Римско Царство.

Бизантион, Цариград, Константинопол, Истанбул, доста имиња за един-
ствениот босфорски град. Доста страници во историјата говорат за неговата 
многувековност и опстојување. Славата го следи уште од моментот кога рим-
скиот император Константин решил да ја пресели престолнината од Рим во 
Визант, како што тогаш се нарекувал Истанбул. 

Денес тоа е град со многубројни сведоштва за културно-историското ми-
нато, со споменици од византискиот и од отоманскиот период, а во исто вре-
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ме е најголем економски и културен центар на современа Република Турција. 
Всушност, Истанбул е раскрсница на азиската и европската култура, циви-
лизација и религија. Тој, всушност, претставува врата од Север кон Југ и од 
Исток кон Запад.

Во Истанбул има над 50 царски палати и други културно-историски спо-
меници. Најпознатата меѓу нив е Палатата на Топкапи со преубавите царски 
одаи и хареми. Да споменам дека во музејот „Топкапи“ ги видовме и специјал-
ните чинии што ја менуваат бојата при допир со отров, наменети само за ца-
ревите. Без здив останавме и пред дијамантот познат како „Кашички елмас“ и 
пред камата украсена со дијаманти и други непроценливо вредни предмети.

Затоа, често се вели дека за многу луѓе на светот е предизвик да се посети 
татковината на Кемал Ататурк. Земјата на големите контрасти, која се разли-
кува од онаа Турција во минатото. Земјата која била освоена од Александар 
Македонски и приклучена кон Македонската Империја. 

Потоа, империјата во кoja беше и Македонија цели пет векови. Кемал Ата-
турк чии родители потекнуваат од Македонија, од селото Коџаџик, Дебарско 
(а тој се води дека бил роден во Солун, а гимназија завршил во Битола), е 
човекот кој животот го посветил на Турција и на нејзината посреќна иднина. 
Човекот кој, меѓу другото, ја одбулил турската жена, ја одвоил верата од др-
жавата и го вовел латинското писмо во турскиот јазик. Тој е човекот кој е ши-
роко прифатен од народните маси. Затоа патувањето во Турција е предизвик 
и во исто време големо задоволство.

Турските истражувачи велат дека ни неговите постојани жители не ги 
знаат доволно сите негови убавини. Не се знае ни точниот број на негово-
то население. Според официјалните документи, во Истанбул живеат околу 
12 милиони жители, меѓу кои голем број Македонци христијани, Македонци 
муслимани и Турци родени во Македонија. 

Затоа, токму во Истанбул, пред концертот на Националниот ансамбл „Танец“ 
што се одржа на 12.06.2005 година, конзулот на Македонија во Истанбул, Јор-
дан Панев ја промовирал публикацијата „По стапките на Евлија Челебија“ од 
Славе Николовски–Катин. Исто така, ова дело беше промовирано и во Домот на 
културата во Валандово на 29.06.2005 година. Промотор на публикацијата бил 
Мирче Карамучев, директор на Домот на културата,

Треба да се одбележи дека при крајот на деветнаесетиот и почетокот на 
дваесетиот век печалбарството во Македонија стана масовна појава. Голем 
број население од селата масовно ја напуштале Македонија и меѓу другите 
градови, заминувале за Цариград и други градови во границите на Турција. 
Така, по неколку илјади од Леринско, Преспа и Костурско секоја година оде-
ле во Цариград и Смирна. Поголемиот број биле како сезонски работници, а 
одреден број останале засекогаш на тие простори. Така, денес има околу 200 
семејства, кои повеќе од пет генерации главно се наоѓаат во Истанбул и се со 
православна вероисповест. Верската одредба е една од главните компонен-
ти што ги одвоила од средината во која живеат и ги одржала како компактна 
етничка група се’ до денес.
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Исто така преселничките движења на турското население од Република 
Македонија кон Турција, во периодот од стотина години се одвива со различен 
интензитет и претрпе големи трансформации. Меѓутоа, периодот на шеесети-
те години се карактериризра со интензивни иселувања на Турците, чија бројка 
изнесувала околу 200.000. Според некои неофицијални податоци денес во 
Турција има околу милион Турци и Македонци муслимани.

Како севкупен економски-политички и културен центар во турското цар-
ство, Цариград одиграл значајна улога и за развојниот пат на македонското 
население. Градот привлекува многу граѓани од разни земји и значаен е не 
само како економски и трговски центар, туку одиграл значајна улога во про-
светно-културната и верската христијанска активност што се одвивала во него. 
За жал, македонските иселеници во Турција биле и се заведени како Бугари, 
како странски државјани, или како турски државјани - христијани.

Верската активност што словенското население, а меѓу него и населението 
од Македонија ја вршело во Цариград била пресудна за Македонците доселе-
ници да го добијат атрибутот Бугари и до денес да го носат тоа име. Тоа е време 
кога словенското население, заради заедничките интереси за одвојување од 
Грчката православна црква и создавање самостојна словенска црква, се збли-
жува со надеж за успешно остварување на целта.

Под притисок на елинизацијата и грчката црква, населението од Македо-
нија во Цариград често е нарекувано и грчко, заради што и се приклучува кон 
тогаш единствено осамостоената словенска, Бугарска егзархија во чие созда-
вање, всушност, активно учествувале и Македонците.

Во Турција верата е идентификувана со етничката припадност и поради 
тоа само оние народи кои имаат своја црква можат официјално да се наре-
чат со етничкото име. Затоа, повеќето Македонци во Истанбул се заведувале 
како Бугари.

Немајќи своја држава и друг избор во тоа време, и заштитувајќи се да не 
станат Грци, македонското население се определува како бугарско, зачуву-
вајќи го на тој начин барем своето словенство.

Меѓутоа, одреден број од помладите генерации, непознавајќи ги довол-
но историските факти, временски и просторно доволно оддалечни од татко-
вината на своите предци, за жал се изјаснуваат како Бугари. Меѓу другите, 
најголем „придонес” за ова, секако, има влијанието на црквата и бугарските 
училишта.

Бугарското училишта во Истанбул постоело се’ до 70-тите години на мина-
тиот век. Граѓаните со бугарско државјанство можеле да го посетуваат од пр-
виот до седмиот клас, додека пак оние кои имале примено турско државјан-
ство, првите четири години оделе во турско училиште со право следните три 
години да го продолжат во бугарското. Кога децата со соодветно државјан-
ство станале малубројни за оформување паралелки, бугарското училиште се 
затворило. 
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Денес во овој град, според некои податоци, живеат околу 200 семејства, 
од кои освен некоклумина, сите по потекло се од Македонија, а ги има и од 
Ресенско-преспанскиот крај, Гостиварско-кичевскиот крај и од Скопје. Меѓу-
тоа, најмногубројни се од Егејска Македонија од Костурско, од селата Загори-
чини, Олишта, Бобишта, Бамбуки, Черешница и Петеле. 

Некогашните градинари, цвеќари и воденичари од Македонија, денес се или 
сосптвеници на дуќани каде што се продава зрнеста храна, жита, семиња, хеми-
ски препарати и помагала за земјоделието, 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, електроинже-
нери и архитекти. Исто така ги има и во дипломатски претставништва, странски 
компании, туристички агенции и слично. Овој факт се чини е значаен, бидејќи 
укажува на добра имотна состојба, што им овозможува школување во странски 
колеџи во градот или школување во странство.

Во етничката група на Македонците во Истанбул одржувањето на тради-
цијата се јавува непрекинато, особено кога станува збор за верските обичаи што 
се и пресудни во народното опстојување. По правилата на верските одредби се 
славеле и се слават не само големите празници како: Велигден, Божиќ, Богоро-
дица, туку се слават и многу други денови на светци. 

Исто така и сите значајни мигови од животот, почнувајќи од раѓањето, кр-
штевката, стапувањето во брак, венчавање и погребување се мигови кои отсе-
когаш се правеле и до денес се прават по православните верски обичаи.

Македонците во Истанбул црквуваат во црквата Св.Стефан, позната како 
„железна црква”. Таа е под јуриздикција на Бугарската патријаршија, а е из-
градена повеќе со пари на Македонците во Истанбул. Израдена е во 1849 
година, денешната од железо. Таа била осветена во 1898 година од егзархи-
ски владици. Таму и денес Македонците, претежно од Егејска Македонија ги 
задоволуваат своите религиозни потреби
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ИСЕЛЕНИЧКА ВИСТИНА 
ВО ДЕЛАТА ,,ИЛИНДЕН 

ВО УБОjНО И ПРЕСПА“ И 
,,ИСЕЛЕНИЧКА  

ВРТЕЛЕШКА“ (6)

Монографијата „Илинден во Љубојно и Преспа“ која е на маке-
донски и англиски јазик е исцрпно издание за историскиот раз-
вој на Љубојно и Преспа и е дело на Славе Николовски-Катин, 
и неговиот коавтор Бошко  Рајчовски-Пелистерски, а е издание 

на  „Македонска искра“, од Скопје и на  Македонското друштво „Љубојно“ од 
Детроит, САД, 2013 година, 1-320, чиј рецензенти се проф. д-р Петре Георги-
евски, д-р Никола Јанкуловски и д-р Петре Лубаровски, а делото „Иселенич-
ка вртелешка“ од Славе Катин е издание на „Македонска искра“, од Скопје 
издадено во 2008 година на 240 страници. 

На прославата 40 години на „Љубанските илинденски исленички средби“, 
во 2014 година била промовирана монографијата „Илинден во Љубојно и 
Преспа“, во која е претставен дел од историјата на етничка Преспа, еден од 
најубавите и најзначајни делови  од Македонија. Таа е посветена на Илинден, 
на илинденските иселенички средби што се одржуваат во селото Љубојно и 
Преспа.
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Во ова дело акцент е ставен на сто и педесетината македонски православ-
ни цркви во цела етничка Преспа и на бројни цркви во дијаспората, како дел 
од црковно-националното живеење на Македонците во иселеништвото.

Инаку, да се пишува за минатото и сегашноста за Љубојно, Преспа, за Ма-
кедонците од поделена Македонија е одговорна задача, но истовремено при-
чинува големо задоволство. Во ова време на светска глобализација прекрас-
но е чувството кога ќе се најде на едно место најголемиот и најзначајниот дел 
од една историска вистина за настаните, личностите, за минатото, сегашноста 
и иднината на еден убав македонски крај од незаборавот.

Не случајно делото е насловено „Илинден во Љубојно и Преспа“ и е посве-
тено на Илинден и на илинденските иселенички средби во Љубојно и Преспа, 
затоа што Илинден, Втори август е запишан со крупни позлатени букви во 
историјата на македонскиот народ, а особено во историјата на Преспа. На тој 
ден, во 1903 година, избувнало Илинденското востание, а на истиот тој ден, 
односно на 2 август 1944 година, Македонија била конституирана во држава.

А, Илинден, тој величествен ден на сенародниот македонски копнеж за бор-
ба и слобода, на најголемиот празник од сите празници во Македонија, го прави 
Љубојно да е најубаво, највесело и најпривлечно место. На Илинден во Љубојно 
се игра и се пее, се јаде и се пие, се чувствува топло гостопримство и срдечност 
кај сите оние што доаѓаат да се сретнат со своите роднини, пријатели, познати.

Иселеничките средби, кои се одржале 40 пати досега, се исполнети со интерес-
ни содржини како што се промоции, литературни читања, беседувања, разговори 
и друго. По традиција, на 2 Август сретсело на Полена се одржува општ собор на 
многуилјадниот народ. Ечат песни и ора, се радуваат луѓето на многуте визити, 
видувања, спомени и завет - дека каде и да се, ама на Илинден, во Љубојно да се.

На Илинден во Љубојно се собираат голем број иселеници од прекуокеан-
ските и од европските земји, Преспанци што живеат низ Македонија, голем 
број Македонци од егејскиот дел на Македонија што живеат ширум светот, 
гости и иселеници од другите села, туристи и бројни повратници од Преспа, 
Битолско, Охридско и од други места.

За одржувањето на љубанските средби, меѓу другите заслужни се љубан-
чани, Месната заедница Љубојно, „Илинденските денови“ - Битола, Општи-
ната Ресен, Агенцијата за иселеништво на Република Македонија, бројни 
оркестри, естрадни уметници, фолклорни групи, медиумите во Македонија, 
како и голем број вљубеници во Љубојно и нивни пријатели, кои дале значаен 
прилог и придонес средбите да бидат добро организирани, масовни, да има-
ат поширок карактер и да бидат вечни. Притоа, посебно признание треба да 
им се оддаде на долгогодишните организатори: Владо Пашариковски, Бошко 
Рајчовски-Пелистерски, Славе Катин, Ламбе Алабаковски, Славица Петрев-
ска-Диневска и други.

Монографијата „Илинден во Љубојно и Преспа“, всушност е само откинат 
дел од вистината за овој предел на етничка Македонија. Таа е збир на факти, 
искажувања и придонес на авторот и на голем број Македонци со позитивна 
енергија ширум светот. 
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Затоа и пораката на делото е тоа нека биде поттик на идните генерации, 
без разлика каде се наоѓаат, да не ги забораваат корените на прадедовска-
та земја, да бидат продолжувачи на македонската државност, јазик, црква, 
култура, обичај, верувања и чувари на македонската земја и вистината за тој 
напатен дел од Македонија - Преспа.

Ова илустрирано дело излезе благодарение на големиот број содружни-
ци, пријатели, интелектуалци, обични, едноставни вљубеници во овој дел на 
Македонија и насекаде во светот. Сите тие со своите сеќавања, податоци, фи-
нансиска помош и позитивен однос кон својата татковина Македонија помо-
гнаа монографијата да види виделина од македонското Сонце.

За одбележување е дека на 20. октомври 2013 година во Македонската 
православна црква „Свети Климент Охридски“ во Торонто се одржала промо-
ција на монографијата „Илинден во Љубојно и Преспа“.

Во текстот на Алексо Лозановски се вели дека ова значајно дело било про-
мовирано во рамките на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“ кое е 
во состав на Црквата „Свети Климент Охридски“ од Торонто. 

Во присуство на голем број иселеници промоцијата ја отворила Маја До-
невска–Иванова, претседател на Друштвото „Браќа Миладиновци“, а за мо-
нографијата зборувал свештеникот на цpквата професор Илија Донев.

Во своето излагање, меѓу другото, тој рекол дека монографијата е сведок 
на судбини на Љубојно, на Преспа, на Македонија. Во делото е изразена сил-
ната љубов кон родната земја, особено на оние кои го напуштиле родното 
дедовско огниште, но се поврзани по семејна или друга врска со тој убав, бор-
бен, патриотски и значаен дел на етничка Македонија.

Монографијата претставува значаен прилог и придонес на публицистич-
кото творештво. Таа е огледало и свидетелство на убавиот збор и откривање 
на судбината на печалбарскиот крај Преспа. Монографијата е документ за 
голем број луѓе, настани, појави, интелектуалци или вљубеници во дедовски-
от крај, во Преспа. 

Всушност, тоа е дело особено за настаните во овој крај кои се одржаа 
по повод „40-те Љубански илинденски иселенички средби“ и „Фолк – фест 
Преспа 2013“ кои се одржаа токму на ден Илинден во Љубојно. На тие исе-
ленички средби била промовирана монографијата „Илинден во Љубојно и 
Преспа“, во која е претставен дел од истотија на овој по многу нешта убав и 
значаен дел  од Македонија.Исто така, во оваа монографија се презентирани 
Преспанци кои живеат насекаде по светот, како и голем број факсимили од 
различни текстови и фотографии кои ја збогатуваат содржината на делото. 
со сета скромност е огледало за начинот на комуницирањето.

Во рамките на патувањата на Славе Катин ширум светот, има објавено 
многубројни текстови и публикации за македонските иселеници во САД, Ка-
нада, Австралија, Европа. Притоа, покрај разговорите за нивната животна 
голгота, не биле заобиколени ни типичните интимни прашања и проблеми.
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Карактеристична е нивната генетска поврзаност со семејството. Потврда 
за тоа се книгите под наслов „Иселеничка вртелешка“, „Македонска искра“ 
– Скопје, 2008,1-254, на македонски јазик и преводот на англиски јазик на-
словен Love Stories   (Љубовни приказни), „Македонска искра“, Скопје, 2011 
година, 1-130,  кои содржат по 20 исповеди на наши луѓе од разни возрасти, 
со различен социјален статус, без оглед во кој дел од светот живеат, а кај кои 
не згаснува нивната љубов кон родната дедовска земја Македонија.

Интимните приказни содржани во оваа книга најдобро го потврдуваат 
овој факт. Независно каде започнува и каде завршува битката за корените на 
македонското семејство, дали во Северна Америка, Европа, Австралија или 
во други земји, значајно е дека „крвта не е вода“. И затоа изборот на партне-
рот не е ни лесна ни едноставна работа.

Инаку, на 19. октомври 2014 година, точно на пладне,  во салата на кате-
дралната Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“ во То-
ронто, се одржале промоции на публикациите  „Love stories“, или како маке-
донско издание насловено „Иселеничка вртелешка“, од авторот Славе Катин.

Во своето излагање Соња Лозановска, уредник на весникот „Македонија“, 
меѓу другото, рекла дека познавањето на историјата, културата, фолклорот, јази-
кот, духот, религијата и други карактеристики на Македонците од сите делови на 
Македонија, раселени насекаде по светот, му овозможила на Славе Николовски–
Катин да напише текстови со љубовна содржина кои се интересни и евидентни, а 
кои се однесуваат на судбината и вистината на македонските иселеници.

Книгата „Иселеничка вртелешка“ на Славе Катин е прозно дело на ма-
кедонски јазик, а е отпечатено и на англиски јазик под наслов „Love stories“ 
(„Љубовни приказни“). Таа содржи дваесет љубовни стории, главно, за љубов-
ниот живот во Татковината и во дијаспората, каде се случуваат најразлични 
љубовни настани, кои се невообичаени, пикантни и интересни.

Интимните приказни во ова издание, нагласила Соња Лозановска, на свој 
начин го потврдуваат љубовниот, семејниот, македонскиот дел од животот. 
Во делото се пренесени типичните интимни прашања и проблеми, особено на 
Македонците во дијаспората. Славе Катин познавајќи го животот, напредо-
кот, животните судбини, семејните обичаи и постигнувањата на Македонците 
во Канада, САД, Австралија и Европската Унија, успева на сликовит начин, 
раскажувачки да нé пренесе во љубовните безконечни лавиринти, кои оста-
ваат силен и траен впечаток кај читателите. 

Инаку, во порталот „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од публикацијата „Илинден во Љубојно и Преспа“, биле печатени во контину-
итет над 45 продолженија. Исто така, поголем број продолжение од ова дело 
биле објавени во различни информативни гласила во Република Македонија 
и во прекуокеанските земји.: 
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ИЛИНДЕНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ 
СРЕДБИ ВО УБОjНО (7)

Д а се пишува за минатото и сегашноста за Дплна Преспа, за Ма-
кедонците од поделена Македонија е одговорна задача, но 
истовремено причинува големо задоволство. Во ова време на 
светска глобализација прекрасно е чувството кога ќе се најде 

на едно место најголемиот и најзначајниот дел од една историска вистина 
за настаните, личностите, за минатото, сегашноста и иднината на еден убав 
македонски крај од незаборавот.

Во историја е запишано дека Македонија, а со тоа и Долна Преспа е би-
блиска земја, а македонскиот народ е библиски и христијански, кој своето по-
стоење и опстанокот низ историјата, најверојатно, му го должи, меѓу другото, 
и на празникот Илинден. Овој голем ден ја издигна верската и националната 
симболика на македонскиот народ до највисок степен која го поврзува не-
зависно дали се наоѓа во Македонија, Австралија, Европа, Канада, САД, Ев-
ропската Унија или на други простори во светот.

Втори август е запишан со крупни позлатени букви во историјата на маке-
донскиот народ. Тој ден 1903 година избувна Илинденското востание, а на 2 
август во 1944 година, Антифашистичкото собрание на народното ослободу-
вање на Македонија се конституира во највисоко тело на македонската држа-
ва. Илинден 1903 година бил највисок револуционерен врв на борбата што ја 
водел нашиот народ за ослободување од султанската тиранија. Илинден 1903 
година бил преломен чин и патоказ во национално -револуционерната борба 
на македонскиот народ за слобода и независност.

Некои историчари сметаат дека за македонскиот народ прв Илинден е 
оној кога Филип Македонски ги поразил елинските племиња во Хиронеја 
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(Хајронеја) во 328 година пред Христа. Но, во новата историја е прифатено 
дека Илинден 1903 година е првиот македонски Илинден. Тој го навести и 
вториот Илинден, што настана во новата достоинствена епоха, затоа што тој 
ги посочил патиштата за постигнување на високата цел на слободата.

Во 2013 година „Љубанските илинденски иселеничките средби“ го про-
славија својот јубилеј - 40 години од своето постоење. Со тоа се потврди 
фактот дека тие се значајна културна манифестација не само за Љубојно и 
Преспа, туку и за Република Македонија. Во изминатите 40 години на успеш-
но организирање продефилираа голем број културно-уметнички друштва, 
музички ѕвезди, литературни дејци и други културолози. Затоа со право се 
вели дека овој jубилеј е за почит и ќе остане запишан со златни букви во ана-
лите на Илинден, на Љубојно, на Преспа и Македонија и на Македонците во 
дијаспората.

Илинден е најголемиот ден на слободарскиот дух од сите денови и праз-
ници на Македонија. Тој е величествен ден на сенародниот македонски коп-
неж за борба и слобода на Македонија. Затоа тој голем ден за сите Маке-
донци од етничка Македонија го прави Љубојно да е најубаво, највесело и 
најпривлечно. 

На Илинден во Љубојно се собираат голем број иселеници од прекуоке-
анските земји, од европските земји, Преспанци што живеат низ Македонија, 
голем број Македонци од егејскиот дел на Македонија што живеат ширум 
светот, гости и иселеници од другите села, туристи од Претор, Сливница и 
Крани, како и голем број повратници од Преспа,  Битолско, Охридско, Лерин-
ско и од Мала Преспа.

Во аналите на историјата е запишано дека токму на Илинден љубанци со гор-
дост го истакнуваат своето бурно минато исполнето со непокор и борба за опста-
нок. Тоа е резултат на фактот дека на првиот Илинден се случиле бурни и драма-
тични настани, а и во текот на окупацијата Љубојно било едно од жариштата на 
револуционерното движење и прва ослободена територија.

Во почетокот средбите во Љубојно имаа карактер во вид на панаѓурска 
прослава, но како одминуваше времето манифестацијата прерасна во зна-
чајна  илинденска прослава и печалбарска средба. Така, во последните два-
есетина години средбите почнуваат на 31 јули вечерта, со играорни и пејачки 
групи од разни краеви на Македонија, од поранешна Југославија, Бугарија, 
Мала Преспа, како и уметнички друштва на Македонците од Австралија, Ка-
нада, САД и европските земји. Притоа, треба да се истакне дека во овој долг 
период  била огромна соработката со раководните структури на манифеста-
цијата „Илинденски денови“ од Битола. Тие, речиси, секоја година, на сметка 
на нивната значајна  манифестација, за 31 јули испраќаат фолклорни групи и 
оркестри да настапат на Полена, за што љубанци ја изразуваат својата бла-
годарност.

За средбите во Љубојно се практикува на празникот Илинден, во 9 часот 
да се посети црквата Свети Илија, каде се одржува богослужба, а потоа да се  
посети и спомен-плочата подигната на куќата на Калајџиовци, а во чест на 
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паднатите борци во Илинденското востание. Исто така се посетува спомен 
- плочата на борците од НОБ на Полена, каде почнува веселбата со музички 
групи и пејачи од македонската музичка естрада. Се свири и се игра до доцна 
во ноќта на Илинден.

Љубанските илинденски печалбарски средби се доживуваат свечено и 
празнично во сите куќи во Љубојно и кај сите посетители. На Илинден Љубој-
но добива свечен празничен лик. Тогаш се чувствува топло гостопримство и 
срдечност кај сите оние што доаѓаат и се среќаваат со своите роднини, прија-
тели, познати...

Во аналите на „Љубанските илинденски иселенички средби“ е запишано 
дека тие започнале на Илинден 1974 година. Иницијатори за овие средби 
биле Мијал и Владо (Аронот) Паспаловски, кои од Соединетите Американски 
Држави биле дојдени во родниот крај. Тие ја платиле музичка група да свири 
пред црквата „Свети Илија“, во која по традиција сите љубанци одат на Илин-
ден. Таа прва веселба на Илинден 1974 година била спонтано прифатена од 
љубанци со аманет секоја година да се веселат на Илинден пред црквата 
„Свети Илија„ и на Полена.

Исто така, од почетокот на организирањето на Љубанските средби се 
вклучиле бројни иселеници и пр мештаните на Љубојно. Покрај претставни-
ците на Месната заедница од Љубојно и љубанци, големи заслуги имаат и; 
фестивалот „Илинденски денови“ од Битола, Општината Ресен, Агенцијата 
за иселеништво на Република Македонија,  бројни оркестри, естрадни умет-
ници, фолклорни групи, медиумите во Македонија и во дијаспората, како и 
голем број вљубеници во Љубојно и нивни пријатели кои со своето учество 
дале значаен прилог и придонес средбите да бидат богато организирани, ма-
совни, да имаат поширок карактер и да бидат вечни. Притоа, посебно треба 
да им се оддаде признание на долгогодишните организатори Владо Паша-
риковски и Бошко Рајчовски-Пелистерски, како и на музичката ѕвезда Ламбе 
Алабаковски.

Од познатите личности од Македонија, пак, како гости на „Љубанските 
илинденски иселенички средби“ или биле присутни на средбите, го посети-
ле или престојувале во Љубојно и дале свој придонес, меѓу другите голем 
број македонски естрадни уметници, познати музички состави, фолклорни 
групи и друштва од Македонија и од дијаспората. Тие оставија траен белег 
и ги направија средбите да бидат вечни. Меѓу нив посебно место имаат оние 
кои настапувале на средбите уште пред повеќе од дваесет години и оние кои 
настапуваат повеќе пати во овој период, меѓу кои: Јонче Христовски, Гоце 
Николовски, Гоце Арнаудов, Наум Петрески, Војо Стојаноски, Блага Петрев-
ска, Благица Павловска, Сузана Спасовска, Благица Калева, Владо Јаневски,  
Левко Блажевски, Елена Велевска, Ирена Спасовска, Ефто Пупиновски, Ане-
та Мукаетова, Татјана Лазаревска, Анета Мицевска, Ламбе Алабаковски, и 
многу други.

Исто така, на „Љубанските илинденски иселенички средби“ со свој репер-
тоар на македонски народни песни настапиле и групите „Синтезис“, „Љубој-
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на“, „Молика“, „Биоритам“, „Маестрал“ и бројни културно- уметнички друштва  
од Македонија, Балканот и светот.

Тие направија оваа традиција во Љубојно да живее полни 40 години, а со 
тоа Илинден да биде и слава и верски празник. Илинден како ден на воста-
нието на македонскиот народ да стане и ден на Љубојно и околните села, 
Брајчоно. Долно Дупени, Наколец, Штрбово, Крани и Арвати, како и Селата 
во Долна Преспа во егејскиот дел на Преспа и Мала Преспа во Албанија.Ако 
долнопреспанци со пушка во рака биле учесници во двата Илиндена за сло-
бода на Македонија, денес тие со продолжувањето на македонските тради-
ции, духовност, со обичаите и со културните настани ги зацврстуваат корени-
те на Македонија, на македонскиот народ во Преспа и насекаде во светот  да 
бидат вечн.

Иселеничките средби се исполнети со интересни содржини, а по тради-
ција, на 2 август се одржува општ собор на многуилјадниот народ. Ечат песни 
и ора, се радуваат луѓето на многуте визити, видувања, спомени и завет - дека 
каде и да се, ама на Илинден, во Долна Преспа да се.

Овој голем ден верската и национална симболика на македонскиот на-
род ја издигна до ниво на магија која го поврзува, независно дали се наоѓа во 
Македонија, Австралија, Европа, Канада, САД, Европската унија или на други 
простори во светот. Овој македонски празник е ден над деновите, симбол над 
симболите, магнет над магнетите.

Иселенички средби се одржуваат  во Љубојно, во Долно Дупени, Брајчино 
и Штрбово, во Подмочани, Болно и Пустец,   во Мала Преспа. И овие средби, 
главно, имаат иселенички карактер. Средбите ги организираат и финансира-
ат иселениците од дијаспората и месното население. А целта е да се вратат 
иселениците во своите родни огништа, да има   повторни видувања со род-
нините и пријателите, да има пријатни мигови во родните огништа и сето тоа 
да остане незаборавно, со желба таквите средби да бидат мотив повеќе за 
другарување и организирано другарување на Македонците од Преспа и по-
широко.
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ДЕЛОТО ,,МАКЕДОНСКИ 
ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИjАНИ“ 
- БИОГРАФСКИ КОЛАЖ ЗА 

ИСЕЛЕНИЦИТЕ (8)

Обемното дело „Македонски иселенички меридијани“ е плод на по-
веќегодишни истражувања, патувања и континуирано  следење на 
оваа доста суптилна, многузначна  и актуелна повеќедецениска и 
интерконтинентална тема. Делото е еден вид алманах посветен 

на еден дел од Македонците, чии корени се од сите делови на македонската 
земја, а кои го обележале своето време во христијанството како религија на 
Македонците во Австралија, Канада, САД, Европа (Европската Унија), етничка 
Македонија и во печалбарска Преспа.

Монографското дело „Македонски иселенички меридијани“ е издание на 
„Македонска искра“ и „Матица македонска“ од Скопје, отпечатено во 2017 
година, на 592 страници, на македонски јазик, додека резимето под наслов 
„Дел од вистината на Македонците во светот“ е отпечатено на македонски, 
англиски, француски, германски, руски и српски јазик. Рецензенти на оваа пу-
бликација се архиепископот Стефан, поглавар на Македонската православна 
црква – Охридска архиепископија и проф. д-р Вера Стојчевска–Антиќ. 

Во воведот на ова дело се вели дека по повеќегодишна работа излезе од 
печат оваа книга, која е дел од судбините и вистините на Македонците во 
светот. Таа е еден вид именик, или   биографски колаж со карактеристични 
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податоци поместени со низа бројки и факти од животот и делата на околу 150 
личности од македонско потекло, кои свиле нови гнезда на различни страни 
на светот.

Инаку, изборот на личностите кои се претставени зависел од нив, од нив-
ните критериуми, пробиви, дела и постигнувања. Со оглед на средината за 
која се наменети и на очекуваното влијание врз свеста на луѓето во таа сре-
дина направил самостоен избор. Второ, тоа што посебно треба да се нагласи 
за ова дело е фактот дека во него се застапени имињата на дел од голем број 
живи личности, активни творци, најголем дел од нив родени во Македонија 
или, пак, дошле да живеат во неа и го посветиле својот труд, талент и љубов, 
како и личности кои денес не се меѓу живите.

Отсекогаш на енциклопедиските изданија во светот, или поточно речено, 
во развиениот свет со долги културни традиции, им се посветувало должно 
внимание. Нивното значење било и е повеќекратно, бидејќи тоа, меѓу друго-
то, се изданија кои на читателот му даваат кратка употреблива информација 
а по обемот и разнородноста на информациите што ги содржат ја развиваат 
свеста на еден народ и влијаат за консолидација на постигнувањата и раз-
војот.

Во книгата се објавени имињата на повеќе од 150 познати и признати исе-
леници, со различни образованија и занимања, општественици и духовници 
вградени во изградбата на Македонската православна црква од нејзиното 
конституирање до денес, како и дваесетина текстови за иселеништвото и 
Македонската православна црква – Охридска архиепископија. Застапени се 
академици, научници, писатели, новинари, публицисти, донатори, хуманисти, 
патриоти, носталгичари и вљубеници во Македонија. 

Нивниот број би можел да биде многу поголем. Тоа во случајот не е толку 
битно, туку битно е што овој импозантен број имиња, значајни за нашата на-
ционална, духовна, културна, стопанска и научна дејност, го прикажува маке-
донското иселеништво во минатото и сегашноста.

Бројноста на имињата на луѓето објавени на страниците на ова дело по-
кажува дека тие себеси се вградија во темелите во историјата на македон-
ското иселеништво и на Македонската православна црква - Охридска архи-
епископија, на нивните црковно-духовни и национални центри, како што се 
црковните општини, манастири, фолклорни, литературни, научни и друг вид  
друштва и асоцијации.

Во годините што изминаа македонските православни цркви во прекуоке-
анските, европските и други земји, станаа втор дом за македонските доселе-
ници. Во црквите членуваат, помагаат и даруваат бројни ентузијасти, од кои 
голем дел не сакаат да им се спомене дури ни името, а работат и придонесу-
ваат со силна љубов и жар. Тоа го прават заради вербата во она што го даваат, 
а тоа е за доброто на сите кои со гордо кренати глави и полни срца, со силен 
восхит зборуваат и раскажуваат за патот по кој тргнал Македонецот за да 
стаса денес до вакви традиционални зданија и до толку импозантни постиг-
нувања во иселеништвото.



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Македонците  во светот152

Делото е поделено на осум поглавја и тоа на: делови во кои се опфатени 
личности кои се дел од вистината за христијанството во Македонија, потоа на 
личности кои се дел од македонската вистина во дијаспората-во Австралија, 
Канада, Соединетите Американски Држави, Европа (Европска Унија), етничка 
Македонија.

Или поконкретно, во Првиот дел се дадени текстови за 13 личности кои се 
дел од вистината за ширењето на христијанството во Македонија и во дијас-
пората, за христијанството како религија на Македонците насекаде во све-
тот, за апостол Павле кој го раширил христијанството преку Македонија во 
Европа , меѓу кои за: солунските  браќа светите Кирил и Методиј и нивното 
дело, за свети Климент и свети Наум Охридски, за Македонската православ-
на црква - Охридска архиепископија, за архимандритот хаџи Павел Грамати-
ков, за Метеорите, за света Мајка Тереза и нејзиното дело од Македонија до 
Индија, архиепископите Доситеј, Михаил и Стефан, за митрополитите Кирил 
и Методиј, за 40-годишниот јубилеј на Американско-канадско-македонската 
епархија, за свештениците Кирил Стојановски, Атанас Попов и Илија Донев, 
за судбината и делото на архимандритот Никодин Царкњас и за авторовите 
дела поврзани со религијата.

Обемното дело „Македонски иселенички меридијани“ е плод на повеќе-
годишни истражувања, патувања и континуирано   следење на оваа доста 
суптилна, многузначна  и актуелна повеќедецениска и интерконтинентална 
тема. Така, во Вториот дел се говори за Македонците на петтиот континент и 
за Австралиско-македонската црковна епархија, како и за 21 личност. Посеб-
но место е посветено за д-р Реџинал де Бреј, угледниот славист, поет, преве-
дувач и светски научник кој бил вљубеник во македонскиот јазик и во Маке-
донија.  Тој бил составувач на новиот македонско-англиски толковен речник, 
бил член на Македонската академија на науките и уметностите надвор од 
работниот состав и професор на Австралискиот национален универзитет во 
Канбера. 

Во Третиот дел е дадена   вистината за Македонците во демократска и 
мултикултурна Канада и за „Обединети Македонци“, првата македонска ор-
ганизација. Во делот за личностите се презентирани пригодни текстови за 32 
личности од етничка Македонија.

Посебен простор во овој дел е даден на личностите кои се вградиле во 
историскиот развој на првата македонска православна црква во Канада, со-
борниот храм „Свети Климент Охридски“. Во делот за личностите, меѓу дру-
гите, се презентирани пригодни текстови за: Филип Ангелковски, Џон (Лазо) 
Битов, за Георги (Џорџ) Бранов, Георги Даневски, Маја   Доневска–Иванов-
ска, за Том Јанев – поборник за вистината на Античка Македонија и за   се-
мејството Јановски и други. Посебен простор е посветен на Лефтер Манче, 
естетскиот хирург од светски глас, на Џим (Митре) Николов и фолклорната 
група „Селани“, за Алек Петличков и ансамблот „Македонка“, за Ван Петров, 
Стив Пљакас, Спиро Сандерс, Стив Ставро–Дикло,  Ристо Стефов, д-р Борис 
Стојчев, како и за Фото Томев, Алек Џигеров и професор Џеимс (Џим) Џуглов.
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Четвртиот дел е посветен на текстови за судбината на Македонците во 
Соединетите Амеркански Држави и нивните активности пред Втората свет-
ска војна. Во овој дел е даден простор за фондациите „Атанас Близнакоф“ и 
„Петар Стаматоф“ за стипендирање студенти од Универзитетот „Свети Кирил 
и Методиј“ во Скопје, за Фондацијатан „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ во Прилеп, 
потоа за организациите „Светски македонски конгрес“, „Македонија 2025“ и 
за „Обединетата македонска дијаспора“, како и 20 личности кои биле и се дел 
од животот на Македонците во Соединетите Американски Држави.

Исто така, во овој дел, меѓу другите  е застапен Мајк Зафировски, научник 
и претседател на „Македонија 2025“, организација која е основана во 2007 
година во Краун Поинт, Индијана, а канцеларијата во Скопје е отворена во 
2011 година. Оваа организација  има за цел да го поттикнува економскиот 
развој и привлекувањето на странските инвеститори во Македонија.

Претставена е и „Обединета македонска дијаспора“(ОМД), која се смета за 
водечка меѓународна организација која ги застапува интересите и потребите 
на Македонците кои живеат надвор од Македонија - ширум светот. Од фор-
мирањето во 2004 година до денес таа има постигнато завидни резултати.

Исто така, (во овој дел) се застапени и Антон Димитров, Методија (Мето) 
Колоски, д-р Ферид Мурад, Душко Синадиновски, д-р Леон Сперов, Јосиф 
Грежловски-Гандето, Алексо Трајков, Светле (Стив) Стамевски, Борис Ничов 
и други.

Во Петтиот дел се поместени материјали за Македонците вработувањето 
во европските земји и за делот од активностите на македонската политичка 
емиграција. Потоа се дадени текстови за: 15 познати и признати личноси од 
Европа (Европската Унија).

Во ова поглавје се поместени материјали за Драган Богдановски, осново-
положникот на ДПМНЕ и за Гоце Македонски (Гојко Јаковлески, алиас Гојко 
Делчев-Рафкин), како и за Маноил (Мане) Јаковлески и неговиот портал 
„Македонска нација“, еден од најчитаните во иселеништвото. Потоа дадени 
се текстови за: Драшко Антов, Мустафа Берекетли, Исмаил Бојда, Владимир 
Рарев, д-р Никола Гроздановски, д-р Игор Јанев и Славе Катин. Посебен про-
стор е посветен на академиците Ристо Василевски, Богомил Карлаварис, Си-
ниша Станковиќ и Антоније Шкокљев-Дончо.

Во Шестиот дел се презентирани 31 автор на различни дела, бизнисмени, 
новинари, публицисти, доктори на науки, академици и други, кои, покрај тоа 
што даваат или дале голем придонес на сите полиња на општественото, кул-
турното, црковното и друго живеење, тие имаат тесна врска со македонското 
иселеништво насекаде по светот. Исто така, во овој дел е даден одреден број 
личности од сите делови на Македонија. 

Во овој дел се дадени текстови за: Христо Андоновски, Ристо Гуштеров - 
големиот донатор на Македонската православна црква, за академиците Жан 
Митрев, Владо Камбовски и Блаже Ристовски, за бизнисмените Силјан Ми-
цевски, Трифун Костовски, Благој Механџиски-Зегин, Тодор Петров и Свет-
скиот македонски конгрес, за Есма Реџепова–Теодосиевска – втората Мајка 
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Тереза, за Стерјо Спасе и Богоја Фотев, како и за д-р Вера Стојчевска-Антиќ, 
д-р Виолета Ачкоска, д-р Цане Мојаноски, Димитар Керамичиев, Фиданка 
Танаскова, Раде Силјан, Стефан Влахов-Мицов, Коле Манев, Стојко Стојков, 
Паскал Гилевски и многу други.

Во Седмиот дел посебно место е посветено на Преспанци како што се: ми-
трополитот Кирил, градоначалниците на Ресен и Пустец, д-р Ѓоко Стрезовски 
и Едмонд Темелко, на писателите Мето Јовановски, Методија Фотев и Славе 
Катин, на проф. д-р Петре Георгиевски – познатиот социолог, на проф. д-р 
Никола Јанкуловски ректорот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во 
Скопје, амбасадорите Ристо Никовски кој е гласноговорникот за Македонија 
и Петре Наковски, Панде Колемишевски, бранителот на новинарската фела 
и други творци и борци.

Во Додатокот, пак,   се дадени текстови за иселувањето и иселеничката 
судбина на Македонците од етничка Македонија, текст на англиски јазик за 
судбината и вистината за Македонците во светотот, како и заклучоци на гер-
мански, француски, руски и српски јазик, со цел да се запознаат и другите 
читатели со содржината на делото „Македонски иселенички меридијани“.

Со создавањето на македонската држава во 1945 година, по Втората свет-
ска војна, и со прогласувањето на нејзината самостојност и независност во 
1991 година, состојбата во иселеништвото рапидно се изменила. Круната на 
тој историски вознес беше обновата на Охридската архиепископија во лицето 
на Македонската православна црква, чија улога на обединувачки фактор на 
Македонците дојде до израз и во Македонија и кај Македонците во Соедине-
тите Американски Држави, Канада, Австралија, Европа (Европската Унија) и 
во голем број други земји. 

Инаку, во порталите „Македонска нација“, „Македонско сонце“ од Скопје 
и „Pollitecon Publications“ од Сиднеј, од публикацијата „Македонски иселе-
нички меридија“, биле печатени во континуитет над 200 продолженија. Исто 
така, поголем број продолжение од ова дело биле објавени во различни ин-
формативни гласила во Република Македонија и во прекуокеанските земји. 
Затоа, за делото „Македонски иселенички меридија“, се вели дека е еден вид 
именик, или  биографски колаж со карактеристични податоци поместени со 
низа бројки и факти од животот и делата на околу 150 личности од македон-
ско потекло.
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ПЕЧАЛБАРСКАТА СУДБИНА 
НА АЛЕКСО (АЛЕК) ГРЕЖЛОВ 

(ТРАjКОВ) (9)

Печалбарската сторија за доблесниот иселеник Алексо Грежлов од Љу-
бојно, Преспа е само дел од големата македонска печалбарска сага. 
Таа е тесно поврзана со историскиот и општествениот развој на Маке-
донија и македонскиот народ во целина. Во таквите услови, особено 

судбината на печалбарските краишта била сурова и оставила последици и луз-
ни врз животот на печалбарите.

Таквата судбина беше сурова и за Алексо Грежлов (Алек Трајков, како што 
беше регистриран пред американските власти, а кој беше дедо по мајка на 
авторот на овој текст). Тој беше честит и доблесен Македонец со педесет-
годишно државјанство од САД, но по род, од Љубојно, од питомиот крај до 
Преспанското Езерото. Алексо беше најмалиот меѓу браќата Ефтим, Петре, 
Крстин и сестрата Цвета, чии родители му беа таткото Ристо и мајката Дафи-
на Грежлови. 

Брат му Ефтим Грежлов наречен Грежо бил јак како грежовите на дрвата, 
и затоа селаните му го дале прекарот, „греж”, што значи маж кој бил јак, силен, 
тврд како орев, маж како пастув, маж нескротлив и здрав како греж. Ефтим 
бил најстар во фамилијата и бил женет со Митра Паспалова, со која во бракот 
имаа три сина и тоа: Јоше, Лазор и Ефтим. Вториот брат Петре во бракот со 
Јана имаа четири сина и тоа: Цветко, Спиро, Славе и Ристо и ќерката Слобода, 
потоа третиот брат Крстин со Јордана ги имаа ќерката Цвета и и синот Павле. 
Сестраму Цвета била мажена за Васил Џајков со кого имаа три сина: Јосиф, 
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Глигур и Стефо, како и три ќерки Ристосија, Спаса и Зорка. Алексо Грежлов, 
пак, со неговата сопруга Ката, имаа пет ќерки и тоа: Сандра, Менка, Доста, 
Спаса, Велика и синот Васил.

Денес од корените од фамилијата на Ристо и Дафина Грежлови има го-
лемо поколение, познати, признати и горди Македонци, меѓу кои, голем број 
живеат во многу места во Република Македонија, во САД и во Канада. Карак-
теристично за тоа време било тоа што Македонците, особено во руралните 
средини семејното живеење го организирале во поголеми заедници, однесу-
вајќи се со голема почит кон родителите и постарите членови во заедница-
та. И во семејството на Грежлови, дедото Ристо бил почитуван како глава на 
семејството, а потоа таквиот обичај се пренесувал на наредните генерации. 
Таков бил македонскиот, а и балканскиот начин на организирано семејно жи-
веење.

Инаку Алексо Грежлов беше човекот кој го сакаше семејството, својот на-
род, својата татковина Македонија. Тој беше многу праведен, искрен, честит 
и човекољубив, како и сопруг, родител и старател кој многу беше поврзан и 
почитуван од својата фамилија, од соседите од соселаните од печалбарите, 
од сите луѓе кои го познаваа. Алексо беше многу мирен, пријатен и шегаџија, 
човек кој во животот со никој не се карал. Тој беше голем домаќин, добар пе-
чалбар и почитуван најблиските и од околината. 

Што се однесува, пак, на родното место на Алексо Р. Грежлов – Љубојно, 
тоа се наоѓа во пазувите на Баба Планина, недалеку од Преспанското Езеро, 
на македонска земја, а само неколку километри северно од границата. Тоа е 
типично македонско, преспанско, печалбарско место од кое, како и од голем 
број села под Пелистер и од кај Преспанското Езеро, многумина заминале од 
своите родни дедовски огништа и се задомиле на сите континенти во светот. 

Затоа со право се вели дека родното место на Алексо Грежлов е најпри-
влечно, највесело и најпосетено на Илинден, најголемиот празник од сите 
празници во Македонија. Љубојно е центар за илинденските празнувања 
во Преспа. Тогаш, сите патишта водат кон Долна Преспа, кон Љубојно, каде 
се собираат голем број иселеници, преспанци што живеат низ Македонија и 
други балкански земји, гости и иселеници од другите села, туристи и поврат-
ници од етничка Преспа. 

Печалбарството за Љубојно, а и за цела Преспа е и среќа и судбина. Тоа е 
река што не сопира и процес кој продолжува со векови. А судбината била су-
рова и, меѓу другите го однела на печалба и Алексо Грежлов, кој во тој период 
бил млад црномурест со дамки и благ израз на лицето и со среден раст. Како 
четврто машко дете во семејството на Ристо Грежлов, во споредба со другите 
браќа кои биле најсилни мажи во Љубојно, тој бил физички послаб, но многу 
вреден и послушен, бил скромен, трудољубив и писмен. Но, се чини, најважно 
од сè е тоа, што тој бил честит граѓанин, пријатен соговорник, гостопримлив, 
со американски манири и навики, а, сепак, вљубеник во сè што е македонско. 

Еден пролетен ден во 1924 година, како и на неговите браќа и многумина 
од тој печалбарски крај, му ја подготвиле торбата со понови алишта, му тутна-
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ле некоја пара во џебот, му го покажале патот преку граница и го турнале во 
белиот свет да ја бара среќата, како што водата во реката го бара својот тек, 
го пратиле на печалба сам да се снаоѓа во далечната „ветена земја” - Амери-
ка. 

На новиот континент, заедно со уште поголема група патувале со брод од 
Франција до Америка. Прво пристигнале во Њујорк на островот Елис, а отта-
му заминале за Детроит, каде што веќе живееле и работеле голем број Пре-
спанци и други Македонци. Во тоа време, всушност, Детроит била последна-
та дестинација на најголемиот број печалбари од Македонија, кои живееле 
во групи според местото од каде пристигнале и работеле на железницата, на 
тунелот меѓу Детроит и Виндзор или по фабриките. 

На печалба во Соединетите Американски Држави на Алексо Грежлов не 
му било лесно. Тој бил одделен од семејството, далеку од родната земја, во 
нова средина и со непознавање на англискиот јазик, затоа животот му бил 
со многу предизвици. Меѓутоа, со трудољубивост, тешката физичка работа и 
домаќинско штедење некако се снаоѓал и, како и голем број печалбари, одел 
и се враќал во родното место со многу заштедени пари. 

Првото враќање на Алексо во родниот крај донело неизмерна радост во 
семејството, па и во селото. Сите се радувале. За многумина радоста преми-
нала во плач, искажувајќи ја тагата што со години се собирала. Дошол ред и 
неговата сопруга, Ката, срамежливо да го гушне својот домаќин, како бродо-
ломничко парче штица која нуди надеж за постоење. По кратка пауза, некој 
почнал да пее. Преку песната се изразувало задоволството и радоста што тој, 
пак, е меѓу своите, што дошол од печалба жив и здрав, донел добри вести за 
семејствата.

Инаку, Алексо Грежлов се оженил за Ката Грпчева, една од најубавите и 
стројни чупи од езерското село Наколец во 1919 година. По две години заед-
ничко семејно живеење на брачната двојка Алексо и Ката им се родила ќер-
ката Сандра (1921 – 1998), мајката на Славе Николовски-Катин (Грежловски), 
која како прво дете претставувала неизмерна радост на родителите и поши-
роко. Потоа им се родиле уште пет деца, четири девојчиња и едно момче.

Разделбата, како и секоја разделба, била тажна и тегобна за сите присут-
ни. Сите плачеле, како и оној ден кога Алексо се вратил од печалба, но, овој 
пат, во плачот немало радост, туку само тага. Тој повторно заминал на печал-
ба. Не бил ниту прв, ниту последен печалбар од крајот крај Езерото кој без-
број пати длабоко ги чувствувал средбите и разделбите. Тоа повторно одење 
на печалба за него било едно од десетте заминувања и враќања во родниот 
крај. Сите негови заминувања биле исполнети со горчина, но во исто време и 
со радост и среќа.

Секое враќање во татковината за него претставувало ново доживување и 
среќа, особено враќањата по Втората светска војна кога неговото семејство 
било многу поголемо и имало среќен и среден живот. Меѓутоа, последното 
враќање за Алексо Грежлов во 1959 година било исполнето со особена ра-
дост и задоволство, кое значело и збогување со неговата втора татковина - 
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Америка и печалбарството. Како американски пензионер, со висока зарабо-
тена пензија пет години го уживаше убавиот живот со семејството во својата 
родна земја. Почина во својата татковина Македонија во 1964 година, за што 
имаше оставено аманет да биде погребан во родното место, во Љубојно.

Алексо Грежлов го помина својот најубав дел од животот во Детроит, во 
Хемтремик. Тоа беше еден долг период, за кој со задоволство се сеќаваше и 
за кој честопати раскажуваше за згодите и незгодите. Тоа беше период кога 
спечали доволно пари, направи убави куќи и купи доста земја во селото, го 
зголеми семејството, се порадува неколку години како американски пензио-
нер и на крајот виде, дека животот му помина во заминувања, враќања, сред-
би и разделби – во печалбарството. 

И неговата сопруга Ката која беше родена во 1900 година во Наколец на 
брегот на Преспанското Езеро, отиде во Америка во 1963 година, да ги види 
патиштата и да ја почувствува и среќата и тагата на својот сопруг и да го види 
својот брат Иван, кој ги остави коските во Америка. Баба Ката, која авторот 
на овој текст ја викаше мајко и по која го доби прекарот Катин, беше со убави 
црти на лицето, висока, претставителна, природно надарена и благородна. 
Животот ја натера да ги врши сите работи во семејството, да се грижи и во до-
бро и во зло, да ги воспита децата и да им го покаже правиот пат во животот. 
Таа почина за време на патувањето од Америка за Македонија, во Битола во 
1964 година, за потоа да биде пренесена во Љубојно, каде и се наоѓа нејзи-
ниот вечен дом.

Затоа и сега гробовите на Алексо и Ката Грежлови во Љубојно останаа 
неми сведоци за минатото, а за иднината надгробните стихови вечно ќе по-
тсетуваат на животот и судбината на нивниот печалбарски живот. Така, таму 
на гробната плоча на Алексо и Ката се напишани стиховите на нивниот син 
Васил Грежлов: „Америка беше твојот завет, животот тој суров меч тебе таму 
те прати, но родината, пак, те врати за навек”, а до него на плочата на Ката 
пишува: „Мајко, пламенот од шесте искри што го вивна ти, го остави да гори, 
да тлее и вечно на тебе да мисли”.
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ПЕЧАЛБАРСКИОТ  
КОПНЕЖ НА САНДРА 

ГРЕЖЛОВСКА-НИЧЕВСКА  
И НЕjЗИНИОТ СОПРУГ  
jОСИФ НИЧЕВСКИ (10)

Често се вели дека печалбарството за Љубојно, а и за цела Преспа 
е и среќа и судбина. Тоа е река што не сопира и процес кој про-
должува со векови. А судбината била сурова и, меѓу другите ги 
однела на печалба Јосиф и Сандра (Грежловска) Ничевски, кој 

најпрвин заминале во Вулунгонг, Австралија, а потоа во Торонто. Тие живееја 
педесетина години во Канада, каде имаа времен дом, но како вечен сон Ма-
кедонија ги врати за навек.

Иселениците Јосиф и Сандра Ничевски потекнуваат од убавото и печал-
барско преспанско село Љубојно. Нив ги задоил печалбарскиот леб, бидејќи 
нивните татковци, заедно со една поголема група Македонци од Долна Пре-
спа, биле меѓу првите печалбари во Соединетите Американски Држави, тра-
диција што се пренесува од колено на колено, така што и Јосиф и Сандра за-
минале на печалба најпрвин пет години да живеат и работат во Вулунгонг, 
Австралија.

Од таму понеле многу добри спомени, оти, како што велеа, таму им било 
како во Преспа: долу море и плажа, како крај Перспанското Езеро, горе пла-
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нина и високи дрвја, зеленило и убавина, како на Пелистер. Од 1969 година 
се загнездиле во Торното, заминале во втората печалбарска земја, но Маке-
донија не ја заборавија.

Родното место на Сандра и Јосиф Ничевски - Љубојно се наоѓа во пазуви-
те на Баба Планина, недалеку од Преспанското Езеро, на македонска земја, а 
само неколку километри северно од границата жто ја дели етничка Македо-
нија. Тоа е типично македонско, преспанско, печалбарско место од кое, како 
и од голем број села под Пелистер и од кај Преспанското Езеро многумина 
заминале од своите родни дедовски огништа и се задомиле на сите конти-
ненти во  светот.

Љубојно,  своето име го добило од зборот љубов. Така вели легендата. 
Поточно, многу одамна се вљубиле момче и девојка. Тие живееле во две со-
седни населби на повисоките предели на селскиот атар,  но поради лошите 
соседски односи на жителите на населбите, не смееле да се земат. Меѓутоа, 
љубовта била многу посилна и тие се зеле и побегнале во рамничарскиот дел 
- во близината на Стара Река каде и останале среќно да живеат. Подоцна во 
близина на местото на вљубените се доселиле и други семејства. Во чест на 
вљубените младенци местото го нарекле Љубојно.

Ова е само легенда за Љубојно – љубовта на Сандра и Јосиф Ничевски, 
која ја прераскажуваат постарите љубанчани. Но, таа легенда се потврдува 
со фактот што Љубојно, односно жителите на овој питом преспански и маке-
донски крај имаат љубов; љубов кон родниот крај, кон Татковината, природа-
та, љубов кон убавото и кон се‘ она што значи напредок, иднина.. 

Според кажувањата на постарите, таму секогаш живееле вредни и честити 
Македонци, христијани кои фанатички ја бранеле и ја чувале верата и нација-
та. А и сега тие тоа го изразуваат особено на илинденското празнување, кое 
се одржува секоја година токму на Илинден, на празникот над празниците.

Карактеристично за Љубојно е тоа што таму на 8 и 9 септември 1943 го-
дина била формирана првата слободна територија во Преспа, за потоа да за-
почне првото училиште во Преспа на македонски јазик.

Веднаш по Втората светска војна и ослободувањето, Љубојно прилегаше 
на градска населба; имаше Дом на културата, кино сала, парк, осумгодиш-
но училиште, библиотека, потоа бројни трговски и занаетчиски дуќани. Таму 
активни беа 14 чевларски работилници, 8 дуќани за широка потрошувачка и 
текстил, 5 кафеани, 6 дрводелски работилници, две фурни за леб, 4 шивачки 
работилници, 8 воденици, две ковачници, берберница и др. Сето тоа зборува 
за напредокот на Љубојно во минатото,

Инаку, најкарактеристично за Љубојно е тоа што заедно со селата од Дол-
на Преспа - Долно Дупени, Наколец, Брајчино, Штрбово, Крани и Сливница 
од секогаш било расадник на високообразовни кадри, кои работат како педа-
гози, професори, доктори, новинари, инженери, писатели, правници и други 
професии. Тие придонесуваат за подобро и посреќно утре за човечкиот род 
во Македонија и во дијаспората. Сите тие учени кадри го стекнале своето 
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образование најнапред   во централното осумгодишното основно училиште 
„Димитар Влахов“, во Љубојно. 

Училиштето било изградено во втората половина на ХIХ век, кое било ма-
лечко и со две училници. Потоа, во 1907 година е изградено денешното старо 
училиште, кое му пркоси на времето. Првата настава на свој мајчин народен 
македонски јазик започнала во 1908 година, за во 2008 година да се просла-
ват сто години од неговото постоење. А во ова училиште само од Љубојно го 
добиле своето образование. педесетина лекари, дваесеттина правници, два-
есеттина професори, дваесеттина инженери, десетина писатели и поети и 
многу други интелектуалци. Затоа со право се вели дека Љубојно во кое има 
девет македонски православни цркви и три параклици е најпривлечно, најве-
село и најпосетено на Илинден, на најголемиот празник од сите празници во 
Македонија. Тогаш тоа е центар за илинденските празнувања во Преспа. 

Во тие празнични денови, сите патишта водат кон Долна Преспа, кон Љу-
бојно, каде се собираат голем број иселеници, преспанци што живеат низ Ма-
кедонија и други балкански земји, гости и иселеници од другите села, туристи 
и повратници од Преспа, Битолско, од егејскиот дел на Македонија и многу 
други краишта. На Илинден се пее и пие, се играат македонски ора на “По-
лена“ во центарот на Љубојно, отворени се сите домови и се слави и дење и 
ноќе.

Меѓу нив со години на Илинден доѓале и селениците Сандра и Јосиф Ни-
чевски. Тие беа доблесни Македонци кои беа познати и признати во новата 
средина, но тие постојано зборуваа дека се врзани со родната земја Македо-
нија и со нивната втора татковина Канада. Се чувствуваа како да се растргна-
ти меѓу овие две татковини, бидејќи речиси секоја година одеја во Македо-
нија и се враќаа во Канада, каде како пензионери ги поминуваа старечките 
денови.

Сандра и Јосиф, родителите на авторот на овие редови имаа активен жи-
вот во македонската колонија во метрополата Торонто. Така, покрај другото, 
тие беа членови на МПЦ „Свети Климент Охридски“ од Торонто и на „Свети 
Илија“ од Мисисага, на Црковниот хор, на „Обединети Македонци“, како и на 
Здружението на борците на НОВ во Македонија кои живеат во Канада, а кое 
својата активност ја развива во рамките на Канадската кралска лига на вете-
раните. 

Пензионерите Јосиф и Сандра Ничевски, кои живееја во потесното под-
рачје на Торонто, познати беа меѓу Македонците, пред сè, поради нивната 
трудољубовист, честитост, искреност и љубов кон сè што е македонско. Исто 
така, тие пројавиле значајна активност во животот и работата во новата сре-
дина.

Така, Јосиф (1920-2011) беше еден од првите членови на Црковниот хор и 
пројавуваше силна љубов кон црковното пеење. Во оваа интересна македон-
ска значајна хорска асоцијација собрани се дваесетина активисти, ентузија-
сти и почитувачи на песната. 
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Хорот со успех работи во составот на МПЦ „Свети Климент Охридски“, а 
настапил на бројни свечености и манифестации што се одржуваат во маке-
донските колонии во Соединетите Американски Држави и Канада. Нивните 
настапи постојано се проследени со внимание од посетителите кои ги награ-
дуваат со бурни апалаузи.

Сандра (1920-1998), пак, беше благородна старица со бела коса, разговор-
лива, бистра и со големи мајчински чувства и со љубов кон својот род. Таа 
особено беше активна во Женската секција, во почетокот во рамките на „Све-
ти Климент“, а потоа и во Женската секција на „Свети Илија“. 

Тие беа побожни и имаа силни чувства и почит кон верските обичаи, цр-
ковното живеење и воопшто кон македонската христијанска вера. Во целото 
нивно живеење во новата средина секогаш сбеа подготени и меѓу првите по-
магаа во црковните и националните активности. Дури Јосиф два мандатни 
рокови бил член на управата на „Свети Климент“, а ја платил таканаречената 
„Златна лопата“ од поставувањето на каментемелникот на „Свети Илија“.

Баба Цана, како многумина ја викаа Сандра, знаеше да каже дека тие   
се  на половина пат, ни во Канада, ни во Македонија.   Кога биле во Канада, 
мислите им биле за семејството во Македонија, а кога биле во Македонија, 
мислите им се враќале назад. Таа велеше дека со телото се во демократска 
Канада, а со мислите кај своите во Љубојно, Скопје, Охрид, Битола...Меѓутоа, 
секоја средба со Татковината, нивните најбилиски, пријателите, со родното 
место како да им даваше нови сили за живот, а нив тоа  навистина им беше 
потребно во туѓина.

Животот на Сандра и Јосиф претставува интересна  страница од мозаикот 
на македонскиот иселенички  летопис  во Торонто, Канада, но и во пошироки-
те  простори   на северноамериканскиот континент. Тие беа почитувани и гор-
ди Македонци, кои со својот ангажман, со нивната активност во Македонска-
та заедница во Торнто, оставаат достоинствени пораки за времињата идни и 
за генерациите следни. 

Многу им беше мило и особено беа горди што им се исполни вековната 
желба да имаат своја самостојна македонска држава. Затоа, можеби тоа беше 
причината за нивниот печалбарски копнеж да живеат во Канада и како нив-
ните родители да остават вечен дом за поколенијата во родното Љубојно, во 
Македонија.
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НАДА НИКОЛОВСКА - ЧУВАР 
НА МАКЕДОНСКИОТ  

JАЗИК (11)

Нада Николовска, родена Иванова е позната во образовниот си-
стем на нашата земја како советник и инспектор по македонски 
јазик за основното образование. Близу триесет години работеше 
во Бирото за развој на образованието при Министерството за об-

разование. Нада Николовска–Катин, како  што е уште  позната меѓу настав-
ниците, е автор на дваесетина учебници и друга дидактичка литература по 
македонски јазик, кои значат голем придонес во наставниот процес во учи-
лиштата во Македонија. Нејзините дела, во исто време се и афирматори и 
бранители на македонскиот јазик и литературата во земјата и светот. 

 Нада Николовска е родена на 7 ноември 1949 година во Виница, град со 
околу единаесет илјади жители според пописот во 2002 година. Тој се наоѓа 
во источниот дел на Македонија и е центар на Општината Виница.  Виница е 
распространета во подножјето на планината Плачковица, помеѓу планините  
Голак и Обозна, во југоисточниот дел на Кочанско-виничката Котлина, на се-
верниот брег на реката Брегалница.

Градот Виница е познат по историската римска тврдина Виничка тврди-
на, која се наоѓа на ридот над градот. Во неа се пронајдени познатите рано-
христијански теракотни икони. Виничко кале е утврдена  населба од неоли-
тот и доцната антика, со градби покрај градскиот бедем од IV и VI век, кои се 
целосно зачувани.
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Во Виница има две основни училишта ОУ „Славчо Стојменски“ и ОУ „Гоце 
Делчев“, едно  средно училиште  СОУ „Ванчо Прке“  и градската  библиоте-
ка „Ванчо Прке“ која е изградена во 1946 година. Во градот постои и актив-
но работи и Домот на културата „Тошо Арсов“ кој е центар на сите културни 
случувања, киносала, детска градинка, здравствен дом, базен, метеоролошка 
станица, музеј „Теракота“ и центар за образование на деца и млади. Во градот 
има три православни цркви, градската црква посветена на „Свети Архангел 
Михаил“, црквата „Свети Јоаким“ во Јакимово и црквата во изградба „Свети 
апостол и евангелист Лука“. Заштитник на градот Виница е свети Павле, на 
кого има посветено параклис пред општинската зграда. Во Виница дејству-
ваат две  музички  групи,  „Распеани Виничани“,  „Јана“, и  фолклорната  гру-
па „Китка“.

Родители на Нада беа Димитар и Лујза (Иванови). Димитар, Митко (1921-
1993), беше роден во Виница и почина во родниот град, каде и му се наоѓа не-
говиот вечен дом. Во биографијата на Димитар е забележано дека уште како 
дете на пет години останал без двајцата родители, со што му се отежнало 
детството. Но неговата упорност и љубов кон иднината на човека победиле. 
Имено, во тие немирни времиња, бидејќи, Димитар бил без родители и имал 
тежок живот. Но имал силна љубов за учење и го започнл своето основно об-
разование. Меѓутоа, Втората светска војна и окупациите оставиле траги во 
неговиот живот.

Во периодот по ослободувањето на Македонија, Димитар го завршил сво-
ето средно образование. Како и многумина во тој повоен период се вклучил 
во новиот систем на државата и си го нашол своето место под сонцето и ста-
нал верен, честит и почитуван службеник на новото социјалистичко опште-
ство.

Завршил Виша управна школа и Правем факултет и како правник во тој 
период подолго време бил вклучен во општествено политичкиот живот на 
Општината Виница, извршувајќи повеќе општински и државни функции. Нај-
долго се задржал како директор на Цигланата во Виница и како секретар на 
Општинскиот комитет на Кумунистишката партија на Македонија, за општина 
Виница.

Инаку Димитар, Митко беше надарен, интелегентен, начитан, поштен, и 
посветен на работата и своето семејство. Тој беше човек кој беше достоен да 
извршува високи функци во Општината и на ниво на државата. Во исто вре-
ме, тој беше народен хуман човек и беше подготвен да помогне на секој што 
ќе му побараше помош.

Мајка и’ на Нада, Лујза Иванова (1922-2009), пак, беше една од најчести-
тите и најдомаќински жени и мајки во Виница. Таа немаше можности да се 
школува, но со својот однос, воспитание и љубов кон семејствот: Верка (1947), 
која е во брак со Ристо Попов и со кого ги имаат децата Иван и Гоце, Нада 
(1949) со Славе Катин ги имаат Александар и Дафинка, а Љупчо (1953) е во 
брак со Лидија и ги имаат децата Иван и Викторија. За сите нив Лујза и Митко 
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оставиле силни родителски позитивни спомени, за кои често сите се сеќаваат 
и ги споменуваат.

Инаку, Нада Иванова го завршила основното и гимназиското образование 
во Виница, со одличен успех, а продолжила да се школува на Филозовскиот 
факултет, група книжевност на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во 
Скопје. До тогаш беше виничанка, а во 1972 година се мажи за Славе Катин, 
кога и постанува голем поддржувач и вљубеник на Преспа, каде во куќата во 
Љубојно има македонска соба со народни носии и други преспански и маке-
донски старини.

По завршувањето на факултетската наобразба во 1976 година се врабо-
тува како наставник по македонски јазик и литература во ОУ „Братствоедин-
ство“ во Охрид, каде останува три години. Потоа, три години беше наставник 
по македонски јазик и литература во ОУ „Коле Неделковски“ во Скопје. Од 
1985 година до пензионирањето во 2011 година, била на повеќе функции во 
Министерството за образование на Република Македонија и тоа: пет годи-
ни била педагошки советник за македонски јазик и литература во Заводот 
за унапредување на образованието и воспитанието на град Скопје; девет го-
дини била самостоен педагошки советник за македонски јазик и литература; 
две години била советник за македонски јазик и литература во Министер-
ството за образование и наука во Бирото за развој на образованието; од 2005 
година има статус државен службеник во Бирото за развој на образование-
то-Скопје.

На четирите внучиња, на нивниот шести роденден, дедото Славе Катин 
објавил пригодни монографии со цртежи што тие ги направиле во градинки-
те и дома и фотографии од нивното претшколско детство.

Од нејзиното проучување и истражување треба да се спомне учеството на 
конгрес на тема: „Литературно теоретските поими во наставата по македон-
ски јазик“, во Нови Сад и учеството на конгрес на тема: „Народното твореш-
тво во наставата по македонски јазик“, во  Загреб.

Нејзини истражувачки проекти се: Методологија и организација на би-
лингвалната настава за учениците од ромската популација,Скопје, Кумано-
во, Охрид; Македонскиот јазик за учениците во основното образование со 
специјални потреби, Скопје, Битола; Активно учење/интерактивна настава, 
Скопје; Лектирата во основното училиште, Скопје и истражувачкиот проект:  
Проблемската настава во изучувањето на  литературата.

Во нејзината триесетгодишна педагошка работа во соработка со коавтори 
и самостојно објавила поголем број учебници, книги, работни листови и дру-
ги публикации, и автор е на следните учебници и книги за основно и средно 
образование: Учебник по македонски јазик за 5, 6 и 7одделение за учениците 
со настава на албански и турски јазик, Учебник по македонски јазик за 5 одде-
ление, Учебник по македонски јазик за 7 одделение, Учебник по македонски 
јазик за учениците со настава на албански и турски јазик, Учебник по маке-
донски јазик за учениците со албански и турски наставен јазик за 7 одделе-
ние, Учебник по македонски јазик и литература за прва година гимназиско 
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образование за учениците со албански и турски наставен јазик, Учебник по 
македонски јазик и литература за втора година гимназиско образование.

Исто така, Нада Николовска е коавтор на делата „Убавината на македон-
скиот јазик“, „Македонско литературно богатство“, „Виножито“, (Виножито, 
превод на албански јазик), „Волшебен екран“, и „Јазикот наш македонски“, 
како и на делата Граматика за 5, 6, 7 и 8 одделение, кои се голем придонес и 
помагала за сите ученици од основното образование.

Нада Николовска има повеќе од 80 стручни и научни трудови: проучу-
вања, истражувања, концепции, апликативни проекти, наставни програми, 
методолошки инструменти, анализи, упатства, информации, извештаи, ре-
цензии, редакции и други публикации.

Нада Николовска два мандата била претседател и член на Извршниот од-
бор на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на Република 
Македонија. Сојузот организациски и програмски ги обединува друштвата за 
македонски јазик и литература на основното и средното образование во Ма-
кедонија и пошироко.

Членството, пак, на Сојузот го сочинуваат сите наставници и советници по 
македонски јазик и литература од основното и од средното образование од 
нашата држава и пошироко, професори и научни соработници од соодветни-
те факултети и институти на универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Ско-
пје, како и почесни членови, кои на различни основи се заслужни за афирми-
рањето и за поддржувањето на идеите и на дејноста на Сојузот на друштвата 
за македонски јазик и литература на нашата земја.

Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература е издавач на спи-
санието „Литературен збор“, гласило на просветните и на научните работ-
ници од областа на јазикот и на литературата. Особено внимание заслужува 
фактот дека „Литературен збор“ е едно од ретките списанија од овој вид, што 
постои во континуитет од 1954 година наваму. Повеќе од полувековната тра-
диција, меѓу другото, зборува и за потребата од издавањето на ова списание.

За високиот углед и за важноста на Сојузот на друштвата за македонски ја-
зик и литература и на списанието „Литературен збор“ во Македонија и поши-
роко, за заслугите и за успесите постигнати во негувањето на македонскиот 
јазик и литература, како и за значајниот придонес во стручното издигнување 
на наставничкиот кадар, зборуваат добиените високи одликувања и награди.

Инаку, покрај подготвувањето и издавањето на списанието „Литературен 
збор“ Сојузот организираше и изведуваше општински натпревари по маке-
донски јазик за основното и средното образование, како и изведуваше др-
жавен рецитаторски натпревар за основното и за средното образование и 
државен натпревар за литературни творби за средното образование.

Членовите од Извршниот одбор на Сојузот на друштвото за македонски 
јазик и литература на Република Македонија, пак, активно се вклучуваше во 
„Месецот на сообраќајот“. Тогаш сите ученици од основните и средните учи-
лишта земаа учество по објавениот конкурс посветен на безбедноста на со-
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обраќајот со теми: Кој безбедно вози, правилно се движи, на себе мисли и за 
друг се грижи и Современиот сообраќај - придобивка, но и опасност.

Интересно е да се одбележи дека Нада Николовска како претседател на 
Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература, успеа на напреварите 
да учествуваат ученици чии мајчин јазик им е македонскиот и ученици од дру-
гите заедници, на кои македонскиот јазик не им е мајчин јазик.

Исто така, на Државниот натпревар по македонски јазик и литература 
за основно образование што се одржа во мај 2009 година во ОУ „Крсте П. 
Мисирков“ во Куманово, претседателката Нада Николовска успеа, по пат на 
спонзорирање да најде средства за сместување, учество на натпреварот и 
доделување награди, особено за  учениците - Македонци од  Словенија, Ср-
бија и Албанија, кои за првпат учествуваа на вакви натпревари и понесоа уба-
ви спомени од дедовската земја Македонија.

Александар Николовски е доктор по ветеринарна медицина. Тој е  роден 
на 10.04.1974 година во Скопје, каде и го завршил своето образование. Алек-
сандар (Алек) е сопруг на проф. д-р Радмила Чрчева – Николовска, син е на 
Славе Катин, а го носи името на неговиот прадедо печалбарот Алексо (Алек) 
Ристов, Грежлов од Љубојно.

Во 1999 година го завршува Факултет за ветеринарна медицина на Уни-
верзитет “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје кога се здоби со звање - Доктор по 
ветеринарна медицина. Своето образование, специјализација и дообучување 
од областа на безбедноста на храната и ветеринарството, како и Европските 
политики и внатрешната ревизија, Александар ги продолжува на повеќе пре-
стижни школи и универзитети во Европа и Северна Америка, и тоа на: уни-
верзитетите во Гвалф, Онтарио, Бруж, Белгија, Вагенинген, Холандија, Бир-
минген, Британија, како и на Националната школа за висока администрација 
во Стразбург, Франција.

Во Македонија работел во Секретаријатот за европски прашања, од 2004 
до 2014 година, а во Агенцијата за храна и ветринарство до 2016 година. По-
тоа заминува за Торонто, Канада, каде работи во Министерството за земјоде-
лие на Онтарио, како инспектор за месо и месни прeработки

Д-р. Радмила Чрчева – Николовска  е родена на 31. 07. 1974 година во 
Гостивар. Основно и средно образование завршила во Скопје во учебната 
1995/96 година, а   во 1999 година го завршува Факултет за ветеринарна 
медицина, на Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје кога се здоби со 
звање - Доктор по ветеринарна медицина. Таа е сопруга на Александар Ни-
коловски, исто така Доктор по ветеринарна медицина, чиј семејни корени по 
неговиот татко Славе Катин се од Љубојно.

Во 2009 година Радмила ги заврши постдипломски студии во траење од 
4 семестри на катедрата Исхрана на домашни животни, на Факултет за вете-
ринарна медицина на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кога ја 
одбрани   магистерската тема: “Ефектот на антидијабетична диета врз био-
хемиски профил кај лабораториски стаорци со индуциран диабет” и станала  
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Магистер на ветеринарни науки од областа на клиничка физиологија, биохе-
мија и патофизиологија“.

Д-р. Радмила Чрчева – Николовска стана доктор на науки од научната об-
ласт „Ветеринарна медицина, исхрана на домашните животни“. Докторската 
дисертација на тема: „Типизација на анимални протеини во храна и добиточ-
на храна и компарација на различни методи за нивна детекција”, ја одбрани 
во 2015 година.

Во нејзината кариера е забележано дека во 2006 година добила звање 
помлад асистент, потоа, асистент и научен соработник, за во 2020 година да 
биде избрана за вонреден професор на Факултетот за ветеринарна медици-
на на Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде е вработена во Вете-
ринарниот институт.

Д-р. Радмила Чрчева – Николовска учествувала на голем број научни со-
бири во земјата и странство каде презентирала научни трудови од областа на 
ветеринарните науки. Автор и коавтор е на неколку научни публикации. 

Дафинка Николовска Скатоца е родена во Штип (19 јули 1975) во Скопје 
го завршува Филолшки факултет на Катедрат за англиски јазик и книжевност 
на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ и после кој ќе започне да работи за 
УНИЦЕФ, Скопје. Но, нејзината потреба за промени и патувања ќе ја збогатат со 
пет земји, кои во последниве 24 години ги нарекува дома. 

Годината помината во Нју Јорк и едно мало градче блиску до Бостон, во 
Америка ќе и ја зацрвстат љубовта кон англискиот јазик и англиска книжев-
ност. Животот во Паплона, Шпанија, во градот на Хемингвеј каде таа учи 
шпански јазик и политички науки ќе и отворат нови хоризонти и согледувања 
за богатата шпанска култура. 

Во четирите години во Лондон, Англија, Дафинка работи во канцеларија 
за надворешни работи и комонвелт (Foreign and Commonwealth Office) како 
симултан и консекутивен преведуч, и како професор по македонски јазик и 
култура за идните британски амбасадори и НАТО службеници за Македонија. 
Таа исто така ја добива дипломата СЕЛТА (CELTA) во Оксфорд која е светски 
признаена квалификација за предавање англиски како странски јазик.

Оттаму заминува за Торонто, Канада каде покрај оформувањето на че-
тиричлено семејство, го развива својот интерес и пасија кон преводот и из-
даваштвото. Имено, започнува да работи како преведувач за над 12 агенции 
вклучително Одборот за имиграција и бегалци на Канада. Но во исто време 
предава симултан и консекутивен превод во програмата на MCIS Language 
Solutions на групи со повеќе од 40 јазици. 

Таа паралено на ова се запишува на Ryerson University во Торонто каде 
две години посветува на студии за издаваштво и шест месеци стажира во 
феминистичката издавачка куќа Sumach Press. Последната година, пред да 
се пресели во Рим, Италија, таа работи како координатор на преведувачкиот 
оддел за петте централни болници во Торонто.
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Од 2015 Дафинка со своето семјество живее во Рим, Италија каде држи 
семинари за подобрување на бизнис комуникација преку англискиот како 
странски јазик. Таа досега има предавано на над 350 ученици за компании 
како што се Светската Здравствена организација, Ферари, Националната 
фудбалска асоцијација на Италија, Министерствата за одбрана, и Советот на 
министри во Рим.

Дафинка е во вљубеник во Рим и негоатата магистрална убавина, но веру-
ва дека ја чекаат уште неколку градови на листата под наслов ДОМА.

Џампаоло Скатоца првите 20-тина години ги поминува во Рим, каде што е 
роден (19 ноември 1971) и каде ја започнува својата кариера како професио-
нален музичар. Откако добива стипендија да студира на музичкиот факултет 
во Рим (Università’ della Musica di Roma), петгодишните студии ги завршува во 
рок од три и пол години во отсекот за модерна музика и уште недипломиран 
почнува да свири на џез сцената во Рим, но и во познати џез оркестри како и 
на телевизиски програми во Милано. Во неговата потреба за нови искуства, 
заминува за Лондон, Англија каде останува да живее и твори скоро 11 години. 

Лондон е градот кој ќе го бутка постојано да се бори, да работи, да учи и 
секогаш да трага по начини да се усовршува. Така, во 1998 завшува пости-
пломски студии на Голд Смит Колеџот (Goldsmith College) во Лондон и исто 
така оди во Хавана, Куба каде останува 6 месеци да се усовршува под закри-
лото на историскиот Енрике Пла (Enrique Pla) од групата Ираkере (Irakere). Во 
Лондон, Џампаоло е целосно внесен во музичката сцена и свири како сесиски 
бубњар за уметници како Том Џонс (Tom Jones), Пол Јанг (Paul Young), Грув 
Армада (Groove Armada), и огромен број други имиња. Сепак, најголемото 
влијание го добива во работата со саксофонистот Тревор Вотс (Trevor Watts).

Од Англија, патот го води во Торонто, Канада каде покрај музиките настапи-
те со Келили Еванс (Kellylee Evans), 480 Еаст (Four Eighty East), Шантал Чамбер-
лејн (Chantal Chamberlain) тој предава бубњеви и етномузикологија на Хамбер 
Колеџ (Humber College), Мохак Колеџ (Mohawk College), и Кралскиот Музички 
Конзерваториум на Торонто (Royal Conservatory of Music).

Досега, Џампаоло е дел од над 50 албуми со музичари од сите страни на 
светот има настапувано на над 60 светски музички фестивали. Во изминати-
те 7 години има издадено 5 независни музички албуми, а последниот е посве-
тен на кого ако не на неговата Дафинка.

Џампаоло Скатоца заедно со неговото семејство живее и работи во род-
ниот град Рим. 
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,,MACEDONIANS IN THE 
WORLD“ (,,МАКЕДОНЦИТЕ ВО 

СВЕТОТ“) (12)

По повод новогодишните и божиќните празници излезе од печат кни-
гата „Macedonians in the World“ („Македонците во светот“) од Сла-
ве Катин, публицистот кој е голем вљубеник во својата родна Преспа 
и во Охрид, во етничка Македонија и македонскиот народ, како и во 

Македонската православна црква - Охридска архиепископија и во Македон-
ците од сите делови на Македонија раселени насекаде во светот.

Славе Катин ѝ е познат на македонската и на меѓународната јавност по него-
вите бројни публикации, новинарски и научни трудови кои се посветени, главно, 
на етничка Македонија и на животот на Македонците во дијаспората. Покрај 
55-те публикации, во период од педесет и пет години Катин е автор и на повеќе 
од 100 научни трудови од различни области и на повеќе од 3.000 новинарски 
и други текстови објавени во Република Македонија и во светот. Тие, главно, 
се однесуваат на Македонија, иселеништвото, религијата, културата, македон-
скиот јазик и литература и други области, објавени, главно, во информативни 
гласила во Република Македонија и странство. 

Делото „Macedonians in the World“ („Македонците во светот“) од Славе Ка-
тин е плод на неговите патувања по светот. Имено, како член на државни и 
црковни делегации тој бил на посети и разговори кај поглаварите на Румун-
ската, Украинската, Руската и  Српската православна црква, потоа во Цари-
градската патријаршија во Истанбул  и 5 пати бил со делегации во Ватикан во 
Рим. Исто така, бил и со делегацијата на Владата на Република Македонија 
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за погребот на Мајка Тереза во Калкута, Индија, а многу пати патувал со де-
легации на Македонската православна црква - Охридска архиепископија за 
Канада, Соединетите Американски Држави, Австралија, во Европската Унија, 
Турција, Израел, Русија, Украина, Бразил и други земји.

Публикацијата „Macedonians in the World“ („Македонците во светот“) од 
Славе Катин, е дело на Издавачката куќа „Македонска искра“ од Скопје и на 
Фондацијата „Џорџ Атанасоски“ од Прилеп. Рецензенти на ова дело кое е от-
печатено на англиски јазик, на 432 страници се покојниот академик Антонио 
Шкокљев-Дончо и бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски.

Во оваа публикација е запишано дека Македонија има долга и макотрпна 
историја проткаена со бескрајни страници, но и со премрежиња и турбулен-
ции кои оставиле длабоки траги кај населението што со векови живее на овие 
простори и кај Македонците од етничка Македонија ширум светот.

Меѓутоа, макотрпниот живот, целокупните состојби, силната љубов кон 
својата вера, народ, земја, минато и иднина направи Македонците да си фор-
мираат свои суверени и независни држави. Многу тешко, макотрпно и со 
многу пожртвуваност се формира државата - Република Македонија, а уште 
потешко се стекна слободата и, 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.

Во делото „Macedonians in the World“ („Македонците во светот“), е даден 
развојниот пат на македонското иселеништво, кое во основа се совпаѓа со 
развојот на настаните на Балканот и уште повеќе во зависност од тоа како се  
движеле настаните околу Македонија. Како резултат на тоа преселничките 
печалбарски движења на Македонците и нивниот интензитет биле условени, 
пред сѐ, од тешките економски услови за живеење и работа, а во многу по-
малку случаи и од причини што имаат национално-политички карактер. 

Во оваа публикација посебно е дадена улогата на македонските право-
славни цркви и црковни општини, клупски и други асоцијативни облици на 
собирање  во прекуморските и во европските земји. Најголемиот број Маке-
донци членуваат или се редовни посетители на тие многубројни асоцијации, 
каде тие организираат верски, национални, фолклорни, спортски, културни и 
други манифестации.

Делото е поделено на седум глави. Првата глава е насловена „Вистина-
та за Македонија“, потоа следат главите „Македонската православна црква 
- Охридска архиепископија“, „Македонците во светот“, „Македонски асоција-
ции во САД“, „Македонски асоцијации во Канада“, „Македонскиот печат во 
Австралија и Европа“ и седмата глава е посветена на Македонците во сите 
соседните земји.

Во делото посебно е нагласено дека од 1991 година до денес Македонија 
минува низ сцилите и харибдите на својата демократска трансформација. 
Жилаво се бори со тешките економски, социјални, меѓуетнички, верски и 
други проблеми, кои ја потресуваат од корен. Македонската млада држава, 
сѐ уште не може да се ослободи од старите апетити на некои соседи, но и од 
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глобалните интереси на големите држави, кои се прекршуваат на Балканот, 
по распаѓањето на комунизмот во Источна Европа.

Исто така, се вели дека хендикеп за Македонија се и внатрешните пар-
тиско-политички конфронтации, неединството во македонскиот политички 
блок и агресијата на некои соседни држави. Македонскиот народ и деловите 
од него иселени во Соединетите Американски Држави, Канада, Австралија, 
Европа и ширум светот, веќе дваесетина години заедно се во грч како да се 
излезе од досега затворениот маѓепсан круг на промените и да се влезе во 
една релативно помирна фаза на стабилизација на земјата и консолидација 
на нејзиниот стопански развој врз принципите на пазарната економија.

Во делото „Macedonians in the World“ („Македонците во светот“), исто така, 
се вели дека и покрај негативните појави на политички, општествен, стопан-
ски, културен, верски и друг развој, Македонецот, како библиски народ има 
верба, надеж и љубов кон иднината и се надева дека ќе опстои сѐ додека 
светот светува и веков векува.

Публикацијата  „Macedonians in the World“ („Македонците во светот“) од 
Славе Катин е дело на Издавачката куќа Македонска искра“ од Скопје и на 
Фондацијата „Џорџ Атанасоски“ од Прилеп. Делото е на англиски јазик, на 
432 страници, чии рецензенти се академик Антонио Шкокљев-Дончо од Бел-
град и бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски од САД.

Првата промоција на   публикацијата  „Macedonians in the World“ („Маке-
донците во светот“) од Славе Катин се одржала на 21 август 2019 година, во 
Народната и универзитетска библиотека „Григор Прличев“ во Охрид. Свече-
носта ја отворила Гордана Змејкоска, директор на Библиотеката, која рекла 
дека ѝ причинува чест и задоволство што по втор пат отвора промоции на 
книги на овој познат автор на кој цел творечки опус му е поврзан со Македо-
нија и Македонците во светот.

За делото зборувал познатиот новинар м-р Милчо Јованоски, кој во своето 
излагање, меѓу другото рекол дека во книгата е даден развојниот пат на ма-
кедонското иселеништво кој во основа се совпаѓа со развојот на настаните на 
Балканот и уште повеќе во зависност од тоа како се одвивале настаните околу 
Македонија. Тешките, лоши, често и невозможни услови за живеење, политич-
ките состојби и постојаната борба за опстанок присилиле голем број Македон-
ци да се определат за преселби, за печалбарство. 

За иселувањето е карактеристично што Македонците од етничка Маке-
донија најпрво се определувале за иселување во Соединетите Американски 
Држави и Канада, а потоа за Австралија, Европа и други земји.

Исто така, на 10 ноември 2019 години во салата на МПЦ „Света Богородица“ 
во Кембриџ, Онтарио се одржала промоција на публикацијата „Macedonians 
in the World“ („Македонците во светот“), чиј автор е Славе Катин. Свеченоста 
ја отворил свештеникот на МПЦ „Света Богородица“, Гоце Деспотовски. 

За делото „Macedonians in the World“ („Македонците во светот“), зборувал 
претседателот на МПЦ „Света Богородица“ Петар Медичков. Меѓу другото 
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тој истакнал дека во ова дело е даден развојниот пат на македонското иселе-
ништво, кое во основа се совпаѓа со развојот на настаните на Балканот и уште 
повеќе во зависност од тоа како се движеле настаните околу Македонија. 
Како резултат на тоа преселничките печалбарски движења на Македонците 
и нивниот интензитет биле условени, пред сѐ, од тешките економски услови 
за живеење и работа, а во многу помалку случаи и од причини што имаат на-
ционално-политички карактер. 

Исто така, во излагањата на промоцијата за публикацијата „Macedonians 
in the World“ („Македонците во светот“), беше нагласено дека во неа особено 
е дадена улогата на македонските православни цркви и црковни општини, 
клупски и други асоцијативни облици на собирање   во прекуморските и во 
европските земји. Најголемиот број Македонци членуваат или се редовни 
посетители на тие многубројни асоцијации, каде тие организираат верски, 
национални, фолклорни, спортски, културни и други манифестации.

Инаку, делото е поделено на седум глави. Првата глава е насловена „Ви-
стината за Македонија“, потоа следат „Македонската православна црква - Ох-
ридска архиепископија“, „Македонците во светот“, „Македонски асоцијации во 
САД“, „Македонски асоцијации во Канада“, „Македонскиот печат во Австралија 
и Европа“ и седмата глава е посветена на Македонците во соседните земји.

Во двете публикации, меѓу другото, е запишано дека Македонија има 
долга и макотрпна историја проткаена со бескрајни страници, но и со прем-
режиња и турбуленции кои оставиле длабоки траги кај населението што со 
векови живее на овие простори и кај Македонците од етничка Македонија 
ширум светот. 

Македонија е земјата каде древните Македонци и римската цивилизација 
оставиле бројни траги, а потоа христијанството и исламот долго се бореле 
за превласт. Таа е земја каде што се судирале, но и меѓусебно проникнувале 
древно-македонскиот, елинскиот,   римскиот, словенскиот, муслиманскиот, 
српскиот, бугарскиот, грчкиот, албанскиот и други   етноси и каде македон-
скиот народ опстојал под сите видови притисоци и вековни обезличувања и 
се зачувал со силата на својата исконска култура и традиција.

Меѓутоа, макотрпниот живот, целокупните состојби, силната љубов кон 
својата вера, народ, земја, минато и иднина направило Македонците да си фор-
мираат свои суверени и независни држави. Многу тешко, макотрпно и со многу 
пожртвуваност се формира државата - Република Македонија, а уште потешко 
се стекна слободата и, со силна вера, со голема љубов и со најголема надеж тре-
ба да се брани, да се гради, да се чува и да се развива новосоздадената држава.

Во делото посебно е нагласено дека од 1991 година до денес Македонија 
минувала низ сцилите и харибдите на својата демократска трансформација. 
Жилаво се борела со тешките економски, социјални, меѓуетнички, верски и 
други проблеми, кои ја потресуваат од корен. Македонската млада држава, 
сѐ 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, 
по распаѓањето на комунизмот во Источна Европа. 
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Во делото „Macedonians in the World“(„Македонците во светот“) се вели 
дека и покрај негативните појави на политички, општествен, стопански, кул-
турен, верски и друг развој, Македонецот, како библиски народ има верба, 
надеж и љубов кон иднината и се надева дека ќе опстои сѐ додека светот 
светува и веков векува

Делото е поделено на седум глави. Првата глава е насловена „Вистината 
за Македонија“, потоа следат „Македонската православна црква - Охридска 
архиепископија“, „Македонците во светот“, „Македонски асоцијации во САД“, 
„Македонски асоцијации во Канада“, „Македонскиот печат во Австралија и 
Европа“ и седмата глава е посветена на Македонците во соседните земји.

Во публикацијата „Macedonians in the World“(„Македонците во светот“) 
се презентирани настаните пред Втората светска војна, кога асоцијациите 
на македонските доселеници биле под силно туѓо влијание, особено од бу-
гарската, а подоцна и од грчката пропаганда. Но без оглед на тоа, тие ја за-
држале својата македонска етничка припадност, зошто нивните друш тва и 
асоцијации создавале можности за меѓусебни контакти и за побрза интегра-
ција во новото оп штество.

Меѓутоа, по конституирањето на Република Македонија во 1944 година 
и по возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Маке-
донската православна црква, рапидно се изменија состојбите на организи-
ран црковно-духовен и национален план. Македонските православни цркви 
започнаа да го опфаќаат мнозинството на македонските иселеници кои се 
сплотени во самостојни асоцијации, во состав на македонските православни 
цркви, манастири и други црковни организации во кои членуваат Македонци, 
без оглед од кој дел на Македонија потекнуваат.

Во публикацијата „Macedonians in the World“(„Македонците во светот“) 
се презентирани настаните пред Втората светска војна, кога асоцијациите 
на македонските доселеници биле под силно туѓо влијание, особено од бу-
гарската, а подоцна и од грчката пропаганда. Но без оглед на тоа, тие ја за-
држале својата македонска етничка припадност, зошто нивните друш тва и 
асоцијации создавале можности за меѓусебни контакти и за побрза интегра-
ција во новото оп штество.

Затоа, со право се вели дека македонските иселеници ја напуштиле своја-
та родна земја – Македонија од економски причини, а спомените, мислата, 
љубовта, тагата и патриотскиот дух кон татковината и својот народ не го на-
пуштиле.
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,,МАКЕДОНЦИТЕ ВО  
СВЕТОТ“ - ДЕЛ ОД 

ИСЕЛЕНИЧКАТА  
ВИСТИНА (13)

Д елото „Македонците во светот“, издание на „Македонска ис-
кра“ од Скопје и на Фондацијата „Џорџ Атанасоски“ од Прилеп, 
издадена во 2020 година на 520 страници (на македонски ја-
зик), е публикација на аналитичарот на иселеништвото, Славе 

Катин, а рецензенти се д-р Лефтер Манче од Канада, Џорџ Атанасоски од 
Соединетите Американски Држави, Гојко Јаковлески од Европа и м-р Душан 
Ристевски од Австралија Таа претставува значајна и своeвидна документа-
ција за одбрана на националното, духовното и културното битие на Македо-
нецот во светот. 

Публикацијата „Македонците во светот“ од Слааве Катин е обид да се ос-
ветли иселеничката одисеја на Македонците во Соединетите Американски 
Држави, Канада, Европската Унија и Австралија и да се остави неизбришлива 
трага за нивното постоење и активности во државите во кои несебично ги 
вградиле своите човечки и интелектуални способности за развојот на маке-
донската вистина во тие демократски општества. 

Во делото „Македонците во светот“ авторот Славе Катин открива еден 
навидум познат, а, всушност, недоволно осознаен феномен на Македонците 
во дијаспората: способноста за нивното брзо адаптирање и интегрирање во 
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новата средина; изостреното чувство за прифаќање на новите општествени 
норми и стандарди и успешното вклучување во новите економски, социјални, 
културни и други процеси. 

Таквиот modus vivendi (начин на живот) им овозможува да го свртат внима-
нието на тамошниот естаблишмент врз сопствените цивилизациски вредно-
сти и врз својот автентичен геокултурен автопортрет, со кој Македонецот е 
препознатлив, речиси, на сите меридијани.

Трудот го опфаќа периодот од доаѓањето на доселениците во новите сре-
дини од пред стотина години до денес, што претставува макотрпна, но и од-
говорна самоиницијативност да се создаде таква публикација. Публикацијата 
го одбележува најважниот период на активностите на македонските доселе-
ници во новите средини, а со тоа ја отсликува македонската вистина, за која 
македонските иселениците насекаде ширум светот постојано се борат..

Публикацијата „Македонците во светот“ на Славе Катин е 58. дело, почну-
вајќи од неговото прво издание „Англиско-македонски лимнолошки речник“, 
што го издаде Хидробиолошкиот завод од Охрид во 1986 година, па до денес.
Тој е автор на дваесеттина дела со името Македонија, дваесеттина моногра-
фиии за познати и признати личности во македонското иселеништвото и во 
Македонија, како и на десеттина лексикографски изданија

Публикацијата е поделена на девет делови и тоа: Вистината за Македо-
нија; Македонската православна црква – Охридска архиепископија; Маке-
донското иселеништво; Црковно-духовни центри во Австралија; Македонски 
православни цркви во Соединетите Американски Држави и Канада; Црков-
но-национални центри во Европа (Европската Унија); Медиумите на Маке-
донците во дијаспората; Македонските различни асоцијации во светот; Ма-
кедонците во соседните земји и делот Додаток.

Книгата „Македонците во светот“ на Славе Катин е дело кое заслужува 
и внимание и респект, колку од домашната, толку и од пошироката научно–
културна јавност, а и од секој Македонец во дијаспората и во Татковината. 
Во овој период и во иднина, трудот ќе претставува значајна и своeвидна до-
кументација за одбрана на националното, духовното и културното битие на 
Македонецот во светот.

Македонците во светот имаат долга историја која датира од втората поло-
вина на XIX век и со различен интензитет трае до денес. Тоа било диктирано 
од жестокоста на искушенијата низ кои минувал македонскиот народ и дру-
гите народи во борбата за својот опстанок, на просторот на кој постоела и се 
развивала државата на големиот македонски цар Александар Македонски 
(Велики).

Распаѓањето на Османлиското Царство и формирањето на балканските 
држави, пак, биле повод и причина за приграбување и освојување на тери-
торијата на Македонците и за нивно асимилирање како народ, во рамките на 
бугарската, српската и грчката држава, под насилничкиот патронат на Голе-
мите сили и нивните глобални интереси за доминација. 



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Македонците  во светот 177

Дел од богатствата на македонскиот дух, преку фолклорот, музиката и 
песната, носијата, накитот и резбата, веќе се присутни на културните просто-
ри на државите во кои Македонците се времено или трајно населени, како 
што е присутно и нивното книжевно творештво на својот мајчин македонски 
јазик или, пак, на јазикот на кој зборува мнозинскиот народ, а се пласираат и 
афирмираат низ сопствените печатени или електронски медиуми и воопшто 
низ повеќе насочената комуникација, која сé поинтензивно се остварува меѓу 
деловите на македонскиот народ во светот со нивната матична држава – Ре-
публика Македонија.

Во овој труд, низ голем број од прилозите, кои својата прва промоција ја 
имаа на бројни негови публикации, симпозиуми, конференции, трибини во 
земјата и светот, Славе Катин открива еден навидум познат, а, всушност, не-
доволно осознаен феномен на Македонците во дијаспората: способноста за 
нивно брзо адаптирање и интегрирање во новата средина (радикално пои-
наква во секој поглед); изостреното чувство за прифаќање на новите опште-
ствени норми и стандарди и успешното вклучување во новите економски, 
културни, социјални и други процеси. 

Иселеничката голгота, особено од беломорскиот дел на Македонија, е го-
лем предизвик да се фрли светлина на страдањата и борбата на макдонскиот 
народ за одбрана на неговиот национален идентитет, верата, културата, тра-
дициите и обичаите, кои извирале од неговите библиски корени. Тој истори-
ски факт може да се најде и најсилно да се почувствува кај Македонците во 
светот, во битката за одбрана на националната кауза, морале да минат низ 
големи искушенија и страдања и да се потврдат како успешни градители и 
чувари на Новиот свет.

Во овој историски преглед е направен обид за периодизација на целокуп-
ното живеење на македонските доселеници. Посебна нагласка и простор е 
посветен на македонските православни цркви и манастири, кои претставу-
ваат нивен втор македонски дом. Со тоа се настојува да се осветли истори-
скиот и развојниот пат на македонските православни црковни општини, на 
информативните гласила, организациите, друштвата и другите асоцијации на 
Македонците на тие простори. Поточно, да се посочи она место на македон-
ската црковно-национална историја, за кое се избирале самите македонски 
доселеници насекаде во светот.

Со создавањето на македонската држава во 1945 година, по Втората свет-
ска војна, и со прогласувањето на нејзината самостојност и независност во 
1991 година, состојбата во иселеништвото рапидно се изменила. Круната на 
тој историски вознес беше обновата на Охридската архиепископија во лицето 
на Македонската православна црква, чија улога на обединувачки фактор на 
Македонците дојде до израз и во Македонија и кај Македонците во Соедине-
тите Американски Држави, Канада, Австралија, Европа (Европската Унија) и 
во голем број други земји. 

Затоа, во публикацијата „Македонците во светот“ е направен обид да се 
осветли иселеничката одисеја на Македонците во светот од сите нејзини 
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аспекти и да се остави неизбришлива трага за нивното постоење во држа-
вите во кои се доселиле и во кои несебично ги вградиле своите човечки, ин-
телектуални и други способности за развојот на тие демократски општества. 
Македонските доселеници насекаде во светот секаде и во секоја пригода го 
истакнуваат своето македонско битие изразено преку сопствената богата, 
културна, национална и црковно-духовна историја. 

Во таа насока е и публикацијата „Македонците во светот“ на авторот Славе 
Катин. Таа претставува значаен придонес во проширувањето на сознанијата 
за македонското иселеништво во Соединетите Американски Држави, Канада, 
Австралија, Европската Унија. Во неа е дадено духовното, црковното, нацио-
налното, општественото и културно-образовното живеење на Македонците. 

Посебен акцент е ставен на црковното живеење на македонските досе-
леници од нивното доаѓање до денес. А, нивниот развоен пат во светот се 
совпаѓа со судбината и развојот на настаните на поширокиот Балкан, особено 
со собитијата околу Македонија.

Во овој историски преглед е направен обид за периодизација на целокуп-
ното живеење на македонските доселеници. Посебна нагласка и простор е 
посветен на македонските православни цркви и манастири, кои претставу-
ваат нивен втор македонски дом. Со тоа се настојува да се осветли истори-
скиот и развојниот пат на македонските православни црковни општини, на 
информативните гласила, организациите, друштвата и другите асоцијации на 
Македонците на тие простори. Поточно, да се посочи она место на македон-
ската црковно-национална историја, за кое се избирале самите македонски 
доселеници насекаде во светот.

Инаку, Славе Катин е голем вљубеник во својата родна Преспа, во Маке-
донија и македонскиот народ како и во македонската дијаспора. Тој ѝ е по-
знат на македонската и на меѓународната јавност по неговите бројни публи-
кации, новинарски и научни трудови кои се посветени, главно, на животот на 
Македонците во светот. 

Исто така, неговата работа се однесува и на низа други аспекти поврзани 
со македонската дијаспора, како и со културата, литературата, јазикот, исто-
ријата, журналистиката и посебно религијата.

Трудот го опфаќа периодот од доаѓањето на доселениците во новите сре-
дини до денес, што претставува макотрпна, но и одговорна самоиницијатив-
ност да се создаде таква публикација. Таа го одбележува најважниот период 
на активностите на македонските доселеници во новите средини, а со тоа ја 
отсликува македонската вистина..

Во организација на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“ од 
Тотонто, Канада, кое е во состав на Катедралната македонската православ-
на црква “Свети Климент Охридски” во Торонто, на 14-ти ноември 2021 го-
дина, се одржаа промоција на делото „Македонците во Светот“  .Во своето 
излагање Драгица Димовска рече дека публикацијата „Македонците во Све-
тот“ од Слааве Катин претставува значајна и своeвидна документација за 
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одбрана на националното, духовното и културното битие на Македонецот во 
светот. 

Тоа е обид да се осветли иселеничката одисеја на Македонците во САД, 
Канада, Европската Унија, Австралија и во други земју и да се остави неиз-
бришлива трага за нивното постоење и активности во државите во кои несе-
бично ги вградиле своите човечки и интелектуални способности за развојот 
на македонската вистина во тие демократски општества. Публикацијата   е 
отпечатена на 520 страници, на македонски јазик, чии рецензенти се:   Д-р. 
Лефтер Манче од Канада,  Џорџ Атанасоски од САД, Гојко Јаковлески од Ев-
ропската Унија и Душан Ристевски од Австралија. 

Во оваа публикација, авторот Славе Катин открива еден навидум познат, 
а, всушност, недоволно осознаен феномен на Македонците во дијаспората: 
способноста за нивното брзо адаптирање и интегрирање во новата средина; 
изостреното чувство за прифаќање на новите општествени норми и стандар-
ди и успешното вклучување во новите економски, социјални културни и други 
процеси. Таквиот начин на живеење им овозможува да го свртат внимание-
то на тамошниот естаблишмент врз сопствените цивилизациски вредности 
и автентичен геокултурен автопортрет, со кој Македонецот е препознатлив, 
речиси, на сите меридијани.

Исто така, Драгица Димовска истакна дека публикацијата „Македонците 
во светот“ на Славе Катин е негово 59. дело, почнувајќи од неговото прво 
издание  „Англиско-македонски лимнолошки речник“, што го издаде Хидро-
биолошкиот завод од Охрид во 1986 година, па до денес.Тој е автор на два-
есеттина дела со името Македонија, дваесеттина монографиии за познати и 
признати личности во иселеништвото и во Македонија, како и на десеттина 
лексикографски изданија

Книгата „Македонците во светот“ на Славе Катин е дело кое заслужува 
и внимание и респект, колку од домашната, толку и од пошироката научно–
културна јавност, а и од секој Македонец во дијаспората и во Татковината. 
Во овој период и во иднина, трудот ќе претставува значајна и своeвидна до-
кументација за одбрана на националното, духовното и културното битие на 
Македонецот во светот

Благодарение на порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од 
Скопје, како и „Мактел“ од Сиднеј, од публикацијата „Македонците во светот“, 
биле печатени и сега се печатат бројни продолженија кои ќе им помогнат на 
читателите да се запознаат со вистината за Македонците од сите делови на 
Македонија. 
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ВИСТИНАТА ЗА ЕТНИЧКА 
ПРЕСПА ВО ПУБЛИКАЦИjАТА 

,,ПРЕСПАНСКА 
РАЗГЛЕДНИЦА“ (14)

Публикацијата „Преспанска разгледница“ на Славе Катин е издание 
на Книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје, а рецензен-
ти се: публицистот Свето Стефановски и примариус д-р Методија 
Томевски. Таа е отпечатена на 420 страници и содржи педесеттина 

репортажи од доживувањата, активностите, историските податоци, посетите, 
бројните културно-историски настани и други текстови кои се однесуваат на 
родната Преспа на авторот.

Публикацијата „Преспанска разгледница“ е 60-то јубилејно дело на Славе 
Катин почнувајќи од неговото прво издание „Англиско-македонски лимно-
лошки речник“, отпечатен во далечната 1986 година

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

Катин постојано патува, но секогаш се навраќа во неговото Љубојно, каде 
во неговиот македонски дом има и библиотека со 5.000 книги. За него Пре-
спа е природен резерват, еден од позначајните на Балканот кој има отворен 
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хоризонт. Раскошните планински визури на Пелистер, Галичица, Иван Пла-
нина и Преспанското Езеро, богатиот и редок растителен и животински свет 
и благородната клима од Преспа направиле вистинско чудо на природата во 
западниот дел на етничка Македонија.

Во делото „Преспанска разгледница“ Славе Катин пишува за Преспа како 
значаен дел на Македонија, за Македонците од поделена Македонија, осо-
бено за минатото и сегашноста на етничка Преспа. Затоа тој вели дека да се 
пишува за Преспа е одговорна задача, но истовремено причинува големо 
задоволство. Во ова време на светска глобализација прекрасно е чувството 
кога ќе се најде на едно место дел од една историска вистина за настаните, 
личностите, за минатото, сегашноста и иднината на еден убав македонски 
крај од незаборавот кој се вика Преспа.

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

Она што на Преспа и на нејзината историја ѝ дава посебен белег е нејзи-
ното богатство со богатите културно-историски споменици, уште од времето 
кога била староримска крстосница и прва престолнина на цар Самуил, а де-
нес е туристичка дестинација.

Борбата за национално ослободување од Отоманската Империја во овој 
крај организирано започнала многу одамна. Уште пред создавањето на Тајна-
та македонска одринска револуционерна организација (ТМОРО) во 1893 го-
дина, Преспа била центар на многу настани од овој период.

Така, на 15 август 1894 година во куќата на Татарчеви во Ресен, било одр-
жано советување со кое непосредно раководеле Даме Груев и Пере Тошев. 
Тука биле донесени значајни одлуки за натамошниот развој на револуцио-
нерното движење во Македонија.

Ова прво советување на ТМОРО, по своите историски одлуки се смета за 
„голема илинденска искра“. Во текот на Илинденското востание на овој терен 
дејствувале 12 комитски чети со над 2.000 востаници. Најжестоки битки се 
воделе во реонот на селата Крушје, Лева Река, Болно, Евла, Златари, Криве-
ни, Љубојно, Брајчино, Долно Дупени, Герман и други песпански места.

Меѓутоа, незаборавен е фактот дека првото слободно утро во Ресен и Пре-
спа осамнало на 5 ноември 1944 година, кога борците на Петтата и Седмата 
македонска народноослободителна ударна бригада победоносно влегле во 
Ресен и го развеале знамето на слободата.

Co тоа се означи крајот на вековното ропство и почетокот на новиот сло-
боден развој на Народна Република Македонија, а во тие рамки и на Ресен и 
Преспа во целина. Во годините по Втората светска војна, овој крај, од изра-
зито заостанато аграрно подрачје, доживеа значајна преродба, израснувајќи 
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во модерен индустриски, земјоделски и туристички центар, со современа и 
развиена прехранбена и текстилна индустрија.

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

Co тоа се потврдува дека во Преспа се создале дела од највисок уметнич-
ки дострел во своето време кои ја збогатуваат не само македонската, туку и 
светската ризница на уметноста и културата. Неговото христијанско населе-
ние го негувало и го негува култот на Пресвета Богородица и на Исус Хри-
стос...

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

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

Еден од бисерите на македонската убава езерска земја на Балканот е Пре-
спанското Езеро, познато по својот жив свет, крајбрежјето, изворите, природ-
ните убавини, геолошките, геоморфолошките, хидролошките, лимнолошките 
и други научни вредности. Тоа придонесува Преспа да биде позната со свои-
те културни, естетски, воспитно-образовни, здравствени, туристички рекреа-
тивни и други стопански значења и вредности за општествена заедница.

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

Општината Ресен има 44 населени места. Долна Преспа, пак, со помал дел 
од Преспанското Езеро и Малото Езеро, влегува во составот на Грција и Ал-
банија. Оваа положба, всушност, резултира од поделбата на Македонија по 
Балканските војни и Првата светска војна.

Ресен се наоѓа на северниот дел од Преспанската Котлина. Тој е овоштар-
ски центар, познат по далеку прочуените преспански јаболка. Ресен е особе-
но познат по грнчарството, заради што долги години во него успешно работи 
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Керамичката колонија, на која секое лето престојуваат керамичари од разни 
држави и од Македонија. Во него посебно внимание привлекува зградата на 
Музејот на Преспа, односно некогашниот беговски дворец (Сарајот), изграден 
од Нијази бег уште за време на турското владеење.

Често се вели дека Ресен е градот на јаболката. Тој е општински центар 
сместен на северниот дел од Преспанската Котлина. Ресен е овоштарски цен-
тар познат по далеку прочуените преспански јаболка. Но, овој крај од Преспа 
е познат и како туристички регион со убави летувалишта крај езерскиот брег.

Во делото „Преспанска разгледница“ Славе Катин пишува за Преспа како 
значаен дел на Македонија, за Македонците од поделена Македонија, осо-
бено за минатото и сегашноста на етничка Преспа. Затоа тој вели дека да се 
пишува за убавата Преспа е одговорна задача, но истовремено причинува 
големо задоволство. 

Во ова време на големата светска глобализација прекрасно е чувството 
кога ќе се најде на едно место дел од една историска вистина за настаните, 
личностите, за минатото, сегашноста и иднината на еден убав македонски 
крај од незаборавот кој се вика Преспа.

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

Благодарение на порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од 
Скопје, како и неколку портали од Ресен и Охрид, од публикацијата „Преспан-
ска разгледница“, биле печатени околу сто продолченија. во континуитет. Исто 
така, поголем број продолжение од ова дело биле објавени во различни ин-
формативни гласила во Република Македонија, соседните држави Албанија и 
Република Србија, како и во бројни прекуокеански земји. 
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ПРЕСПАНСКОТО  
ЕЗЕРО - БИСЕРОТ НА 

МАКЕДОНИjА (15)

Еден од бисерите на Македонија е Преспанското Езеро, познато 
по својот жив свет, крајбрежјето, изворите, природните убавини, 
геолошките, геоморфолошките, хидролошките, лимнолошките и 
други научни вредности. Тоа придонесе Преспа да биде позната 

со своите културни, естетски, воспитно-образовни, здравствени, туристички 
рекреативни и други стопански значења и вредности за македонската опште-
ствена заедница.

Според пишаните документи Големото Преспанско Езеро лежи на над-
морска височина од 853 метри и зафаќа површина од 276.40 километри ква-
дратни. Неговата брегова линија е разгранета во различни форми и со мак-
симална должина од 28, а широчина од 17 километри.

За жал, тоа е поделено и на Република Македонија и припаѓа (65%) од 
вкупната површина, на Република Албанија (18%) и на Грција (Елада) 17%.Во 
езерото постојат три острова, Голем Град на територијата на Република Ма-
кедонија и Мал Град во Мала Преспа, на албанска територија.

Малото Преспанско Езеро, пак, зафаќа површина од 43.50 километри ква-
дратни и со најголема длабочина од 14 м и е поделено меѓу јужниот сосед 
(поголемиот дел) и Албанија. И во Малото Преспанско Езеро постојат два 
острова: Ахил и Видринец, двата на територијата што му припаѓа на јужниот 
сосед, во егејскиот дел на Македонија.
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Трите државни граници се сечат на тромеѓето на самите езерски води на 
неколку стотини метри од Голем Град, што претставува реткост за Долна Пре-
спа и за Балканот.

Интересно е да се спомене дека најновото ниско ниво, пониско за околу 7 
метри е забележано во последните дваесетина години. Како феномен, езе-
рото има постојан истек на водите преку понори под планината Галичица во 
Охридското Езеро, кое лежи на помала надморска височина за близу 160 м. 
Докажано е дека водата од изворите кај манастирот „Свети Наум“ на охри-
ската страна и кај селото Тушемиште (албанска територија) дотекува од по-
норот „Завир“ во Мала Преспа.

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

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

Како природна реткост островот Голем Град кој зафаќа површина од око-
лу 2 километра квадратни, е заштитен со закон и спаѓа во рамките на Нацио-
налниот парк „Галичица”. Островот е познат како омилено излетничко место 
за посетителите на Преспа, како и археолошки локалитет со остатоци од жи-
веалишта, цркви и некрополи.

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

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

Островот Голем Град бил привлечен уште од римската епоха преку сред-
ниот век па до денес, што се потврдува со два откриени слоја гробови кај 
постојната црква „Свети Петар“, од XIV век и кај темелите на црквата „Свети 
Димитрија“. Се раскажува дека на островот некогаш имало седум цркви и тоа: 
„Свети Петар“, „Свети Димитрија“, „Свети Атанас“, „Света Богородица“, „Свети 
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Ѓорѓи“ и „Свети Илија“, што укажува на фактот дека бил густо населен и играл 
значајна улога во севкупниот живот на населението во Преспа.

Во централниот дел на островот се наоѓа еднобродна црква, која веројат-
но е градена во ранохристијанскиот период од 5 до 6 век. И не случајно Пре-
спа била центарот во кој кон крајот на 10 век е создадена првата македонска 
држава. Последните години од своето владеење цар Самуил својата престол-
нина ја префрлил од Преспа во Охрид.

Островот Голем Град е живеалиште на 160 видови папрати и семејни рас-
тенија, 20 видови медитерански растенија, а јужноевропскиот флорен еле-
мент е застапен со 80 видови. Тука се имаат засолнето многу растенија, голем 
број од нив се, навистина, многу ретки, а за други, пак, Голем Град е единстве-
ното живеалиште.  Што се однесува до животинскиот свет, Голем Град е богат 
со разни видови безрбетници, влечуги, птици и зајаци. Но, островот има уште 
едно име. Некои го нарекуваат Змиски Остров. 

Во летен сончев ден крајбрежјето станува вистинска плажа за голем број 
водни змии - езерски белоушки, кои провлекувајќи се низ камењата се печат 
на сонцето. Ги има во сите големини и со различни шари. Овој остров за нив 
е вистински рај. Имаат храна во изобилство, а речиси и немаат посериозни 
непријатели на островот.  И додека уживате во мирното езеро и во звукот на 
инсектите, не чудете се ако тишината ви ја нарушат јатата од стотици кормо-
рани.

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

Како природна реткост островот Голем Град кој зафаќа површина од око-
лу 2 километра квадратни, е заштитен со закон и спаѓа во рамките на Нацио-
налниот парк „Галичица”.Островот е познат како омилено излетничко место 
за посетителите, како и археолошки локалитет со остатоци од живеалишта, 
цркви и некрополи. Заради некогашната населеност го добило името Град, 
а името Голем го добил заради разликата во однос на помалиот остров Мал 
Град.

Инаку, и островот Мал Град има иста или слична судбина и историски раз-
вој како и Голем Град. И тој, исто така, бил населуван и има археолошки оста-
тоци, а денес постои само пештерската црква „Свети Петар“. Често се вели 
дека островот Голем Град е рај за птиците.

На југоисточната страна на островот постои еден вид населба со бројни 
седела на фоините стебла. Гранките на дрвото фоја и тревата под нив се су-
шат од изметот на птиците, а карпите каде слетуваат се целосно бели, како 
посипани со вар. Исто така, во карпите до водата се кријат многубројни змии, 
белоушки. Тие не се отровни, но како влекачи се непријатни за посетителите
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ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИИТЕ НА 
МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЦИ 

ОД СВЕТОТ ПРОМОВИРАНИ 
ОД СЛАВЕ КАТИН (16)

О ва продолжение го користиме за промоции на дело на македонски 
иселеници по светот што ги промовирал Славе Катин со цел да ги 
афирмира Македонците кои се вљубеници во пишаниот збор.

Така, во организација на Министерството за иселеништво на 
Република Македонија, во октомври 1999 година, во Скопје е промовирана 
книгата под наслов „Македонците во новата татковина“ од Кире Цирев-
ски, наш иселеник во Австралија, истакнат новинар и публицист, кој живее и 
работи во Сиднеј, каде што е печатена оваа негова публикација. На нејзината 
промоција во Скопје, зборувал големиот публицист, истражувач и историчар 
на македонската дијаспора, Славе Николовски-Катин, како претставник на 
ова Министерство.

Во своето излагање, меѓу другото, Славе Катин рекол: „Овој единствен 
и по многу нешта карактеристичен труд е автентичен приказ за судбината 
на печалбарот на Петтиот континент, кој дава жива слика за активностите и 
постигнатите резултати на Македонците во Австралија“, вели тој, додавајќи 
дека Кире Циревски е роден Преспанец, од убавото Перово, а во Австралија 
живее и твори повеќе од триесет години. Важи за еден од истакнатите акти-
висти во Македонската заедница во Сиднеј и пошироко во Нов Јужен Велс. 
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Публикацијата „Македонците во новата татковина“ е дело за културното и 
духовното живеење на Македонците во дијаспората, во која се евидентирани 
вистините за Македонецот, за Македонската православна црква, за активно-
стите во областа на фолклорот, културата, јазикот и литературата, проник-
нати со стремежите за афирмација на македонскиот национален идентитет. 
Трудот опфаќа подолг временски период од животот на Македонците во Нов 
Јужен Велс, посебно во Кантонот Рокдеил, кој често се нарекува македонски 
град, затоа што во него најбројни се Македонците од Битолско-преспанскиот 
и Охридскиот регион. Станува збор за една ретко успешна книга посветена на 
македонското иселеништво, овојпат во Австралија. 

Во рамките, пак, на „Деновите на новинарите од иселеништвото“, одр-
жани на 24 јули 2000 година во Скопје, Славе Катин имаше чест и задовол-
ство да промовира уште едно издание на македонски иселеник. Тоа е книгата 
под наслов „Оспорен идентитет - Македонците во современа Австралија“ од 
Крис и Ицо Најдовски, кои даваат осврт на негирањето на постоењето и са-
мобитноста на македонската нација, не само низ историјата на Балканот, туку 
и пошироко и во демократска Австралија. 

Тие ги објаснуваат нивните корени, но и упатуваат на остра критика на по-
литичките структури, особено во Австралија, во која во последните години на 
минатиот век, беше евидентно кршењето на плурализмот, односно на мулти-
културализмот, демократијата и почитувањето на човековите права на досе-
лениците од етничка Македонија, иако тие се потврдија како трудољубиви, 
честити и лојални граѓани на оваа далечна земја, нагласува Катин во својот 
промотивен говор за ова дело, објавено на англиски јазик. 

Во книгата посебно место зазема борбата на Македонците во Австралија 
за одбрана на името на својата татковина Република Македонија и пробле-
мите настанати со додавката „Славомакедонци“ наметната од австралиски-
те власти под притисокот на грчкото лоби. Сепак, вистината победува и со 
пресудата на Врховниот суд на Викторија овој спор е разрешен во корист на 
Македонците.

Книгата „Светите браќа Кирил и Методиј“ на Трајко Огненовски, чии 
рецензенти се архиепископот на МПЦ г.г. Михаил и проф. д-р Томе Саздов, 
Славе Катин имал задоволство да ја промовира надвор од Македонија, во 
Елванген, Германија, по повод откривањето на споменобележјето за свети 
Методиј Солунски на 1 јуни 1996 година. Затоа и книгата го носи името на 
Светите браќа. Во својот вовед во неа, архиепископот Охридски и Македон-
ски г.г. Михаил истакнува дека делото на свети Кирил и Методиј има епо-
хално значење и претставува основа за целокупната словенска писменост, 
книжевност и култура. 

Во своето излагање на промоцијата во Германија, Славе Катин рекол дека: 
„свети Кирил и свети Методиј биле мисионери што го ширеле христијанство-
то, зближувајќи ги Словените од Европа и Балканот. Додека свети Кирил бил 
голем творец, ерудит, лингвист, филозоф и искусен мисионер, свети Методиј 
– бил духовник, градител на христијански храмови, педагог, голем организа-
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тор на црковниот живот и упорен борец за признавање на словенскиот јазик 
и писмо, во ширењето на Христовото учење“, вели Славе Катин. 

На 17 октомври 2015 година, во Македонската православна црква „Свети 
Климент Охридски“ во Торонто, Славе Катин ја промовирал двојазичната (на 
англиски и македонски) монографија „Сеќавања“   од авторот Дана Скендо-
ва-Скотланд од метрополата Торонто. Делото е издание на издавачката куќа 
„Македонска искра“ од Скопје, чиј главен и одговорен уредник е Славе Катин. 

Монографијата е историска вистина за животната приказна на семејство-
то Скендови која започнала во познатото револуционерно село Неволјани, 
Леринско, во егејскиот дел на Македонија. Селото во кое се родени или има-
ат потекло плејада македонски интелектуалци, револуционери, бизнисмени 
и други личности кои се бореле и денденес се борат за афирмација на маке-
донските идеали и кои постигнале видни резултати на повеќе полиња.

Животот на Дана Скендова-Скотланд, пак, започнал во Битола во 1944 го-
дина, во градот на конзулите и градот на културата и образованието, за потоа 
во 1952 година заедно со родителите да замине во Канада каде што живее 
и денес. Од родната Македонија таа го понела единственото чувство дека е 
Македонка и дека ќе остане тоа каде и да живее, на кој и да е дел на земјата.

Нема поблагородна работа од чувството да се осветли историската висти-
на за едно семејство, за една Македонка и нејзиното поколение како што е 
Дана Скендова-Скотланд. Проникнувањето во семејните и индивидуалните 
хоризонти на семејството Скендови и на Дана ја   откриваат сликата за суд-
бината на Македонците од библиска Македонија, особено за прогонетите од 
своите дедовски огништа, од егејскиот дел на Македонија.

Животната приказна на Дана Скендова-Скотланд, истовремено, е еден 
вид сторија и историска вистина за Македонија, а преку неа и за македонско-
то иселеништво. Со оваа автобиографија за нејзиниот животен пат, сублими-
рано се проектира најновата фаза на историјата на една скромна иселеничка 
која е на распетие меѓу Македонија и Канада. Со тоа значењето на оваа авто-
биографија ги надминува рамките на едно обично дело за животот на едно 
македонско семејство надвор од Македонија. 

Инаку, автобиографијата „Сеќавања“ на Дана Скендова-Скотланд прет-
ставува     огледало   на нејзиниот животен пат, судбина, минато, сегашност, 
дел од нејзините лични и семејни постигнувања, како и дел од иднината на 
нејзиното семејство. Затоа може да се каже дека со оваа автобиографија во 
кратки црти се проектира еден дел од македонската историја. Во оваа книга е 
даден дел од сликата за Дана и нејзиното семејство Скендови, младото поко-
ление, нејзиниот сопруг Блер Скотланд, нивната животна приказна и судбина, 
нивниот заеднички живот и постигнувања на секој план. Во автобиографско-
то дело, на многу интересен, наративен начин, на англиски и на македонски 
јазик се презентирани историскиот, животниот, семејниот, иселеничкиот и 
творечкиот опус, пред сè, на Дана Скендова–Скотланд.

Дана, покрај тоа што е вљубеник во Торонто, во канадскиот живот, демо-
кратските процеси и слободи, таа е голем роднокраен поборник и вљубеник 
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во македонскиот поетски пишан збор, во македонското духовно живеење и 
македонската заедница. Истовремено, со своето скромно поетско постигну-
вање е позната, докажана и призната во македонската заедница во Торонто, 
особено преку Литературното друштво „Браќа Миладиновци“, што  е  во  рам-
ките  на МПЦ „Свети Климент Охридски“ во Торонто, 

Во автобиографијата на Дана Скендова-Скотланд се прави обид да се 
фрли светлина врз нејзиниот животен пат. Трудот е компониран во неколку 
дела, во кои секој има по повеќе глави, претставувајќи хронолошка и темат-
ска заокружена целина, иако во основа тие меѓусебно се надоврзуваат и се 
надополнуваат. Во делото се поместени голем број фотографии и други ма-
теријали кои треба да придонесат за поцелосно запознавање на нејзината 
многустрана значајна личност. Дана прави обид да ги прикаже позначајни-
те моменти од нејзиниот живот и дело на еден наративен начин со обични 
раскажувачки манири.

Затоа, со задоволство, на сите читатели ја препорачувам автобиогра-
фијата на Дана Скендова-Скотланд, бидејќи книгата не е само откинат дел 
од вистината за нејзиниот живот и постигнувања, туку таа е и збир на факти, 
искажувања и придонес на авторката кон пишаниот збор. Притоа, пораката 
на делото е тоа нека биде поттик на идните генерации, без разлика каде се 
наоѓаат, да не ги заборават корените на прадедовската земја, да бидат про-
должувачи на љубовта кон родниот крај, дедовските корени, јазик, црква, 
култура, обичај, верувања, со што ќе бидат чувари на македонската вистина 
на дедовската земја Македонија.

За одбележување е дека во Пензионерскиот клуб на Македонската пра-
вославна црква „Свети Климент Охридски“ во Торонто, во далечниот декемв-
ри 1986 година била претставена книгата „Селото Неволјани - Леринско“ од 
Ристо Кираџиев, чиј текст го подготвил за печат и го уредил на македонски 
јазик Славе Николовски-Катин, а го превел на англиски јазик поетот и писа-
тел од Мелбурн Џим Томев. Ова е приватно издание на Ристо Кираџиев кој 
преку податоците во делото ја изразил големата љубов кон родниот крај и 
кон Егејска Македонија.
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„Она што е птица
Која го напуштила гнездото.

Тоа е човекот,
Кој го напуштил местото свое“

Соломонова изрека од Библијата
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СЛАВЕ КАТИНИ И НЕГОВИТЕ 
ДЕЛА ПОСВЕТЕНИ НА 
ЦРКОВНОТО ЖИВЕЕ Е

Македонската православна црква - Охридска архиепископија е 
важен фактор кој игра значајна улога во публицистичката деј-
ност на Славе Катин. Тоа било повод тој да ја подготви публи-
кацијата  „Македонските православни црковни општини во 

Австралија, Канада и САД“, во издание на НИО „Нова Македонија“, Скопје, 
1991 година, а која содржи 192 страници. Таа е прв и скромен историски обид 
за периодизација на македонските православни цркви и манастири во пре-
куокеанските земји. Во овој труд се настојува да се осветли историскиот и 
развојниот пат на црковните општини и на македонските доселеници. Делото 
опфаќа подолг временски период што претставува макотрпна, но и одговор-
на самоиницијативност да се создаде дело кое би го одбележало најважниот 
период на македонските православни црковни општини и активностите на 
македонските иселеници во нивните нови средини.

Инаку, македонските православни цркви во пре куокеан ските земји се 
национално-духовни јадра кои го од ра зуваат единството и непосредно при-
донесуваат за афирмација на пра тат ковината. Преку кул тур но-просветните, 
верските и националните фор ми на со бирање во маке дон ските православни 
цркви, всушност, Ма ке  дон ци те излегле од тесните рамки на дејствување и се 
афир ми рале како важ  на ет ничка група во новите сре ди ни каде имаат разви-
ен општествен жи вот. 
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Публикацијата „Македонски вознес“, која е монографија за првата Маке-
донска православна црква во Канада  „Свети Климент Охридски“ во Торон-
то, е дело на Славе Николовски-Катин и Фиданка Танаскова. Тоа е издание 
на црквата отпечатено во 1994 година на  232 страници на македонски и на 
англиски јазик, а по повод 30-годишнината од постоењето на овој значаен 
македонски храм. Монографијата како вознес на постигнувањата на црковно 
и национално поле на Македонците од сите делови на Македонија во Торон-
то, разработува одредени прашања во врска со важноста на активностите на 
Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“ и овековечу-
вање на своето постоење и мисија.

По повод излегувањето на оваа монографија архиепископот охридски и 
македонски господин господин Михаил го напишал следното: „Плодот што 
го роди дрвото посадено од свети Климент Охридски во Македонија, дове-
де до создавање на Охридската архиепископија, која денес постои во лицето 
на Македонската православна црква. Корените, пак, на тоа Светиклиментово 
дрво се раширија насекаде низ Македонија и светот и стасаа до северноаме-
риканскиот континент, каде изникна еден од најзначајните духовно-нацио-
нални и културно-просветни храмови што го имаат македонските иселеници 
– црквата „Свети Климент Охридски“ во Торонто“.

Д-р Вера Стојчевска-Антиќ и Славе Николовски-Катин се автори и на Мо-
нографијата „Ореолот на Дева Марија и манастирот Света Богородица во 
селото Сливница во Преспа“, издание на Книгоиздателството „Македонска 
искра“ од Скопје, 2007 година, на 164 страници.   Книгата претставува обид 
да се осветли култот, славата и честа на Мајката на Исус Христос во светот и 
во Македонија, особено во манастирот „Света Богородица Слимничка“ во се-
лото Сливница во Преспа. Таа го претставува нејзиниот лик кој е интензивно 
насликан на бројни икони и фрески во македонските цркви и манастири, како 
и пишани текстови поврзани со неа во бројни староцрковни книги.

Во книгата е даден хронолошкиот развој на култот на Божјата Мајка поч-
нувајќи од нејзиното раѓање па сѐ до денес. Овој дел го прикажува животниот 
пат на пресветата Дева Марија преку евангелија и текстови од Новиот завет, 
преку делата на уметници и анонимни автори, преку легенди и митови, пре-
ку апокрифи. Посебен дел е посветен на македонските народни песни во кои 
светата Дева Марија се величи, а прикажан е и список на цркви во Република 
Македонија кои го носат името на пресветата Божја Мајка.

Во случајов ги претставуваме најпопуларните текстови посветени на Пре-
света Богородица. Од канонските состави неминовно е претставено раѓањето 
на Дева Марија, воведувањето на Пресветата во храмот, благовеста, значај-
ниот настан, раѓањето на Исус Христoс, успението на Света Богородица. Од 
апокрифните текстови значајно место добива насловот „Одењето на Богоро-
дица по Маките“, новозаветен македонски текст. Од средновековната црков-
на поезија истакнато место зазема „Акaтистот на Пресвета Богородица“, а од 
молитвените текстови – „Молитва кон Пресвета Богородица“.
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И „Библискиот речник“ (1997), на проф. д-р Петко Златески и Славе Ка-
тин е првенец од ваков вид на македонски јазик, а е издание на „Библиското 
здружение на Република Македонија“ и на книгоиздателството „Македонска 
искра“ од Скопје. Тој е подготвен да служи како патоказ за истражувањето на 
Библијата, како помагало за секој љубител и читател на Светото писмо. Тој 
содржи, главно, историски и археолошки податоци за личностите од Библија-
та, поединости за настаните, податоци за библиските книги со информации 
наменети за денешниот културен и религиозен свет. Исто така, дадени се и 
повремени кратки објаснувања на одделни теолошки термини, проследени 
со бројни библиски цитати. На тој начин, доаѓа до израз изворниот мотив за 
составување на овој Речник, тој да биде не само со научни, туку и со инфор-
мативни карактеристики.

Речникот е богат со разновидни илустрации кои на читателот му го добли-
жуваат чудесниот свет на Библијата, го освежуваат и оживуваат и на моменти 
наликува на еден вид мала енциклопедија. Затоа, со право може да се рече 
дека со својот скромен придонес од областа на библиското проучување, Сло-
вото Божјо ќе биде „како дождот и снегот што паѓаат од небото, ја напојуваат 
земјата и ја прават способна да раѓа и да зеленее, како оган и чекан што крши 
карпа, но и како духовна храна послатка дури и од восочен мед.

Историјата на Македонската православна црква се карактетеризи-
ра  со  три  основни  фази и тоа Охридската архиепископија (XI век до 1967 
година); Јурисдикцијата на туѓите цркви во Македонија (1757-1944 година) 
и   Македонската православна црква олицетворение на Охридската архие-
пископија (од 1944 до денес). Затоа, во 1994 годна се навршиле 50 години 
самостоен слободен просветен и културен живот и растеж во Република Ма-
кедонија. Во таа 1994 година, а по повод 25-годишнината на поклоненијата 
на светиот гроб на свети Кирил во Рим, излегло од печат делото  „Во чест 
на светите Кирил и Методиј“ (1994) од д-р Вера Стојчевска–Антиќ и Сла-
ве Николовски-Катин. Тоа е издание на „Матица македонска“ и содржи 212 
страници.

Во ова издание се одразени и повеќеродни дејности, манифестации, со-
бири, институции, личности, изданија и други активности кои се носители на 
името, дејноста, работата на светите Кирил и Методиј и нивните ученици. 
Разбирливо е дека во него ги проследуваме и јубилеите кои во одредени го-
дини ги потенцираат активностите и дејностите во врска со претставувањето, 
изучувањето или откривањето на нивното сестрано дело. Исто така, своеви-
ден простор е посветен на културната манифестација „Во чест на свети Ки-
рил“ и поклоненијата на светиот гроб на свети Кирил во Рим, во период од 25 
години (1969-1994).

На делото „40 поклоненија пред гробот на свети Кирил Филозоф“, пак, 
автори се д-р Вера Стојчевска-Антиќ, Славе Николовски-Катин и викарниот 
епископ хераклејски Климент. Тоа е издание на Книгоиздателството „Маке-
донска искра“ (2008) на 228 страници. Во ова издание се одразени повеќе-
родни дејности, манифестации, собири, институции, личности, изданија и 
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други активности кои се носители на името, дејноста, работата на светите Ки-
рил и Методиј и нивните ученици. Разбирливо е дека во него се проследени и 
јубилеите кои во одредени години ги потенцираат активностите и дејностите 
во врска со претставувањето, изучувањето или откривањето на нивното се-
страно дело. Исто така, своевиден простор е посветен на манифестацијата 
„Во чест на свети Кирил“ и поклоненијата на гробот на свети Кирил Солунски 
во Рим, во период од 40 години (1969-2014). 

Монографијата „Израел и Македонија“ е дело на „Македонска искра“ од 
Скопје и Фондацијата „Ѓорѓија–Џорџ Атанасоски“ од Прилеп,  отпечатена 
во 2017 година, на 380 страници, на англиски, македонски и хебрејски јазик. 
Рецензенти на делото се м-р Петко Златески, професор на Богословскиот 
факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје и Горан Садикарио, директо-
рот на Музејот на холокаустот во Скопје.

Израел за Евреите е ветената земја од Господа на Аврама и на неговите 
следбеници. Според библиските преданија од Стариот завет, првите доселу-
вања на Евреите во ветената земја - Канаан започнале околу 2.000 години 
пред новата ера. Израел бил и останал факелот на светоста каде раѓањето, 
чудотворието и моќта на Спасителот Исус Христос е божествено сочинение и 
овоземна припадност следена од многуте стотици милиони следбеници кои 
ги има во сите земји од целиот свет.

Да се патува по „Светата земја“ е голем предизвик, зашто таквото пату-
вање е повеќе од секое друго; таму се патува низ библиската земја, во земјата 
на пророците и патријарсите, низ земјата на царевите, земјата на апостоли-
те… Да се чекори по земјата на Христовото детство, по бреговите на реката 
Јордан, на Галилејското Езеро и на Мртвото Море, по земјата осветена од 
Исуса Христа е ретко доживување за секој христијанин, за секој човек без 
разлика на неговите религиски убедувања и верувања.

Денешен Израел многу малку личи на она што бил во минатото. Огромна-
та Јудејска Пустина која зафаќа шеесетина отсто од вкупната територија на 
Израел, постојано се претвора во зелена оаза. Таму, со изградбата на разни 
мелиорациони и други зафати, најмногу од системот „капка по капка“, потоа 
со копањето на каменот од песочните предели за градба на урбаните насел-
би, се создава плодна почва

Денес, на тие простори можат да се видат огромен број пластеници, ста-
клени градини, лозови и овошни плантажи, индустриски растенија, жито, без-
број расадници, цветни градини и бројни зелени површини. За да се постигне 
сето ова како главен базен за наводнување се користи водата од Галилејско-
то Езеро. Често се вели дека тој кој ги држи изворите на висорамнината Голан 
и водите на Галилејското Езеро, тој го држи во своите раце животот на Све-
тата земја.

На Светскиот ден на книгата во 1997 година, промовирано е изданието „ 
Библијата за млади - Стар и Нов завет“, во издание на Библиското здруже-
ние на Република Македонија. Ова значајно дело е превод од руски јазик што 
го направил д-р Јован Белчевски. Делото го претставиле брегалничкиот ми-
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трополит господин Стефан и Славе Николовски-Катин, заменик-претседател 
на Републичката комисија за односи со верските заедници.

На промоцијата на делото „Партениј Зографски - епископ пољански“, која 
се одржала во Валандово на 12 јуни 1997 година, Катин истакнал дека со оваа 
најнова публикација, македонскиот книжевник и новинар Костадин Кајдамов 
значајно ја збогатил македонската црковна и национална историографија и 
литература. Со своето долгогодишно истражување за животот и делото на 
истакнатиот духовен великодостојник (архимандрит, епископ и митрополит), 
преродбеник и народен трибун Партениј Зографски, успеал да создаде дело 
за него кое покажува дека со својата неуморна духовно-црковна и просвет-
но-образовна дејност, засекогаш се вградил во црковната и културната исто-
рија на македонскиот народ.

По повод осум векови од основањето, 140-годишнината од обновувањето 
на манастирот „Свети Јоаким Осоговски“ и 20-годишнината од конституи-
рањето на Полошко-кумановската епархија на автокефалната Македонска 
православна црква, на 7 април 1992 година, во Крива Паланка се одржала 
свечена промоција на Монографијата за „Манастирот „Свети Јоаким Осогов-
ски“, чиј автор е Јордан Михајловски.

Во летото 1994 година во Охрид, на македонската културна јавност, Катин 
ѝ ја претставил книгата под наслов „Патописи и разговори“ од Вера Стој-
чевска-Антиќ, чие име го среќаваме во тандем со него, на неколку заеднички 
дела на теми од македонската културна историја. Станува збор за патеписни 
белешки и разговори на овој наш истакнат научен работник, од престојот во 
Соединетите Американски Држави и Канада, како и од разговорите со повеќе 
нејзини колеги од тамошните универзитети.

Пред голем број претставници на Македонската православна црква и бе-
ровчани, во 1995 година, Катин ја промовирал книгата „Записи и натписи во 
манастирот „Свети Архангел Михаил“ во Берово“, од прота Ахил Николов 
Теохарев. Книгата е посветена на Берово од средината на XVIII век и на него-
вата манастирска црква, изградена во 1818 година. Името на Јоаким Крчов-
ски, вели Катин, не случајно е поврзано со манастирот „Свети Архангел Миха-
ил“, бидејќи по потекло е од Владимирово, а освен тоа, во наведената година 
бил учител во Берово. По барање на беровчани и поп Пецо издејствувал до-
звола од турските власти за изградба на црквата и на училишниот простор. 
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ХРИСТИjАНСТВОТО 
ВО МАКЕДОНИjА И ВО 

ДИjАСПОРАТА (1)

Почнувајќи од древните времиња па до денес, Македонија беше, е, и 
ќе биде место каде што се вкрстуваат различни цивилизации и ре-
лигии. Така, христијанството се појави на овие балкански простори 
пред многу векови, односно уште од времето кога апостол Павле 

дојде во Македонија, која како земја, неколку пати се споменува и во Би-
блијата. Историски гледано, почнувајќи од  епохата на Александар Македон-
ски преку римскиот и византискиот период, како и преку големите миграции 
на Славјаните кон југ а потоа и за време на отоманскиот период, Македонија 
беше крстосница на нации, цивилизации, култури, јазици и религии. Во текот 
на овие долги и важни периоди само две нации го избраа името на земјата 
како дел од нивниот идентитет - древните Македонци и Македонците денес.

Инаку, христијанството во Македонија се поја ви  ло уште на самиот поче-
ток, односно со доаѓањето на апостол Павле на овие простори во 51-та годи-
на од новата ера. Впро чем, спо  ред делата апостолски (16.9), до дека апостол 
Па вле бил во Троада, во Мала Азија, преку ноќта имал ви  дение: Сто ел пред 
него еден човек Македонец, кој го молел и му ве лел: „Пре ми  ни во Македонија 
и помогни ни!“

Со доа ѓа њето на свети Пав ле, хрис ти јан  ството во Ма ке  донија за поч   нало 
да се шири од градот Фи ли пи на сит е стра ни. Но се чини хри стијанството 
во Ма  кедонија сво јот врв го достигнало во 9-от век, во времето на светите 
бра  ќа Кирил и Ме то диј. Тие дадоа свој белег на хрис ти јанството не само во 
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Македони ја, туку и пошироко и ги поставија темелите на натамошнито развој 
на се македонската култура, ли те ратура, религија, јазик и ду хов ното жи ве-
ење. Голе мо то дело на светите браќа Кирил и Методиј го про дол  жи ја нивните 
ученици светите Кли мент и Наум Охридски, кои ја фор ми раа и ги поставија 
темелите на првата сло вен ска епархија на Бал ка нот, во ли це то на Охрид ска-
та архиепископија.

Во текот на повеќе векови, христијаните во Ма кедонија, како и на други-
те ближни и далечни просто ри исповедувале заедничка и оп што прифатена 
вера, што збо рува дека и Православната и Католичката црква ег зи стираат на 
овие простори од тогаш до денес. Меѓу тоа, поради различните култури, начи-
нот на разми слу вање и други причини, по дел бата на православни и ка толици 
во смисла на верска поделеност, како и во светот така и во Македонија, по-
стои од 1054 година.

Треба да се истакне дека најголема улога во христијанизацијата на Репу-
блика Македонија и македонската дијаспора, според преданијата, хронича-
рите и традицијата, има формирањето на Охридската архиепископија како 
наследник на архиепископијата на Јустинијана Прима, заедно со нејзините 
мисионери браќата свети Кирил и Методиј Солунски, свети Климент и свети 
Наум Охридски.

Христијаните се најголемата верска заедница на територијата на Репу-
блика Македонија со околу 65 % од населението. Од вкупниот број на хри-
стијанско население, околу 95% припаѓаат на православните христијани, 3 % 
на протестантските, додека 1,2 % припаѓаат на католичките христијани. Прв 
кој го проповедал евангелието во Македонија бил апостол Павле, каде во тоа 
време биле основани и првите христијански заедници и цркви. Според Но-
виот завет, првиот жител на Македонија кој го прифатил христијанството е 
света Лидија Македонка.

Најголема улога во христијанизацијата на земјата, според традицијата, 
има формирањето на Охридската архиепископија како наследник на архи-
епископијата во Јустинијана Прима, заедно со свети Кирил и Методиј, свети 
Климент Охридски  и свети Наум Охридски..

Во времето на цар Самуил, Охридската црква била подигната на ранг на 
патријаршија, за во 1767 година таа да биде укината. По завршувањето на 
Втората светска војна била основана Македонската православна црква - Ох-
ридска архиепископија која се изјаснува како наследник на средновековната 
Охридска архиепископија.

Во овој дел е даден текст за апостол Павле кој станал првиот проповед-
ник на новото месијанско учење при своите мисионерски патувања во Ма-
кедонија. Апостол Павле, за време на својата мисионерска дејност, спровел 
повеќе мисионерски и благовеснички патувања, во текот на кои патувања тој 
го проповедал христијанството меѓу еврејското и паганското население. Апо-
стол Павле во Македонија престојувал четири пати.

Потоа е претставен архимандритот Хаџи Павел Граматиков – Божигроб-
ски кој е познат по тоа што е автор на преводот „Кониковско евангелие” или 
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„Неделното евангелие” на воденски народен говор, што заедно со другите 
преводи претставува мала книжнина и влијаел и за поставувањето на јазич-
ното прашање во времето на преродбата, како и текст за духовноста на Ме-
теорите во Егејска Македонија.

Посебен простор е посветен на света Мајка Тереза која беше прогласена 
за најголема хуманистка на XX век, припаѓаше на Скопје, Калкута и на целиот 
свет. Папата Франциско ја канонизираше Мајка Тереза на 4 септември 2016 го-
дина на плоштадот „Свети Петар” во Ватикан пред десетици илјади луѓе, меѓу 
кои 15 службени делегации и 1.500 бездомни лица од цела Италија. Свеченоста 
за прогласување на света Мајка Тереза се пренесуваше во живо на ватиканска-
та телевизија и беше пренесувана на интернет.

За духовно - националното и црковното живеење на Македонците имаат 
големи заслуги, пред се’ првиот поглавар г.г. Доситеј, кој особено е вреден за 
потсетување, бидејќи ја возобнови Македонската православна црква и од него 
се почна. Исто така и четвртиот поглавар на МПЦ - ОА г.г. Михаил има огромна 
заслуга за афирмација на духовното живеење во Македонија и во дијаспората, 
особено во возобновувањето на македонското монаштво.

Методи Гогов ќе остане доследен на крстот и мантијата, на олтарот и мо-
литвата, на црквата и Македонија. Но како да се плашеле од неговиот дух, 
неговиот ум и знаење, па за да се ослободат од него во 1966 година го испра-
тиле да богослужи далеку од Македонија, преку океанот, во Австралија. Но 
во Мелбурн тој бил свештеник во првата Македонска црква од Македонија 
„Свети Великомаченик Ѓорѓи Чудотворец“. Тамошните медиуми го нарекува-
ле поп што лета бидејќи работел и неуморно патувал - ги создавал првите 
црковни општини во Австралија.

Во делото е даден придонесот на митрополитот господин Кирил (Нико-
ла Поповски) и неговата улога која беше огромна и остави значајни траги во 
формирањето на македонски православни духовни, национални и културно–
просветни центри во прекуокеанските земји. Тој целиот свој живот го посвети 
на духовно-црковното и националното обединување на македонскиот народ, 
на Американско-македонско-канадската епархија и на Полошко-куманов-
ската епархија.

Посебен простор е посветен за Црковно-народниот собор, одржан на 9 
октомври 1999 година, во Соборниот храм на древната Охридска архиепи-
скопија „Света Софија“ во Охрид, кога митрополитот Стефан на 10 октомври 
1999 година торжествено беше востоличен како петти поглавар на МПЦ-ОА 
и оттогаш тој ја извршува должноста архиепископ охридски и македонски, а 
истовремено е и надлежен архијереј на Скопската православна епархија. И 
покрај 44-годишната возраст на господин господин Стефан, Македонската 
православна црква – Охридска архиепископија ја вложи довербата во него-
вата интелектуална и морална зрелост.

Денес надлежен архиереј на Американско — македонско-канадската 
епархија, една од трите задгранични епархии на Македонската православна 
црква е, митрополитот господин Методиј, кој  беше интронизиран во „Свети 
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Климент Охридски” во Торонто  на 4 септември 2006 година. Чинот на вос-
толичувањето го изврши поглаварот на Македонската православна црква, 
неговото блаженство, архиепископот охридски и македонски господин го-
сподин Стефан.

Македонското иселеништво во САД и во Канада, преку дејноста на маке-
донските православни цркви, ја доживува својата вистинска црковно-духов-
на, културно-просветна и сенародна ренесанса и афирмација.

Тоа е, секако, заслуга на матичната татковина - Македонија и грижата на 
мајката автокефална Црква. Всушност, нашата Светиклиментова автокефал-
на МПЦ-ОА, преку своите духовни мисионери, особено митрополитите Кирил 
и Методиј, заедно со свештенството се оној „спиритус мовенс“ кој ги мотиви-
ра, обединува и инспирира Македонците од сите делови на етничка Македо-
нија во нивното севкупно живеење и творење.

Затоа, за митрополитите Кирил и Методиј и Американско-канадско-маке-
донската епархија е посветен посебен простор во ова дело. Тие, заедно со 
свештениците и верниците се достојни за почит, оставајќи трајни дела за себе 
и за идните генерации. Ова зборува дека такви добри дела можат да прават 
само духовници, институции, примерни во работата, креативни и силни луѓе, 
докажани дарители какви што се членовите на МПЦ-ОА. Луѓе проникнати со 
достоинство и искрено и чесно македонољубие. Луѓе со широки и чисти еван-
гелски христијански погледи и љубов кон својот народ и сите луѓе.

Исто така, во овој дел се презентирани и текстови за: Кирил Стојановски 
и Атанас Попов - првите мисионери во Канада, за Илија Донев – духовникот 
и чувар на македонската религија, за архимандритот Никодим Царкњас кој е 
симбол на Беломорието и Славе Катин и неговите дела посветени на црков-
ното живеење.
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МАКЕДОНСКИТЕ ОПШТИНИ, 
ЦРКВИ И МАНАСТИРИ 
НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ВО 

АВСТРАЛИjА, КАНАДА И 
САД (2)

Во македонското духовно и културно живеење во еден подолг пери-
од беше поевидентен недостигот од еден, макар и глобален, пре-
глед: од појавата на македонските православни црковни општини 
до современиот црковен живот на македонските доселеници во 

прекуокеанските земји, Соединетите Американски Држави, Канада и Австра-
лија

Македонската православна црква (МПЦ) играла значајна улога во оп-
фаќањето и сплотеноста на Македонците надвор од Македонија, особено 
во прекуокеанските земји. По обновувањето на самостојноста  на  Охридска-
та  архиепископија во 1958 година и на автокефалноста во 1967 година, МПЦ 
направила силен пробив меѓу бројното македонско иселеништво од сите 
делови на Македонија во прекуокеанските земји САД, Канада и Австралија, 
како и меѓу Македонците во денешната Европска Унија и во други земји. 

Македонската православна црква е организирана преку своите епархии: 
Американско-канадската и Австралиско-македонската православна епар-
хија која била формирана во 1967 година, а која во 1974 година е поделена 
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на: Американско-канадска и Австралиска епархија, во чија диоцеза денес е 
и Нов Зеланд, а од 2016 година постои и Сиднејско-австралиска епархија Од 
1984 година постои и Македонска православна епархија за Европа.

Македонските православни цркви во иселеништвото се најзначајните и 
најмасовните собиралишта на Македонците од сите делови на Македонија. 
Во тие македонски храмови, покрај богослужбата, слободно се слуша маке-
донскиот збор, мајчиниот јазик донесен од стариот крај. 

Покрај за доволувањето на црковно-религиозните чувства и потреби, ос-
новните начела на Македонската православна црква во своето дејствување 
во дијаспората биле и се, меѓу другото, јакнење на единството сред македон-
скиот народ, слогата, евангелската љубов, чувството за слобода, разбирање 
и заедништвото со сите луѓе во средините во кои се определиле да живеат. 

Тоа придонесува Македонците да бидат добри, чесни, примерни и тру-
дољубиви граѓани во своите нови татковини. Трудејќи се да обезбедат досто-
ен живот за себе и за своите фамилии, тие секогаш се подготвени искрено да 
придонесуваат за поголем просперитет на новата татковина

Тоа беше повод авторот Славе Николовски-Катин да ја подготви значајната 
публикација „Македонските православни црковни општини во Австралија, 
Канада и САД“, во издание на НИО „Нова Македонија“, Скопје, 1991 година, а 
која содржи 192 страници. Таа е прв и скромен историски обид за периоди-
зација на македонските православни цркви и манастири во прекуокеанските 
земји. Во овој труд се настојува да се осветли историскиот и развојниот пат на 
црковните општини и на македонските доселеници. Делото опфаќа подолг 
временски период што претставува макотрпна, но и одговорна самоиниција-
тивност да се создаде таква публикација која би го одбележила најважниот 
период на македонските православни црковни општини и активностите на 
македонските иселеници во нивните нови средини.

Во рамките на еди ци јата „Сведоштва“ на „Нова Македонија“, се појавува со 
делото под наслов „Македонските православни црковни општини во Ав стра-
лија, Канада и САД“. Како што истакнал академик Блаже Ристовски, тогашен 
потпретседател на експертската влада на Република Македонија и претсе-
дател на Комисијата за односи со верските заедници, (на про мо цијата во „Са-
рајот“ во Ресен, по повод осумте века на црквата „Свети Ѓорѓи“ во Курби ново):

„Катин дава глобален преглед од појавата на македонските пра во славни 
црковни општини до современиот црковен живот на маке дон  ски те доселе-
ници во прекуокеанските земји, Соединетите Американски Држави, Канада и 
Ав стра лија. Активното духовно и културно-просветно живеење на Македон-
ците во дијаспората, наметнува, во определен обем и време, низа суштин-
ски праша ња што се однесуваат на вистината за Ма ке дон ската православна 
црк ва и за македонскиот народ во минатото и за сегашните состојби во ма-
кедонските православни црковни општини надвор од Републиката. 

Во овој историски преглед, Катин прави обид за периодизација на ма-
кедонските православни цркви, црковни општини и манастири во пре ку-
океанските земји, свесен дека натамошното истражување на црков ниот и на-
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ционалниот живот на македонските иселеници може да доведе до промени 
и во поглед на обемот на материјалот во соодносот меѓу оддел ните периоди. 

Во ова дело, Катин настојува да го осветли историскиот и раз вој ниот пат 
на македонските православни црковни општини и на ма ке дон ските иселе-
ници во прекуокеанските земји. Поточно, да го фокусира она место во ма-
кедонската црковно-национална историја, за кое се из бо ри ле самите маке-
донски иселеници. Тоа опфаќа подолг временски пе риод што претставува 
макотрпна, но и одговорна работа каква што бара публи кација за развојот на 
македонските православни цркви и црков ни општи ни, како и активностите на 
македонските иселеници во нивните средини. 

Оттука, во подготовката на книгата се користени научни трудови, публи-
кации, извештаи, писма, разговори и други извори поврзани со оваа тема. 
Но, и покрај тоа, Катин е свесен дека ова негово дело не претендира на ис-
црпност, заради што и очекува дополнувања и сугестии кои би ги збо гатиле 
сознанијата за активностите, животот и историјата на маке дон ското иселе-
ништво, од сите делови на Македонија и на македонските пра вославни цркви 
и црковни општини во Австралија, Канада и САД“, истакна д-р Ристовски. 

Треба да се нагласи дека една од одредбите на Црковно-народниот собор 
што се одржала во Охрид од 17 до 19 јули 1967 година, кога била прогласена 
автокефалноста на Македонската православна црква во лицето на Охридска-
та архиепископија, била донесена и одлуката на Светиот архијерејски синод 
да се формира Американско-канадско-австралиско-македонска епархија.

Оваа значајна црковна институција, од почетокот до денес, меѓу друго-
то,  има за цел да ги продлабочува врските и да ја јакне љубовта, верата и 
надежта меѓу македонските иселеници во прекуокеанските земји со Татко-
вината и со Црквата, како и да биде мост за подобро запознавање и збли-
жување на Македонија со земјите каде што живеат тие. Во почетокот епар-
хијата била заедничка за САД, Канада и Австралија. Подоцна, се одлучила 
за Австралија да се формира Австралиско-македонската епархија, а денес 
Австралиско-новозеландско-македонската епархија, која се одделила како 
посебна институција, а се формирала и Австралиско–сиднејска православна 
епархија и Европската  епархија.

Според одлуката на Синодот на МПЦ, за прв архијереј на целата Епархија 
бил избран тогашниот викарен епископ тивериополски, господин Кирил, кој 
на 10 август 1969 година бил интронизиран како нејзин надлежен епархиски 
архијереј. Чинот на интронизацијата бил извршен во најголемата македон-
ска иселеничка колонија и црковно-културен центар на Македонците од сите 
делови на Македонија - Торонто, од страна на тогашниот дебарско-кичевски 
митрополит господин Методиј. Во службата на интронизацијата учествувале 
свештени лица, а во присуство на голем број Македонци од сите македонски 
колонии од Канада и САД, бројни гости и официјални личности на македон-
ските организации и асоцијации, како и претставници на канадската влада и 
на медиумите. 
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На 4 октомври 1969 година, во просториите на МПЦ „Свети Климент Ох-
ридски“ во Торонто, со учество на бројни делегати и гости за првпат било 
формирано Епархиско собрание, како највисоко тело на оваа Епархија. Потоа 
биле избрани: верификациона комисија, записничар, потпретседател, како и 
Епархиски управен одбор, Епархиски црковно-судски совет и Епархиски цр-
ковно-просветен совет.   

По дванаесет години, Американско-канадско-македонската црковна 
епархија официјално била регистрирана пред американските власти на др-
жавата Њујорк. Тој чин претставува историски момент за македонските исе-
леници и еден од најзначајните настани во животот и дејноста на Македон-
ската православна црква на северноамериканскиот континент. 

Може да се каже дека 12 септември 1981 година, е светол датум за Ма-
кедонците од Соединетите Американски Држави Соединетите Американски 
Држави и од Канада, кога во Македонската православна црква “Свети Ди-
митрија“ во Рочестер, во државата Њујорк, митрополитот господин Кирил ги 
потпишал документите и го означил законското регистрирање на Епархијата 
во присуство на личности од македонските заедници, свештени лица и пред 
американски адвокат. 

Имено, по одржувањето на молитвата во храмот „Свети Димитрија“, во 
хотелот „Американа“, во кој се наоѓала канцеларијата на адвокатот, со пот-
писите на архијерејот и архијерејскиот заменик, првпат надвор од границите 
на Македонија се озаконила и се признала епархија на МПЦ. Во тој период, 
Епархијата ја сочинувале 15-тина црковни општини со 10-тина парохиски 
свештеници. 

Веста за регистрирањето на Епархијата брзо се разгласила преку сред-
ствата за јавно информирање на македонските, во американските и канад-
ските медиуми. Меѓутоа, посебно внимание на овој настан посветил њујорш-
киот дневен весник „Тајмс Јунион“, на чии страници било објавено законското 
регистрирање на Епархијата, постоењето на Македонската православна црк-
ва и на македонската нација во целина.

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Ско-
пје, од оваа публикацијата биле печатени околу 150 продолженија. Исто така, 
поголем број продолжение од ова дело биле објавени во различни информа-
тивни гласила во Република Македонија и во прекуокеанските земји.: 
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55 ГОДИНИ ОД 
ВОЗОБНОВУВА ЕТО  

НА ОХРИДСКАТА 
АРХИЕПИСКОПИjА ВО ИМЕТО 

НА МАКЕДОНСКАТА 
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (3)

Годината 2022 ќе биде запишата со златни букви во историскиот раз-
вој на Македонската православна црква – Охридска архиепископија. 
Имено, во 2022 година се навршија 55-години од возобновувањето 
на Охридската архиепископија во името на Македонската право-

славна црква. Во таа чест на 30 септември се одржа свечена духовна акаде-
мија во катедралната црква „Света Софија “ во Охрид.

Меѓутоа, во последните неколку децении, Македонската православна 
црква – Охридска архиепископија (МПЦ-ОА) била, е и веројатно, ќе биде цел 
на дискусии, полемики, расправии, па и напади на црковни те институции на 
соседните земји и пошироко, коишто настојуваат да го спречат и оддол жат 
нејзиното влегување во семејството на рамноправните црковни организации 
во пра вославието. Притоа, се чинат обиди да се оспорат и историските канон-
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ски темели на целокупниот живот на Македонската православна црква–Ох-
ридска архиепископија.

Во притисоците, изолаци ја та и негирањето на МПЦ-ОА и на нејзиното ле-
гитимно постоење, е ангажиран голем дел од пропагандната и медиуимска 
машинерија, која има за цел да ги искривува и премолчу ва историските фак-
ти од минатото и од сегашноста, а тоа се прави со намера да се до ве дат во 
прашање основните обележја на православниот македонски народ, неговиот 
црко вен организам и неговата вистина, како народ кој постои со векови, го 
чува право славието да има самостојна, суверена и независна држава, Репуб-
лика Македонија.

Исто така, одредени кругови и поединци на православните цркви на со-
седните зем ји, како да го заборавиле и сопствениот пат на стекнување на 
самостојност и право на своја православна народна црква.   Се премолчува 
осумвековното постоење на Ох рид ската архиепископија чие основно јадро, 
од нејзиното формирање до нејзиното не законско укинување, ги претставу-
вало христијаните од сите делови на Македонија.

Се премолчуваат вековните движења на Македонците во XIX и XX век за 
обновување на Ох ридската архиепископија, со што се оспорува континуите-
тот на оваа институција во ли цето на Македонската православна црква како 
легитимен претставник на сите пра во славни верници во Република Македо-
нија и на целиот македонски народ во светот.

Факт е дека денес, и по меѓународното признавање на Република Маке-
донија и нејзиното зачленување во Организацијата на Обединетите нации, 
и натаму се негира автокефалноста на Македонската православна црква. 
Тоа може да се смета како атак на христијанското битие на маке дон скиот 
народ. Затоа, потребно е да се истакнат, заедно со историската вистина на 
ма кедонскиот народ, канонските и историските темели на Македонската 
православна црк ва, нејзиниот континуитет како дел од светската културна 
ризница.

Во сите територии кои биле под јуриздикција на Охридската Архиеписко-
пија до нејзиното укинување во 1767 година е присутно македонското име, а 
тие територии биле нарекувани од нивните жители македонски предели. Во 
тој период постоеше „свето империјално право“ од кое произлегуваше име-
нувањето според името на државата, црквата или верата на која и припаѓале. 
Тоа особено важеше за црковната јурисдикција, односно за автокефалната 
црква, патријаршија и архиепископија, чии имиња ги носеа сите епископии. 

Тоа беше вообичаено и населението на тоа брзо се навикувало со оглед на 
тогашната улога и значењето на црквата. Тоа влијаеше и на свеста на наро-
дот и на неговите црковни претставници, кои според тоа си ги определувале 
титулите и својата припадност.

Во историскиот развој на Македонија е забележано дека во времето 
на Втората светска војна, македонскиот народ активно учествувал во неа со 
цел да се ослободи од фашистичкиот окупатор и да се здобие со национал-
на слобода, државност и црковно осамостојување. Првиот официјален акт во 
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врска со регулирањето на македонското црковно прашање бил донесен на 15 
септември 1943 година, од страна на тукушто формираното Верско поверен-
ство при Главниот штаб на македонската војска.

Веднаш по формирањето на Верското поверенство, на ослободената те-
риторија, во селото Издеглавје - Охридско, бил одржан Првиот свештенички 
собор, на кој едногласно биле донесени решенија од првостепено значење 
за натамошната иднина за црковното управување во Македонија. Тогаш ма-
кедонското свештенство одбило да ја признае јурисдикцијата на која и да е 
туѓинска црква, барајќи во слободна Македонија да се обнови Охридската 
архиепископија и црковниот живот на слободниот македонски народ да биде 
раководен од Македонската православна црква. 

Подоцна и во селото Горно Врановци, уште за време на војната, бил фор-
миран Иницијативен одбор за постојано организирање на Македонската 
православна црква. По завршувањето на војната, тој Иницијативен одбор го 
презел црковното раководење и ги спроведувал подготовките за одржување 
на Првиот македонски црковно-народен собор.  

Првиот македонски црковно-народен собор се одржал во  Скопје  на 4 и 
5 март 1945 година. На овој Собор земале учество повеќе од 300 делегати 
- свештеници и мирјани. Како главна цел на соборот била да се обнови Ох-
ридската архиепископија како Македонска самостојна православна црква, 
која нема да биде потчинета на која и да било помесна православна црква; со 
своја народна хиерархија и народно свештенство. 

Потоа, Иницијативниот одбор за организирање на Македонската право-
славна црква на 23 јули 1958 година, заедно со целокупното свештенство до-
нело одлука за свикување на Вториот македонски црковно-народен собор. 
Соборот бил одржан во Охрид, во црквата „Света Софија“. 

Таму, повторно била донесена одлука за обновување на Охридската архи-
епископија. Веднаш потоа бил избран македонски митрополит, поглавар на 
Македонската православна црква, кој ја добил титулата, „охридски архиепи-
скоп“. Тоа бил митрополитот Доситеј.

На Третиот црковно-народен собор, одржан на 18 јули 1967 годинa, била 
прогласена автокефалноста на Македонската православна црква, настан, кој, 
секако, треба да се прифати како момент за возобновување на Македонската 
православна црква, два века по нејзиното незаконско укинување. Токму од 
таа причина годинава, кога се навршија 50-години од возобновувањето на 
Охридската архиепископија во името на Македонската православна црква се 
одржаа големи прослави.

Одлуката за самостојност на Македонската православна црква била пот-
врдена преку отслужувањето на заедничка архијерејска литургија со српски-
от патријарх  Герман, на 19 јули 1959 година, во  црквата „Света Мина“  во 
Скопје, и, истовремено, е извршена и хиротонија на преспанско-битолскиот 
владика Климент. 
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Со тоа, Светиот архијерејски синод на Српската православна црква дала 
самостојност на Македонската православна црква, со тоа што таа и понатаму 
останува во канонско единство со Српската православна црква преку нејзи-
ниот патријарх.

По неколку дена во црквата „Свети Никола“ во Штип е хиротонисан г. Наум 
за владика на Злетовско-струмичката епархија. Конституиран е Синодот на 
Македонската православна црква според нејзиниот Устав, како и другите ад-
министративни органи и тела во Архиепископијата и во епархиите.

Во мај 1962 година во придружба од патријархот Герман, со неколку епи-
скопи   на Српската православна црква, во посета на Македонската право-
славна црква дошол  московскиот патријарх Алексеј, придружуван од ми-
трополитот Никодим, епископот Пимен и повеќе великодостоинственици на 
Руската православна црква. 

На празникот Свети Кирил и Методиј во црквата „Света Богородица Ка-
менска“  во  Охрид  била одржана и архијерејска  литургија, на којашто зеле 
учество московскиот патријарх Алексеј, српскиот патријарх Герман и архие-
пископот охридски и митрополит македонски Доситеј.  Ова било прво сослу-
жување на поглаварот на Македонската православна црква со поглавари на 
други автокефални цркви.

Во  1966  година, односите со Српската православна црква повторно се 
влошуваат. По новонастанатите недоразбирања и судири, Светиот синод на 
Македонската православна црква на 17 јули 1967  година, во Охрид, го сви-
ка  Третиот црковно-народен собор  и на свечената седница во охридската 
црква „Свети Климент“ ја прогласил Македонската православна црква за ав-
токефална. 

Чинот на прогласувањето на автокефалноста на Македонската право-
славна црква било извршено на светата архијерејска литургија, отслужена во 
црквата “Света Богородица-Перивлепта“  тогаш позната и како „Свети Кли-
мент“) на  19 јули  1967  година, од  Светиот архијерејски синод на Македон-
ската православна црква, точно по 200 години  од нејзиното укинување од 
страна на Отоманската Империја. 

Последниот Устав на Македонската православна црква бил донесен во 
1974 година, според кој Македонската православна црква своите работи ќе 
ги управува и ќе ги води независно, во согласност со догматското и канонско-
то единство со другите православни цркви. 

Македонската православна црква има свој грб, свое знаме, а службен ја-
зик е македонскиот. Црковно – епархиски тела и административни органи на 
Македонската православна црква се: 1. Архиепископот, 2. Светиот архијереј-
ски синод, 3. Архијерејскиот црковен суд, 4. Епархиите, седум во Република 
Македонија и четири во прекуокеанските земји (Американско – канадска, Ав-
стралиска-новозеландска, Европска и Сиднејско-Австралиска епархија), кои 
се управувани од надлежни владици со помош на архијерејски заменици во 
градовите на овие епархии. Основни единици на територијалната поделба се 
парохиите, управувани од свештениците.
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Светиот архијерејски синод е одговорен за религиозните и за воспитни-
те активности, за издавање на религиозна литература, како и за воспоставу-
вање на свештенството и на монаштвото.

Македонската православна црква игра значајна улога во собирањето на 
Македонците во земјата и надвор од неа. Македонскиот народ во неговата 
долговековна борба за своја сопствена држава, за национална и за културна 
слобода и независност, во исто време, се бореше и за независност на својата 
православна црква. 

Затоа, историјата на македонскиот народ во последниве илјада години се-
когаш била тесно врзана со Македонската православна црква, со Охридската 
архиепископија. Немајќи своја сопствена држава, Македонците добиле, во 
некоја смисла, национална независност за долг временски период, преку Ох-
ридската архиепископија. Црквата била таа која организирала голем дел од 
културната, од уметничката дејност на македонскиот народ, пред сè преку 
градење на цркви и манастири.

Инаку, Македонската православна црква во Република Македонија е соп-
ственик на околу 2.000 цркви, манастири, параклиси и други верски објекти, 
кои припаѓаат на седум епархии во Република Македонија, потоа, под нејзи-
на јурисдикција се околу осумдесет македонски православни цркви, мана-
стири и црковни општини во дијаспората, кои припаѓаат на четирите епархии. 

Потоа МПЦ-ОА има над петстотини свештенослужители и монаштво, два-
наесет великодостојници (владици), на чело со поглаварот на Македонската 
православна црква - Охридска архиепископија, г.г. Стефан во Република Ма-
кедонија и светот. МПЦ има отворено Богословско средно училиште и Факул-
тетот за богословија „Свети Климент Охридски“ кој е во состав на државниот 
универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија.

Инаку, по обновувањето на самостојноста Охридската архиепископија во 
1958 година и на автокефалноста во 1967 година, МПЦ направила силен про-
бив меѓу бројното македонско иселеништво од сите делови на Македонија во 
прекуокеанските земји САД, Канада и Австралија, како и меѓу Македонците 
во денешната Европска Унија и во други земји.

На 12 ноември 2009 година, Македонската православна црква во своето 
име ја додаде додавката Охридска архиепископија како директна наслед-
ничка на старата Охридска архиепископија. Покрај додавање на додавка, 
Македонската православна црква  – Охридска архиепископија изврши и про-
мени во грбот и знамето, односно наместо приказот на црквата „Света Бого-
родица–Перивлепта“, сега е приказот на црквата „Света Софија“ од Охрид, 
како седиште на архиепископите на Охридската архиепископија.
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,,СВЕТИ ѓОРѓИ“ ОД  
МЕЛБУРН - ПРВА 
МАКЕДОНСКА 

ПРАВОСЛАВНА ОПШТИНА 
НАДВОР ОД  

МАКЕДОНИjА (4)

Мелбурн, бисерот на државата Викторија и еден од светските ме-
трополи е центар и за македонските доселени. Таму, на тие про-
стори, во тој индустриски, културен и административен центар на 
Викторија, Македонци од Егејска Македонија се доселиле уште 

во дваесетите години на минатиот век, на почетокот нивниот број бил многу 
мал, а потоа тој постојано се зголемува

Македонската православна црква „Свети Ѓорѓи“ во Мелбурн, Викторија.е 
прва македонска православна црква изградена надвор од Република Ма-
кедонија и е дело претежно на Македонци од егејскиот дел на Македонија. 
Имено, најголемиот број Македонци во Австралија по Втората светска војна 
и пред тоа беа од Беломорска Македонија доселени главно во државата Вик-
торија.



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Црковно - духовното живеење216

Овој значаен и голем македонски центар се наоѓа во Престон, во еден убав 
дел на градот каде денес е изградена новата црква посветена на свети Ѓорѓи 
и на света Богородица. На самиот влез на центарот се извишува споменик на 
Гоце Делчев, кој е откриен на 3 декември 1988 година, а под платото е рас-
пространета црквата и културнопросветниот центар „Епинг“ кој, покрај дру-
гото има неколку сали и други придружни простории, од кои големата сала 
е вистински културен храм и собиралиште, пред се‘ на  постарата генерација 
доселеници.

Активностите во Малбурн за изградба на македонската црква почнаа вед-
наш по создавањето на Републиката. Меѓутоа, најзначаен датум за Македон-
ците-печалбари е секако 14 мај 1956 година, кога се одржа првиот јавен собир 
на кој со силен жар, ентузијазам и љубов почна кампањата за собирање сред-
ства меѓу Македонците и нивните пријатели и симпатизери од австралиското 
општество, со цел да се изгради македонски храм, што ќе им служи на право-
славните Македонци, кои со гордост ја истакнуваа својата посебна национална 
припадност, богатиот фолкор и историјата.

Првите подготовки за црковното органзирање датираат од карјот на 1955 
година и од почетотокот на 1956 година, кога во Мелбурн, група активисти, 
меѓу кои беа: Ристо Алтин, Дане Трпков, Стојан Србинов, Петре Божанин и 
дуги, разменија мислења и ги разгледаа новонастанатите услови. Се дојде до 
заклучок дека треба да се пристапи кон нови пошироки форми на собирање 
што беше една од основните цели на МАНС при неговото основање и се до-
несе одлука да се формира македонска црковна општина. Кога се разгледаа 
сите аспекти на таквиот чекор и на таквата ориентација, тие излегоа пред ис-
лениците и на низа собранија и манифестации говореа за неа и ја објаснуваа 
додека таа не допре широко меѓу иселениците и не стана нивна заедничка 
преокупација и акција.

Вистината за осоздавањето на македонската православна црковна 
општина и за изградбата на македонскиот духовно-национален храм наиде 
на силен отпор кај непријателите. Но, и покрај сè, на Илинден 1958 година, 
на свечен начин, а во присуство на голем број доселеници и симпатизери, 
беше поставен каментемелникот на црквата ,,Св. Ѓорѓи“, којашто се наоѓа во 
Фицрој. Една година подоцна е поставена споменплочата на која стои: ,,Оваа 
црква е изградена за потребите на македонската православна општина“, а на 
7 август 1960 година тогашниот епископ Злетовско-струмички г. Наум, во со-
служение на поголем број македонски свештеници, го освети храмот на све-
тиот великомаченик Ѓорѓи и тоа е прв храм надвор од Македонија осветен од 
македонски владика.

Овој голем настан во Мелбурн беше од извонредно значење за Македон-
ците во Австралија и пошироко, бидејќи црквата ,,Св. Ѓорѓи“ стана црковен и 
национален темелник што ги поттикна Македонците низ светот да се збли-
жат, да постигнуваат подобри резултати и да се афиримираат себеси и маке-
донската вистина во новата средина.
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Историјата на црквата ,,Св. Ѓорѓи“ е многу бурна, таа има големо значење 
и силно влијание врз организирањето и работењето на, речиси, сите црковни 
општини во Австралија и пошироко. Во овој долг период на постоење, актив-
ностите во црковната општина варираа зависно од нејзината управа. Меѓу-
тоа, паралелно со заживувањето на црковниот живот, се преземени чекори 
и за развивање на културнопросветни, спортски и други активности, бидејќи 
таа уште со самото формирање беше замислена како црковно-просветна 
институција на македонците доселеници. Притоа, посебно место им припаѓа 
на истакнатите исленици Васил Мојанов, кој беше прв претседател, потоа на 
Ристо Алтин, Ванчо Неделковски, Доне Трпев, Аспро Аспров, Стојан Србинов, 
Петре Божанин, Димко Колевски, Стојче Стојчев и на други истакнати активи-
сти и од помладата генерација, кои придонесоа за афирмација на црковната 
општина и на македонските иселеници во Австралија.

Во составот на црквата започна со успех да работи Културно-просветното 
друштво ,,Светлост“, формирано кон крајот на 1960 година, чии членови по-
кажаа голема љубов кон македонската народна песна и оро со толку пати по-
кажани и докажани квалитети пред јавноста низ Австралија и во Македонја 
за време на нивните многубројни гостувања. Исто така, во состав на црква-
та работи пензионерска група и други секции. Во оваа црква во изминатиот 
период се извршени над 6000 крштевки, над 4000 венчавки и над 2000 се 
испратени во вечниот покој и мир, според обичаите и традициите на право-
славниот македонски народ.

Црковната општина „Свети Ѓорѓи и Света Богородица“,   е добитник на 
престижната награда ,, Св. Климент Охридски“. Таму, со голем успех работи 
Женската секција, потоа неделното училиште на македонски мајчин јазик, 
фудбалскиот клуб, библиотеката, културно-просветниот центар ,,Епинг“, ка-
дешто се наоѓа споменикот на Гоце Делчев. Епинг е собиралиште особено на 
младите, но се развиени и многу други активности на Македонците во мулти-
културна Австралија.

Тој е прв македонски храм во дијаспората осветен од македонски владика, 
кој за прв пат ја изрече светата литургија на својот мајчин македонски јазик. 
Овој голем настан во Мелбурн беше од извонредно значење за Македонците 
во Австралија и воопшто за Македонците во дијаспората. 
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МОНОГРАФИjАТА ЗА 
ХРАМОТ ,,СВЕТИ КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ВО ТОРОНТО (5)

Прославувањето 55 години од постоењето на првата Македонска пра-
вославна црква „Свети Климент Охридски“  во Канада,  стожерот  на 
најголемиот број активности што Македонците ги развиваат во То-
ронто и пошироко  претставува мотив повеќе за изразување на љубо-

вта и почитта кон родната земја Македонија
Овој црковно-национален дом е најголем центар на раселените од сите 

делови на Македонија. Тоа е место на другарување на Македонците од седум 
до седумдесет и седум годишна возраст. Со други зборови, таа е македонски 
центар за поколенијата. 

Тоа е постигнато благодарение на демократска Канада која се смета за 
светски пример на мултикултурно општество. Таа е прва земја во светот која 
официјално го признала мултикултурното шаренило и ја продолжила конти-
нуираната, значајна и доследна недискриминациска политика. Со тоа, мулти-
културата на заедништво, почит и љубов кон Канада се прогласила за полити-
ка на власта на Канада, каде што секој староседелец или новодојденец како 
Канаѓанин има право на слобода на свеста, верата, мислата, изразувањето, 
мирното собирање и дружење, уживање и развој во сопствената култура, 
пропагирање и применување на сопствената религија и употребата на мај-
чиниот јазик. 

Канада, ветената земја за голем број Европејци, особено за Македонци-
те од поробена Македонија, се смета за светски пример на мултикултурно 



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Црковно - духовното живеење 219

општество. Од Втората светска војна во оваа демократска и многунационал-
на држава се одвиваат значајни социјални, културни и економски преобраз-
би, а со тоа и голема трансформација во нејзиниот етнички состав.

Според Законот за зачувување и унапредување на мултикултурата во Ка-
нада, покрај другото, се вели: „Устaвот на Канада пропишува дека секој пое-
динец е еднаков пред законот и има право на иста заштита и корист спо ред 
Законот без дискриминација и дека секој има право на слобода на свеста, ве-
рата, мислата, верувањето, мислењето, изразувањето, мирното собирање и 
дружење и ги гарантира овие права и слободи подеднакво на лицата од машки 
и женски пол, без разлика на расата, националното или етничкото потекло 
и бојата. А со тоа, на лицата кои припаѓаат на етнички или верски малцин-
ства нема да им се спори правото да уживаат во сопствената култура, да ја 
пропагираат и применуваат сопствената ре лигија или да го употребуваат 
сопствениот јазик“

Ова не е само декларација, туку Законот за мултикултура на Канада што 
се спроведува на дело. Канадската нација, која е единствена, е составена од 
преку сто етнички групи и претставува пример за многу народи и земји. Ет-
ничките групи со своето заедничко живеење го градат познатиот канадски 
мозаик на културата составен од културите на народите што живеат на тие 
простори, кои во Канада се ништо други, туку само Канаѓани.

Македонска православна црква „Свети Климент Охридски“ е изградена во 
убавата метропола Торонто. Тој е распространет на брегот на езерото Онта-
рио, на осумдесетина километри од Нијагарските Водопади и претставува град 
со многу европски нишани, кој магично го привлекува и опива посетителот и 
намерникот. Торонто е град со прекрасни облакодери, раскошни населби со 
архитектура адаптирана од целиот свет, со уметнички галерии, музеи, опера 
и со други многубројни културно-историски споменици. Тој е најголемиот ин-
дустриски, културен, политички, административен и спортски центар, како и 
бисер на Онтарио и метропола со големи перспективи.

По повод 30-годишниот јубилеј на првата Македонска православна црква 
„Свети Климент Охридски“ отпечатено е делото „Македонски вознес“, чии ав-
тори се Славе Николовски-Катин и Фиданка Танаскова. Тоа е едно од значај-
ните изданија на „Свети Климент Охридски“, од Торонто, отпечатено во 1994 
година, на 232 страници, на македонски и англиски јазик.

Монографијата е исполнета со   интервјуа, писма, документи заедно со 
статии од весници, списанија, публикации  и други материјали. Таа е исполне-
та со информации, фотографии, документи и другите писмени материјали од 
управите на црквата „Свети Климент Охридски“

Особен придонес за монографијата беше помошта со материјали на то-
гашниот претседател, г-дин Никола Стојановски, кој ја започна идејата за 
објавувањето на оваа дело. Исто така голем е придонесот и на другите чле-
нови на управите на црквата, особено на женската секција, другите групи и 
голем број Македонци од Торонто, Потоа за одбележување е тоа што чле-
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новите на управите на црквата за годината 1993/94 имаа разбирање да се 
финансира објавувањето на делото.

Исто така, треба   да се потенцира придонесот на многу други доброна-
мерници и пријателите на Македонците во Торонто. Нивниот ентузијазам и 
поддршка придонесоа многу за иднината на црквата „Св. Климент Охридски“ 
и на Македонската  православна црква во целина. На тој начин тие придоне-
суваат за благосостојбата на Македонците во новата средина водемократ-
ска  Канада, како и на земјата на нивните предци, етничка Македонија.

Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“ во Канада е 
стожерот на најголемиот број активности што Македонците ги развиваат во 
Торонто и пошироко и претставува мотив повеќе за изразување на љубовта и 
почитта кон родната земја Македонија. Црквата е национален дом и најголем 
центар на раселените од сите делови на етничка Македонија. 

Во својата рецензија за книгата, полошко-кума нов ски  от архијереј, митро-
политот Кирил, истакнал дека големиот празник, три  деценискиот јубилеј на 
светиот македонски храм „Свети Климент Ох ридски“ во Торонто е вистински 
македонски вознес за сите браќа и сес три од род македонски, за сите имени 
и безимени кои вградиле огромна љубов, дарување, труд и самопрегор во 
неговите темели и го подигнале овој прекрасен и најголем соборен храм на 
северноамериканскиот кон тинент. 

Црквата била и останува да биде симбол на македонското име, непокор, 
тврдокорност и постоење на далечните прекуокеански про с то ри, во чии две-
ри пулсира една извонредно динамична активност, атрак  тивна, привлечна и 
неодминлива за сите генерации Македонци, под  влекува митрополитот Ки-
рил во предговорот под наслов „Летопис на генерациите“. 

„Повеќе од еден век е зад нас откако од македонската родна земја тргна 
кон канадскиот простор и сѐ уште трае масовната брановита пре сел ничка 
река. Така, денес само во Торонто е формирана повеќе од сто ил јадна маке-
донска комуна. Во сите години зад нас, македонскиот етни кум развил импо-
зантен самоорганизиран колаж кој остварил извон редно широка и значајна 
активност на сите полиња. Црквата „Свети Кли мент Охридски“ со оваа моно-
графија го овековечува своето постое ње и миси ја“..., истакнал вториот рецен-
зент на оваа книга, Христо Андоновски.

Во посветата на монографијата за црквата „Свети Климент Ох рид ски“, го-
сподин господин Михаил вели: 

„Плодот што го родило дрвото посадено од свети Кли  мент Охридски во 
Македонија, довело до создавање на Охрид  ска  та архиепископија, која денес 
постои во лицето на Македонската право слав на црква. Корените на тоа Све-
тиклиментово дрво се рашириле на се каде низ цела Македонија и светот и 
стасале до северноамериканскиот кон ти нент, каде изникнал еден од најголе-
мите и најзначајни духовно-национал ни и културно-просветни храмови што 
македонските иселеници го имаат - Црквата „Свети Климент Охридски“ во 
Торонто. Во изминатите три де це нии црквата остварила значаен црковен, ду-
ховен, национален и кул турен развој, со што дала голем придонес во севкуп-
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ното живеење на ма  ке донските доселеници од сите делови на Македонија и 
го збогатила мозаик от на демократска и мултикултурна Канада“. 

Промоцијата на ова дело била извршена во Соборната црква на Аме-
риканско-канадската македонска православна епархија „Свети Кли мент Ох-
ридски“ во Торонто на патрониот ден на црквата, а на која зборувал митропо-
литот господин Кирил. Исто така, ова дело било промовирано и во Соборни от 
храм „Свети Климент Охридски“ во Скопје, од господин господин Михаил и 
проф. д-р Ве  ра Стојчевска-Антиќ.

На овој настан, во Гласникот на Институтот за национална историја се 
осврнал и историчарот д-р Александар Тра јановски, кој ова дело на чита-
телите им го препорачал како ре ли квиум, кој претставува нов придонес во 
македонската црковно-на цио нална ис то риографија. Свечена промоција оваа 
монографија доживеала и во Стру мица, каде што за неа во Домот на култу-
рата зборувале про фе сорите д-р Вера Стојчевска-Антиќ и д-р Димитар Ке-
рамичиев.

Промоцијата на ова дело била извршена и во Соборната црква на Аме-
риканско-канадската македонска православна епархија „Свети Кли мент 
Охридски“ во Торонто на патрониот празник на црквата, а на која зборувал 
митрополитот господин Кирил. Исто така, ова дело било промовирано и во 
Соборни от храм „Свети Климент Охридски“ во Скопје, од господин господин 
Михаил и проф. д-р Ве  ра Стојчевска-Антиќ, кои истакнале дека делото на Ка-
тин и Танаскова претставува значајна алка во синџирот на Светиклиментова-
та традиција во светот и во Македонија. 

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од публикацијата за катедралниот храм „Свети Климент Охридски“ од Торон-
то биле печатени околу 100 продолженија. Исто така, поголем број продол-
жение од ова дело биле објавени во различни информативни гласила во Ре-
публика Македонија и во прекуокеанските земји. 
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ВОСТОЛИЧУВА Е НА  
Г. КИРИЛ ЗА ПРВ 

МИТРОПОЛИТ НА 
АМЕРИКАНСКО - КАНАДСКО 

- МАКЕДОНСКАТА  
ЕПАРХИjА (6)

Во Монографија за „Митрополитот Кирил“, издание на Полош-
ко - кумановска епархија и на „Македонска   искра“, Скопје, 2007, 
на 342 страници, на македонски и на англиски јазик, на авторот 
на овие редови се вели дека митрополитот Кирил (Никола Попо-

вски) е роден на 23 јуни 1934 година во Царев Двор, место кое е ни село ни 
град. Основното образование го завршува во родното место, а Богословија 
во Призрен. На Благовештение, 7 април 1964 година, Никола се замонашува 
во манастирот „Раѓање на Пресвета Богородица” кај Кичево, и со радост го 
примил името на македонскиот рамноапостол Кирил Солунски. Притоа, од 
страна на Неговото блаженство, архиепископот г.г. Доситеј, е ракоположен 
во чин ероѓакон, а само по кратко време  и унапреден во архиѓаконски чин.
Во тоа својство пролетта 1965 година, младиот архиѓакон Кирил го придру-
жува архиепископот г.г. Доситеј при посетата на САД и Канада, каде асистира 



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Црковно - духовното живеење 223

при евангелисувањето на првата македонска црква во Торонто, на празникот 
Цветници, посветена на свети Климент Охридски.

По враќањето од САД и Канада, архиѓаконот Кирил е испратен на студии 
во Русија на Московската духовна академија во градот Загорск, со благослов 
на српскиот патријарх Герман. Меѓутоа, по две години студирање, односно по 
завршувањето на првиот степен, е повикан да се врати во татковината, зара-
ди повозвишени црковно-духовни и национални интереси на Македонската 
православна црква и македонскиот народ. На 5 јули 1967 година е избран за 
викарен епископ со титула тивериополски од страна на Светиот архиерејски 
синод на МПЦ и станува негов најмлад член. По унапредувањето во чин ар-
химандрит, на 11 јули истата година, во предвечерието на празникот посветен 
во чест и слава на апостолите свети Петар и свети Павле, е извршено наре-
чението во епископски чин, а утредента, на самиот ден Петровден, ќе биде 
хиротонисан за викарен епископ тивериополски.

Како член на Синодот, веднаш се вклучува во довршувањето на обемниот 
елаборат за обнова на автокефалноста на Охридската архиепископија. Пет 
дена подоцна (на 17 јули 1967 година) Светиот архиерејски синод   на МПЦ 
одржа седница во црквата “Света Богородица Перивлепта” во Охрид, на која 
беше донесена историската Одлука за целосно возобновување на автоке-
фалноста на Охридската архиепископија во лицето на Македонската пра-
вославна црква. По потпишувањето од страна на сите членови на Синодот: 
архиепископот г.г. Доситеј и митрополитите: г. Климент, г. Наум, г. Методиј и 
г. Кирил, истиот ден беше презентирана Одлуката пред членовите на Третиот 
црковно-народен собор, што се одржа во катедралниот храм на охридските 
архиепископи „Света Софија”. 

На овој Собор господин Кирил е избран за прв надлежен архиереј на што-
туку востановената Американско-канадско-австралиска македон ска право-
славна епархија, со која ќе раководи повеќе од две децении. Зема учество во 
повеќе делегации на МПЦ за запознавање на сестринските цркви со обно-
вата на автокефалноста на Црквата на македонскиот народ, преку претста-
вување на елаборат. Истовремено ја извршува и функцијата претседател на 
Комисијата за враќање на  отуѓените македонски богослови од богословиите 
на СПЦ.

Во 1968 година ја реализира првата визитација на северноамерикан скиот 
континент како надлежен архиереј на Американско-канадско-австралиска-
та македонска православна епархија. За време на едномесечниот престој 
во САД и Канада, го освети третиот македонски православен храм на аме-
риканските простори, црквата “Свети Ѓорѓи” во градот Сираќуз, во државата 
Њујорк, а посети и други градови во кои го отвори и поттикна процесот за 
формирање нови македонски православни црковни општини и за изградба 
на нови цркви под јурисдикција на Светоклиментовата МПЦ.

Митрополитот г. Кирил во текот на наредните повеќе од две децении ќе 
одигра голема духовно национална улога, оттргнувајќи десетици илјади Ма-
кедонци од српските, грчките, бугарските и други цркви, со цел да доаѓаат во 
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македонските православни храмови. На тој начин е спречена натамошната 
асимилација и денационализација на македонскиот православен   народ на 
тие американски простори.

По враќањето од   САД врши интензивни подготовки за реализација на 
првата посета на Македонците во Австралија. Притоа, со одбран тим на свои 
најблиски соработници ги изработува првата епархиска Конституција со екс-
позе и новите правилници, со кои македонските црковни општини ќе се усо-
гласат со светите канони и новиот Устав на МПЦ. 

Според нивното слово ќе бидат формирани и раководени новоизграде-
ните македонски православни цркви. Првата канонска визитација на Ав-
стралија ја изврши во почетокот на 1969 година, заедно со митрополитот 
дебарско-кичевски г. Методиј. По враќањето од Австралија, врши обемни 
подготовки за посета на Канада и САД. Во канадската метропола Торонто, 
каде македонската етничка заедница е најбројна, заедно со ѓаконот Алексан-
дар Цандовски ќе им биде нивното седиште и тука се преземени темелни по-
тфати за формирање на првите органи и тела на Американско-канадско-ав-
стралиската македонска епархијата.

На 10 август 1969 година, во катедралниот храм “Свети Климент Охридски 
Чудотворец” – во Торонто, со величествени свечености е извршено неговото 
востоличување во епископскиот Светиклиментов трон на Американско-ка-
надско-австралиската македонска православна епархија од страна на Него-
вото високопреосвештенство митрополитот дебарско-кичевски г. Методиј. 

Кога во 1971 година, во МПЦ ќе биде востановена и Полошко-куманов-
ската епархија, митрополитот Кирил ќе биде избран за нејзин администратор 
со сите права и должности кои произлегуваат од Уставот на МПЦ. Неговото 
архипастирствување со оваа Епархија е крунисано со најголем успех преку 
возвеличувањето на Шар Планина, со изградбата на манастирот посветен на 
„Свети Наум Охридски Чудотворец”, на надморска височина од околу 1000 
метра.

Под неговото архипастирско раководство во двете епархии ќе бидат из-
градени, реновирани и преуредени преку стотина храмови на МПЦ. Меѓутоа, 
црковно-духовните и националните постигања, особено на планот на обеди-
нувањето на Македонците, од сите делови на етничка Македонија, кои живе-
ат и работат во прекуокеанските земји, се од непроценливо значење. Сите тие 
резултати ќе придонесат г. Кирил во 1972 година да биде поставен за прет-
седател на Одборот за изградба на Соборниот архиепископски храм „Свети 
Климент Охридски” во Скопје, изградба на 25 станови во Тетово и Куманово и 
за претседател на Одборот за извршување на првото мироварение по возоб-
новувањето на автокефалноста на Македонската света црква.

Од 1996 година митрополитот Кирил ќе биде претседател на Хуманитар-
ната организација „Милосрдие” при МПЦ, која за негово време имаше обе-
збедено храна, лекови, медицински помагала, разни апарати и друга помош 
во вредност од десетина милиони евра. Помошта се распределува на најбед-
ните, гладните, изнемоштените, на селски и други помали амбуланти, делов-
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ни центри и асоцијации во Република Македонија на кои им е најпотребна. 
„Милосрдие” најголемиот хуманитарен дострел го потврди во војната во 
Република Македонија 2001-2002 година, кога помошта за загрозеното на-
селение значеше елементарен опстанок. Извонредните резултати ќе го пот-
тикнат третиот поглавар на автокефалната Македонска православна црква, 
архиепископот охридски и македонски г.г. Гаврил, во една пригода на авто-
рот на овој текст да му изјави дека  „... она што го работи владиката Кирил е 
света работа”. Тоа ќе го потврди и четвртиот поглавар на МПЦ, архиеписко-
пот охридски и македонски г.г. Михаил.

Митрополитот господин Кирил целиот свој живот го посвети на духов-
но-црковното, националното, културното, односно на сестраното единство 
на македонскиот народ во Татковината, и во дијаспората. Американските, 
канадските и австралиските власти, следејќи ги и согледувајќи ги големите 
успеси на нашите сонародници, предводени од нивниот митрополит г. Кирил, 
кој заедно со своето свештенство, секогаш ги ориентираше како Македон-
ци да бидат лојални граѓани на тие држави, уште повеќе ќе ги удостојат со 
признанија и почит, а  ќе ги засакаат и ќе го возвишат Македонците. Тоа ќе 
биде потврдено и со прогласувањето на Митрополитот г. Кирил за почесен 
граѓанин на повеќе градови во САД, Канада и Австралија, што е извршено со 
одлука на тамошните градски совети и нивните градоначалници.

Митрополитот Кирил како надлежен на Полошко-кумановската епархија 
почина на 79-годишна возраст на 11 јуни 2013 година. Тој  си отиде без наја-
ва, без да речеш збогум. Притоа, поглаварот на МПЦ, архиепископот Стефан, 
пред државниот врв, свештенството и верниците се збогуваше од упокениот 
митрополит Кирил, при што рече:

„Кога се зборува за владиката Кирил, тоа знчи истрајна борба за единство-
то на Македонската православна црква, кога се зборува за владиката Кирил, 
тоа значи влог во националниот и црковен идентет”, истакна архиепископот 
Стефан на опелото кое се одржува во Соборниот храм „Свети Климент Ох-
ридски” во Скопје.

Владиката Кирил, по негова желба оставена кај авторот на овие редови 
како негов биограф беше погребан во манастирот „Свети Ѓорѓи” во кума-
новско Дељадровце. По неговата смрт со Полошко-кумановската епархија 
управува архиепископот г.г. Стефан, со помош на викарниот епископ Јосиф 
Лешочки.

Владиката Кирил беше последниот жив митрополит што присуствувал на 
собирот на македонските архиереи во 1967 година, кога е возобновена авто-
номијата на Македонската православна црква.
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ВО ЧЕСТ НА 
СЕСЛОВЕНСКИТЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛИ И 

ПОКЛОНЕНИjАТА ВО РИМ (7)

Во 1994 годна се навршиле 50 годни самостоен слободен просветен 
и културен живот и растеж во Република Македонија. На Второто 
заседание на АВНОЈ од 29 ноември 1943 година на македонскиот 
народ во Републиката му се признати правата за нациoнална сло-

бода. На 2 август 1944 година, АСНОМ, на своето Прво заседание во мана-
стирот „Свети Прохор Пчињски“ прогласил дека македонскиот народ влегува 
како национално слободен и рамноправен член во рамките на Федеративна 
Народна Република Југославија врз принципите поставени на Второто засе-
дание на АВНОЈ.

Конституирањето на македонската држава, нација, јазик и организираниот 
црковен живот, неминовно значело асоцијативно и суштинско поврзување со 
Кирило- методиевската традиција, со создавачите на старословенскиот јазик, 
во чија основа влегле говорите од околината на Солун. Врз база на овој маке-
донски бил изграден литературниот старословенски јазик. 

Кирило-методиевската традиција зафатила благородни и длабоки корени 
и во Македонија. Вредните ученици на светите браќа Кирил и Методиј, све-
тите Климент и Наум Охридски, ја продолжиле нивната целокупна глаголска 
традиција, особено кога Климент Охридски во 886 година ги ставил темелите 
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на Охридската книжевна школа. Оттогаш, низ Македонија струи Клименто-
вата писменост, книжевноста и организираниот црковен живот, особено со 
неговото хиротонисување за прв словенски епископ во Велика, во 893 годи-
на. Истата година свети Наум го напуштил Бугарскиот црковно-просветен и 
книжевен центар во Преслав и го заменил Климента на учителското место во 
Охридската школа.

Во ова издание ќе бидат одразени и повеќеродни дејности, манифеста-
ции, собири, институции, личности, изданија и други активности кои се но-
сители на името, дејноста, работата, на светите Кирил и Методиј и нивните 
ученици. Разбирливо е дека во него ќе ги проследиме и јубилеите кои во од-
редени години ги потенцираат активностите и дејностите во врска со прет-
ставувањето, изучувањето или откривањето на нивното сестрано дело. Исто 
така, своевиден простор е посветен на културната манифестација „Во чест 
на свети Кирил“ и поклоненијата на светиот гроб на свети Кирил во Рим, во 
период од 25 години (1969-1994).

Така, во мај 1994 година, македонската културна и научна јав ност била со-
очена со еден настан кој го свртел нивното внимание, пре дизвикан од најно-
вото дело на Вера Стојчевска-Антиќ и Славе Николовски-Катин посветено на 
со лун ските браќа, под наслов „Во чест на светите Кирил и Методиј“. Тоа е 
издание на книгоиздателството „Матица македонска“ од Скопје, издадено во 
1994 година на 212 страници на македонски јазик, чиј рецензенти се проф. 
д-р Радмила Угри нова-Скаловска и архиепископот охридски и македонски 
господин господин Михаил 

„Човече, кажи ни како си им ги создал на Словените книгите и ги учиш од 
нив, што досега никој не измислил, ниту апостолите, ниту Римскиот папа, ниту 
Григориј Богослов, ниту Ероним, ниту Августин. А ние знаеме само три јазици 
на кои е достојно во книгите да се слави Бог - еврејскиот, елинскиот и латин-
скиот?“ Философот на тоа одговорил: „Не врне ли дожд од Бога еднакво врз 
сите? А сонцето, не грее ли, исто така, за сите? Зарем не дишеме воздух сите 
еднакво? Па тогаш како не се срамите да признаете само три јазици, а сите 
други на роди сакате да бидат слепи и глуви...“

Авторите на ова дело, по овој повод, ќе истакнат дека во 1994 го дина се 
навршиле 50 години самостоен слободен просветен и култу рен живот и рас-
теж во Република Македонија. Конституирањето на ма ке донската држава, 
нација, јазик и организираниот црковен живот, не ми новно значи асоцијатив-
но и суштинско поврзување со Кирило ме то дие вата традиција, со создава-
чите на старословенскиот (старомакедонскиот) јазик, во чија основа влегле 
говорите од око ли ната на Солун. 

Врз база на овој македонски е изграден ли те ратурниот старословенски ја-
зик. Кирилометодиевата традиција зафатила благородни и длабоки корени и 
во Македонија. Вредните ученици на све тите браќа Кирил и Методиј, светите 
Климент и Наум Охридски, ја про дол жиле нивната глаголска традиција, осо-
бено кога Климент Охридски во 886 година ги удрил темелите на Охридска-
та книжевна школа. Оттогаш низ Македонија струи Климентовата писменост, 
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книжевност и орга ни зи раниот значаен црковен живот, особено со неговото 
хиротонисување за прв сло венски епископ во Велика, во 893 година.

На промоцијата на ова убаво технички обликувано издание, која се одржа 
во НУБ „Свети Климент Охридски“, на 31 мај 1994 година, зборувале проф. 
д-р Радмила Угри нова-Скаловска и архиепископот охридски и македонски 
господин господин Михаил. 

„Оваа книга зазема посебно место меѓу трудовите посветени на Кирило-
методиевото дело. Содржи хронолошки приказ на сите црковни чествувања 
и манифестации посветени на делото на светите браќа во периодот од 1944 
до 1994 година, што ги организирале и во кои учес т вувала Република Маке-
донија во Рим. 

Претставени се хронолошки сите прослави, научни и други собири одр-
жани од страна на световни и верски институции во Република Македонија и 
надвор од нејзините граници. Освен тоа, се дава преглед и на истражувачката 
и на издавачката дејност, поврзани со животот и делото на светите браќа Ки-
рил и Методиј, на нив ните следбеници и на книжевната традиција што ни ја 
оставиле тие“, истакнала во своето излагање проф. Скаловска. 

Поглаварот на Македонската православна црква господин господин Ми-
хаил под влекол дека „секој приод кон светлите средновековни традиции од 
нашата културна историја е значаен, а навраќањата кон врвиците на све-
тителите и просветителите се добрeдојдени во оваа наша мала, но истрајна 
средина, со цел нивното дело да го доближат до нашиот човек. Браќата прет-
ставуваа благородно свртување кон „светилниците на все лената“, како што 
ги нарекол светите браќа охридскиот архиепископ Теофилакт. 

Објавувањето на монографијата ќе предизвика интерес и кај младите и 
кај постарите наши современици и кај обичните граѓани - вер ници, бидејќи 
ги содржи обединети и световните и верските чест ву вања на светите браќа 
Кирил и Методиј“, истакнал архиепископот ох рид ски и македонски господин 
господин Михаил. 

Овој исклучителен настан во македонското издаваштво, го одбележале 
сите јавни гласила во земјата и оние на Македонците во дијаспората. 

Благодарение на порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од 
Скопје, од публикацијата  „Во чест на светите Кирил и Методиј“. за духов-
но-националното живеење биле печатени 50 продолченија. Исто така, пого-
лем број продолжение биле објавени во различни информативни гласила во 
Република Македонија и во прекуокеанските земји. 

Публикацијата „40 поклоненија пред гробот на свети Кирил Философ во 
Рим“, од авторите д-р Вера Стојчевска–Антиќ, Славе Николовски–Катин и ви-
карниот епископ хераклејски Климент е едно од изданијата на реномираната 
издавачка куќа „Македонска искра“ од Скопје, отпечатена на 228 страници 
на македонски јазик, чиј главен и одговорен уредник е авторот Славе Катин. 
Рецензенти на ова дело се архиепископот господин господин Стефан и проф. 
д-р Ѓоко Ѓорѓиевски, декан на Богословскиот факултет „Свети Климент Ох-
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ридски“ во Скопје, а било издадено во 2008 година, кога се навршија шеесе-
тина  години самостоен слободен, просветен и културен живот и растеж во 
Република Македонија.

Треба да се нагласи дека во публикацијата „40 поклоненија пред гробот 
на свети Кирил Философ во Рим“, се проследени јубилеите кои во одреде-
ни години ги потенцирале активностите и дејностите во врска со претставу-
вањето, изучувањето или откривањето на нивното сестрано дело. Исто така, 
своевиден простор е посветен на манифестацијата „Во чест на свети Кирил“ 
и поклоненијата на гробот на свети Кирил Солунски во Рим, во период од 40 
години (1969-2014).  

За ова дело архиепископот охридски и македонски господин господин 
Стефан ќе напише дека пораката на светиот апостол Павле - помнете ги ва-
шите наставници, што ви го проповедаа Словото Божјо (Евр. 13, 7), нашла и 
има вистинско место меѓу македонскиот народ кога е во прашање честву-
вањето на македонските и сесловенските просветители, браќата од Солун - 
светите Кирил и Методиј.

Во книгата  „40 поклоненија пред гробот на свети Кирил Философ во 
Рим“ е запишано дека од средината на IX век па наваму, Кирил и Методиј, 
двајца просветители и учители, свештенослужители и рамноапостоли, имаат 
водечко место во духовната историја на македонскиот и на многубројните 
словенските народи. 

Како нови апостоли и учители на сите земји во коишто огреаја на земја-
та како сонце со вистинска вера и убавина... го просветија и нашиот народ и 
нема да се посрамиме споредувајќи ги сите нивни добри дела и подвизи со 
оние на Божјите угодници.

Инаку,  во 2008 година, по 40-ти пат, Македонската црковно- државна де-
легација се поклонила на гробот на свети Кирил во Рим, и на свети Методиј 
му дала заслужна почит во Елванген - Германија, местото каде што темнувал 
повозрасниот брат. Исто така, претставници на МПЦ и на Министерството за 
култура при Владата на Република Македонија учествувале на Сесловенско-
то чествување во Русија.

Секако, покрај молитвеното во храмовите на МПЦ, во Татковината и меѓу 
иселените Македонци по светот, на светите браќа им била посветена почит 
од институциите што ги носеле нивните имиња, од просветните работници, 
студентите и учениците и од сите коишто го почитувале делото на големите 
просветители и рамноапостоли, светите браќа Кирил и Методиј. Од оваа го-
дина во Република Македонија нивниот ден е прогласен за државен празник.

Токму затоа, со изданието  „40 поклоненија пред гробот на свети Ки-
рил Философ во Рим“,  во еден преглед сакаме да ги проследиме поваж-
ните дејности во врска со кирило-методиевската традиција во периодот 
од  1969  до  2007  година. На овој начин ги регистрираме барем поважните 
појави во Македонија поврзани со епохалното дело на светите браќа и нив-
ните ученици, укажувајќи на длабоките корени на оваа традиција кај нас, за-
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чувана и во нашето современо живеење и чествување како долг кон нашите 
беспримерни учители.

Македонскиот јазик спаѓа во јужнословенските јазици, а се формирал од 
словенските племиња што живееле на Балканскиот Полуостров. Уште тогаш, 
во IХ век, тој се одликувал со карактеристични особености во однос на ја-
зичните црти. И понатаму во својот развој доживувал своевиден напредок. 
Прашањето за современиот литературен македонски јазик било поставено 
уште во ХIХ век, а решено дури со победата на НОБ. Македонскиот литера-
турен јазик ја доживеал својата кодификација со одлуките донесени на АС-
НОМ 1944 година.

Во педесетгодишниот период растела јазичнотворечката дејност. Во по-
новиот труд на Блаже Конески со наслов „Македонскиот литературен јазик“ 
(Реферати на македонските слависти за ХI меѓународен славистички конгрес 
во Братислава, Скопје, 1993 година, 9-33), не случајно е истакнато: „Развито-
кот на функционалните стилови на македонскиот литературен јазик во пе-
риодот на неговата кодификација ја потврдува обемноста и успешноста на 
таквите напори“.

Веднаш по НОБ се обновиле училиштата во Македонија. Повеќе од нив 
го задржале или го добиле името „Свети Кирил и Методиј“ и „Свети Климент 
Охридски“. Овие имиња на нашите современи македонски училишта не се 
само симболични наслови, туку една жива врска на писмената, книжевната и 
културната традиција што ја вкорениле солунските браќа и светители Кирил 
и Методиј во IХ век.

Важен дел од манифестациите посветени на браќата Кирил и Методиј во 
Македонија се организирани во чест на свети Кирил Филозоф кој починал во 
Рим на 27 февруари 869 година. Токму затоа, на Денот на браќата просвети-
тели, на 24 мај, пред неговиот гроб се извршило свечено поклонување и ред 
други културни, црковни и научни дејности.

Благодарение на порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од 
Скопје, од публикацијата „40 поклоненија пред гробот на свети Кирил Фило-
соф во Рим“, за духовно-националното живеење биле печатени 60 продол-
ченија. Исто така, поголем број продолжение биле објавени во различни ин-
формативни гласила во Република Македонија и во прекуокеанските земји. 
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ВАТИКАН - ЦЕНТАРОТ  
НА РИМОКАТОЛИЧКАТА 

ЦРКВА (8)

Во Рим се наоѓа Ватикан, чија осета секогаш буди пријатни чувства, 
но овој пат и средбата со папата Јо ван Павле II оставија неизбри-
шливи траги во се ќа вањето за сè она што го видовме, почувству-
вавме 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 големото 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 ѕи-
дови. Во минатото Ватикан постоел како со бир на папските згради и цркви, а 
од 11 ноември 1929 година постои како самостојна држава. Ватикан има своја 
железничка станица, радиостаница, ПТТ служ би, монетарен систем и друго, 
во кој има нео граничена власт.

Ватикан како др жа ва има дипломатски односи со голем број земји во све-
тот, меѓу кои и со Република 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 умет-
нички и културни вредности од египетската и античката кул тура, до највред-
ните дела од минатиот и овој век. Ме ѓу нив има и бројни историски предмети 
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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 чудесна мешавина на ста-
рото и новото. Покрај духот 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 хоризонтот, 
ноќта настапува на сцената осветлена со 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 полнат 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 Шпанскиот плоштад 
со огромни скалила за кои ве лат дека се вистинско место за „безделничење“. 
На овој плоштад се одржува една од најат рак тив ни  те модни ревии во светот.

Слики, икони по ѕидовите, мали капели, прекрасни скулптури на познати 
хрис ти јански црковни лица и други сакрални нишани кои кај намерникот и 
репортерот будат восхит. Црквата „Свети Пе тар“ е огромна 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 бесценетите експонати и сил ниот гениј 
на уметникот.

Особено 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 десната страна. Во нив се наоѓаат голем број уметнички слики, 
орнаменти, скулптури, бисти и други вредности што го прават овој светски 
споменик и привлечен за сите посетители, без разлика на возраста и религи-
озното убедување.

Со посетата на храмот човек го збогатува духот и се чувствува поголем вер-
ник отколку пред влегувањето во храмот. Затоа, со право се вели дека посета-
та на црквата „Свети Петар“ претставува ново доживување, продлабочување, 
збогување и проширување на човековиот видик и спознанија.

Посетата на базиликата „Сан Клементе Римски“ и поклонението на свети 
Кирил Солунски беа неза бо рав ни. Црквата се исполни кога делегациите од 
Ма ке донија, заедно со хорот „Русикум“, влегоа 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 прос ветители, 
преведувачи, книжевници, ду хов ници...

Македонија му оддава катагодишна должна почит на свети Кирил Солун-
ски. Во базиликата на црквата „Сан Клементе Римски“, каде што почиваат 
моштите на свети Кирил, тие мајски деновимакедонската др жав на и црков-
на делегација одржа чествување, со што истовремено и официјално започна 
тра дицио нал  ната манифестација „Македонија во чест на свети Ки  рил“. Црк-
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вата беше исполнета. Влеговме во просторот во кој се наоѓа гробот на свети 
Кирил.

Го ле мо беше задоволството што ни се укажа таа ретка можност да му из-
разиме благодарност на свети Ки рил што јазикот на старите Македонци го 
издигна до сте пен на книжевен, прифатен од целото сло  вен с тво. А македон-
ската 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 почиваат неговите мошти.

Кај нашиот народ отсекогаш било длабоко и ис крено почитувањето кон 
свети Кирил Солунски 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 потсетат какви светите-
ли стојат во нив ното црковно и национално битие и богатство. Им се молеле за 
духовна поткрепа и светлина тогаш кога нивните 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 мракот 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 обновена Ох рид ската архиепископија во лицето на Маке-
дон ската пра вославна црква, кога на најсвечен начин се про сла вуваат јуби-
леите на нашите црковни и народни великани, одлуката за поклонички пату-
ва ња во пе риодот од четириесет и пет години, пред гро бот на се словенскиот 
апостол, е одлука на чувството на бла годарност и пиетет кон свети Кирил, зо-
што тој ги посеал првите `ркулци на македонската и сло вен  ската писменост, 
кои станале движечка и жи вот  на сила за сите словенски народи. 

Светите браќа ги развиле своите духовни дарби и создале дело од непро-
ценлива културно-уметничка вредност, што претставува голем придонес во 
духовната и кул тур ната ризница, не само за македонските и другите славјан-
ски народи, туку и за човештвото во целина.

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 Светикириловиот гроб во Рим, на Македонска-
та православна црква, на македонскиот христијански народ и на Република 
Македонија. 

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

Инаку, првото чествување од смртта на свети Кирил Солунски се одржа 
на 14 февруари 1969 го дина во Рим во базиликата „Свети Петар“, со конце-
лебрација (сослужение) во слово на просветителското дело. Чинот се одржал 
во таа им позантна катедрала посветена на првиот Христов апо стол, кој, исто 
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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. Све-
ти Кирил Солунски дошол да го брани тоа учење, да докаже дека може да се 
проповеда на јазикот на Словените (на Македонците), а не само на ла тин ски, 
еврејски и елински јазик, како што дотогаш се верувало. Дошол кај поглава-
рот на западните христијани пред единаесет векови и бил разбран, и оттогаш 
хри стијанската вера се проповеда и на словенски - старомакедонски јазик

Во 1979 година митрополитот Кирил, пак, му се обрати на папата Јован 
Павле II со следните зборови:

... Ви благодариме најсрдечно, Ваша Светост, за овој висок прием, да ги пре-
несуваме молитвените братски поздрави од поглаварот на Македонската 
православна црква - Неговото Блаженство архиепископот охридски-македонски 
Доситеј и членовите на Светиот архијерејски синод. Истовремено, Ви ги прене-
суваме благопожелбите за успешен и плоден понтификат. 

Македонската православна црква високо го цени пријателскиот и екумен-
скиот евангелски однос на Вашата Светост, на Вашите претходници, како и 
на голем број понтификални институции и еминентни личности на Светата 
столица кон нашата Црква. Тој однос во изминатиот период, преку вонредната 
екуменска соработка со Скопско-призренската бискупија со седиште во Скопје 
во текот на овие десет години и со Светата столица, се покажа мошне корисен 
и за нашата Македонска православна црква. 

Ве молиме, Ваша Светост, да ги примате овие симболични подароци. На-
шата желба е тие да Ви напомнуваат за Македонската православна црква, 
за нејзините верни чеда и за творечкиот дух на македонскиот народ низ ве-
ковите“.
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Средби со папата jОВАН 
Павле Втори ВО РИМ (9)

Во 1969  година Македонската православна црква, македонската 
држава и македонскиот народ достојно го одбележале  1100-го-
дишниот јубилеј од смртта на сесловенскиот и рамноапостол свети 
Кирил Солунски, авторот и творецот на словенската азбука и теме-

лоположителот на нашата писменост.
Во 1969 година било одлучено Светиот архијерејски синод на Македон-

ската православна црква да испрати своја поклоничка група во Рим заедно 
со државна делегација во базиликата посветена на свети Климент Римски 
каде што мирува телото на свети Кирил Солунски, Константин Филозоф, како 
што го викале во Магнаур, заради бистрината на умот и заради логичноста на 
мислењето.

Кај македонскиот народ отсекогаш било длабоко и искрено почитувањето 
на свети Кирил Солунски и неговиот брат свети Методиј. Нашите прадедовци 
и дедовци на нив им се обраќале молитвено за закрила и духовно раковод-
ство речиси секојдневно, а не само кога бил денот на нивниот празник. Ги 
споменувале за да се потсетат какви светители стојат во нивното црковно и 
национално битие.

Им се молеле за духовна поткрепа и светлина тогаш кога нивните неприја-
тели биле жестоки и кога сопствените сили им биле при крајот, тогаш кога 
темнината била ужасна, а надежта на умирање. И тогаш кога ропството и 
гневот биле неподносливи светите браќа и нивните ученици им боскотеле во 
мракот и ја поткрепувале нивната вера во посветла и поубава иднина.
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На 14 февруари 1969 година се навршиле 1.100 години од блажената смрт 
на свети Кирил Солунски. На тој ден во Базиликата „Свети Петар“ се отслужи-
ла концелебрација (сослужение) во слава на просветителското дело на свети 
Кирил Солунски. Во таа импозантна катедрала посветена на првиот Христов 
апостол, кој, исто така, како и свети Кирил Солунски, дошол од Исток во илја-
далетниот град, или градот на вечноста - Рим, за да го проповеда христијан-
ското учење.

За нас Македонците Рим е значаен по тоа што во близината на метропо-
лата се наоѓа гробот на кралот Персеј кој беше последниот македонски крал 
на големата Античка Македонија, како и по тоа што во Рим се наоѓа гобот на 
Свети Кирил Солунски, пред кои се поклонуваат државни и црковни делега-
ции.

Така, првата делегација на Македонската православна црква ја сочину-
вале митрополитите преспанско-битолски господин Климент, американ-
ско-канадско-австралиски господин Кирил и протојереј ставрофор господин 
Климе Малевски, во делегацијата на Извршниот совет на СР Македонија 
биле: д-р Иван Катарџиев и Владо Малески, а делегацијата на Македонската 
академија на науките и уметностите и на Универзитетот во Скопје, кој од 24 
април 1969 година го носи името „Кирил и Методиј“ а денес - „Свети Кирил 
и Методиј“ ја сочинувале академикот проф. д-р Харалампие Поленаковиќ и 
проф. Фрањо Бачиќ.

Македонската православна црква отслужила молебен, а делегацијата на 
тогашниот Извршен совет на СР Македонија положила венец од името на 
благодарниот македонски народ со натпис:

„На свети Кирил Солунски, сесловенски просветител, со израз на благо-
дарност од македонскиот народ“.

Треба да се одбележи дека папата Павле VI ги дочекал делегациите на 
словенските народи со иста срдечност, со каква што биле пречекани словен-
ските просветители, светите браќа Кирил и Методиј, од папата Адријан II. 

Од педесетте поклоненија и одржувањето на свеченостите „Во чест на 
Свети Кирил“ на неговиот гроб во црквата „Сан Клементе“ во Рим, во продол-
жение ќе се задржиме на поклонението во 1995 година. Имено, Славе Катин 
како потпретседател на Комисијата за односи со верските заедници на Репу-
блика Македонија, заедно со државни и црковни делегации на Македонската 
православна црква пет пати бил на прием кај папата Јован Втори во Рим.

Затоа придонесот на Славе Катин би го заокружиле со посетата на држав-
но-црковната делегација на Македонија во Рим, која тра ди цио нално се одр-
жува секоја година на 25 мај - Денот на славјанските про светители светите 
Кирил и Методиј, со посета на гробот на свети Климент и прием кај папата во 
Ватикан, реализирана во мај 1995 година. За овој настан, како член на деле-
гацијата, Славе Николовски-Катин пишува во „Нова Македонија“:

„Се исполнила светата правдина. По единаесет векови од све то то му чи-
нодејствие, неговата татковина Македонија, македонскиот народ, чиј предок 
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е и православната црква (канонската на след ничка и продолжителка на него-
вото свето евангелско дело) му оддадоа должна почит токму нему, на свети 
Кирила Солунски, продолжителот на светото дело на свети апостол Павле во 
Македонија и во сло вен ските земји. 

Во италијанската престолнина - Рим, во Базиликата „Сан Кле менте“ каде 
што почиваат моштите на апостолскиот светител и солунски чу дотворец, бил 
највисокиот врв на суверена и независна Македонија, нејзиниот претседател 
Киро Глигоров, кој го предводел државниот дел од македонската делегација, 
а на чело на црковниот врв се наоѓал по гла варот на Македонската право-
славна црква Неговото Блаженство господин господин Михаил. Преубеде-
ние било тоа на самото место за тоа колку е возвише на гордоста да си Ма-
кедонец, кога на своевидното сретение со духот и бесмртното дело на свети 
Кирила, на секој намерник или посетител затреперува целото тело и се збо-
гатува духот. 

Велам и со гордост ќе преповторам дека бев непосредник во го ди  нашното 
историско, величествено македонско свето чинодеј ствие, тра ди ционално на-
речено „Македонија во чест на свети Кирил“. Во не забо рав ми се преточува 
возвишената достоинственост на македон ски от прет седател Киро Глигоров 
кога на Светикириловиот гроб положи пре кра сен венец. Велат ќе остане 
единствен во Ватикан, не толку по гриж ли во одбраните цветови, колку по 
духот на без     гра ничната љубов со која зрачи тој венец, оти е дел од неговите 
по том   ци. 

Тешко може да се опише со обични зборови и достоинството на на шите 
со времени Ки ри ло ме то диев ци, архиепископот господин господин Михаил и 
ми тро    политот Кирил. Вто риот со пра во остана подолго над светоодарот, чув-
ствувајќи, како што самиот вели, како по жилите блажено му се раз ле   ва свето-
о точјето Кирило во, со длабок молитвен шепот, кој извира од освештено то 
срце, што целосно е предадено на Господовите, на апостол   ските, на светики-
рило-методиевските и на светиклименто нау мов ските бого ми лозни корења 
во македонскиот народ. 

Тоа светодуховно меѓукирилско сретение во светиот град уште повеќе ќе 
го облагороди тре перливиот глас на нашиот архиепископ Михаил со пригод-
ната бого служба во чест на свети Кирила.

Кој може да ги заборави неговите беседнички промисли дека светите 
браќа Кирил и Методиј се служеле со јазикот на Македонците од Солунско 
во ширењето на христијанството. Тој нивни мајчин старо дре вен македонски 
јазик е и прв книжевен јазик на Словените. Така, рамно апостолот свети Кирил 
Солунски е творец и на азбуката за сло вен ските народи и темелоположител 
на нашата писменост. 

Тие од Бога вдахновени луѓе се раководеле многу повеќе од идеите и иде-
алите на Светото евангелие и на Светата црква, отколку што го прават денес 
оние што се сметаат за продолжители и закрилници на Светата орто доксија. 

Делото на свети Кирила го продолжија неговите ученици, го ле мите ма-
кедонски рамноапостоли свети Климент и свети Наум Охридски, на чии из-
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воришта низ вековите опстојуваат македонскиот народ и неговата Црква. 
Благодарение на тие свети корења Македонија денес е самостојна и неза-
висна држава, а Македонската православна црква-Охридска архиепископија 
е автокефална.

Благост и длабокопочитание зрачело од лицата на луѓето од Ватикански-
от двор на посебната аудиенција што ја направил Неговата Светост папата 
Јован Павле Втори за македонската државно-црковна де легација. Светиот 
отец бил радосен. Велат дека многу ретко му се слу чувало тоа во вакви при-
лики. Се поздравувал со чувство на посебна блис кост, ракувајќи се со секој 
член на нашата делегација, со двете ра це со што покажал дека сме негови 
мили гости. Неговиот интерес бил, главно, фокусиран на Македонија и на ду-
ховниот живот во неа. 

Се изне на див колку многу знае за нашата земја. Папата и неговото 
официјал но оп кружување и сите други лич ности со кои се сретнавме во Ва-
тикан не употребија друго име за на шата земја, освен името Македонија. 

Така и ја знаат, бидејќи нив на та историја, особено црковната, дури од 
древ ни на чува голем дел од вис ти ната за Македонија. Во Ватикан за Маке-
донија се зборува како за света христијанска земја. Токму затоа папа та Јо ван 
Павле Втори со задоволство ја прифати поканата да ја посети на ша та земја“, 
вели на крајот од својот текст Славе Николовски-Катин за „Нова Ма кедон ија“. 

Све сен дека до таа посета, во годините потоа, објективно и не мо же  ше да 
дојде, главно, поради големите историски промени на Балканот, предизви-
кани од распадот на еднопартискиот систем, но и заради го ле мите воени и 
економски кризи што го зафатија регионот. 

Само две години подоцна, во септември 1997 година, Славе Катин при-
суствувал на погребот на Мајка Тереза во Калкута, како член на маке дон-
ската државна делегација, која по овој повод допатувала во Индија да ѝ 
оддаде последна почит на својата сограѓанка Агнеса Гонџа Бојаџиу, која за 
својата хуманитарна дејност стана добитник на Нобеловата награ да за мир, 
на наградата на УНЕСКО за придонес во образованието, на на гра дата „Џа-
вахарлал Нехру“, наградата „Универзална мајка“ и на многу дру ги награди 
и признанија. Во 1948 година, папата Пие XII ѝ дава дозво ла да живее како 
независна калуѓерка, а папата Јован Павле Втори, во 2003 година ја прогласи 
за светица.
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КАТОЛИЧКАТА 
(УНИjАТСКАТА) ЦРКВА 

СО ИСТОЧЕН ОБРЕД ВО 
МАКЕДОНИjА (10)

В тора по големина христијанска црква во Македонија е Католичката 
црква. Таа ги обедину ва верниците со римокатоличка вероисповед 
и верници  те со источен православен обред (унијатите), од носно 
со ви   зан тиско словенски обред, кои припаѓаа на Унијат ска та (Ка-

то личката) црква. Термините, верници со исто чен православен (византиски) 
обред (унијати), и Унијатска управа, се упо требувале, како во офи ци јалните 
др жав ни документи, така и во литературата на поголем број македонски и 
други автори.

Меѓутоа, денес претставниците на  Ка толичката црква во Република Ма-
кедонија не ги  упо тре буваат горенаведените термини, туку изразите верници 
со истотен православен обред на Католичката црк  ва  во Македонија.

Като лич ка та црква во Македонија е една црк ва со два об реда, поради што 
се вика Католичка, што значи оп  шта, од носно заед нич ка црква. Според тоа, 
като лич ки те верници и хра мови од источен об ред во Ре пуб ли ка Македонија 
се присутни нај мно гу во струмичкиот крај, од носно, во градот Струмица, во 
Радово, во Но  ва Ма ала, како и во Гев г елија, Богданци и Стојаково, доде ка ка-
то ли ци  те од рим скиот обред се нај бројни во Скоп је, Битола, Охрид и во други 
места.
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Инаку, христијанството во Македонија се поја ви  ло уште на самиот поче-
ток, односно со доаѓањето на апостол Павле на овие простори во 51-та годи-
на од новата ера. Впро чем, спо  ред делата апостолски (16.9), до дека апостол 
Па вле бил во Троада, во Мала Азија, преку ноќта имал ви  дение: Сто ел пред 
него еден човек Македонец, кој го молел и му ве лел: „Пре ми  ни во Македонија 
и помогни ни!“

Со доа ѓа њето на свети Пав ле, хрис ти јан  ството во Ма ке  донија за поч   нало 
да се шири од градот Фи ли пи на сит е стра ни. Но се чини хри стијанството 
во Ма  кедонија сво јот врв го достигнало во 9-от век, во времето на светите 
бра  ќа Кирил и Ме то диј. Тие дадоа свој белег на хрис ти јанството не само во 
Македони ја, туку и пошироко и ги поставија темелите на натамошнито развој 
на се македонската култура, ли те ратура, религија, јазик и ду хов ното жи ве ење. 

Голе мо то дело на светите браќа Кирил и Методиј го про дол  жи ја нивните 
ученици светите Кли мент и Наум Охридски, кои ја фор ми раа и ги поставија 
темелите на првата сло вен ска епархија на Бал ка нот, во ли це то на Охрид ска-
та архиепископија.

Во текот на повеќе векови, христијаните во Ма кедонија, како и на други-
те ближни и далечни просто ри исповедувале заедничка и оп што прифатена 
вера, што збо рува дека и Православната и Католичката црква ег зи стираат на 
овие простори од тогаш до денес. Меѓу тоа, поради различните култури, начи-
нот на разми слу вање и други причини, по дел бата на православни и ка толици 
во смисла на верска поделеност, како и во светот така и во Македонија, по-
стои од 1054 година.

Во борбата за црковно ослободување од ели нис тичкото влијание, покрај 
националниот дух кај ма ке донскиот народ се буди и духот за црковна неза-
висност од Цариградската патријаршија. По неуспешното ба   рање сојузник во 
разни независни цркви, обидот за ос  ло бодување од ју рисдикцијата на Цари-
градската па три  јаршија завршува со унијата, од нос но соединување со Като-
личката црква во 1859 година. 

А, унијатство то во Ма кедонија, термин што во последно време е заме нет со 
сое ди ну ва  ње се појавило како резултат на опште ствените, економско-поли-
тич ки те, социјалните, кул тур ните, црковните, образовните и други (не)при ли -
ки. За тоа, Македонците често се обраќале до римските папи за по кро  вителство 
преку прифаќање на црковната ју рисдикција на Римо ка то личката црква, а со 
цел да се ос ло бодат од Цариградската патријар ши ја. Својата кулминација ова 
движење ја постигна во педесетите годи ни од 19-от век.

Инаку, првата унијатска црква, односно Католичката црква од ви зан тиско-
словенски обред во Македонија, е формирана во Кукуш во 1859 го дина, по-
зната како Ку кушка унија или Кукушко соединување, во која членува ле го-
лем број видни македонски преродбеници. Тоа, всушност, било движење за 
отворање на училишта на македонски јазик, или на јазикот на кој зборувале 
Македонците во кукушко-солунскиот регион. 
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Уни јат ството, односно соединувањето било движење за еман ципација и 
ослободување од грцизмот, односно црков но-просветно движење про тив гр-
цизмот што во тој пе ри од имал широки размери во Македонија.

Посредници меѓу Кукушката унија (соединување) и Католичката црк ва 
биле претставниците на солунската лазаристичка мисија, кои тогаш ја имале 
започ на то прозелистичката агитација меѓу македонското на се ление во Јуж-
на Македонија. Солунската лазаристичка ми сија буд но ја следела располож-
бата на кукушаните и на  сто јувала да привлече го лем дел од населението во 
уни јата, односно соединувањето со Римо ка то личката црк ва. 

Критичниот момент за кукушани настапил кога тие го от фр лиле грчкиот 
јазик од богослужбите и училиш тата. При тоа, дошло до првите среќавања и 
нео фи ци јал ни пре говори со мисионерите за премин во уни ја тство то. Од дру-
га страна, пак, лазаристите се стремеле да се здо   би јат со доверба кај децата, 
а преку нив доаѓале во контакт со нив ни те родители и ги со ве тувале да пре-
ми нат во унијатство.

Активностите продолжувале со доаѓањето, на епи скопот Нил Изворов, во 
1883 година, кога бил именуван за архиепископ со седиште во Цариград. Со 
тоа биле соз да дени два апостолски викаријата: Апостолски ви ка ри јат за Бу-
гарија со седиште во Едрене и Апостол ски вика ри  јат со седиште во Кукуш - 
Солун, каде за прв апо стол   ски викар бич именуван Лазар Младенов.

Со создавањето на Апостолскиот викаријат, во Ма ке донија била форми-
рана правна структура на Ка то личката црква од византиско-сло венски обред 
(унија ти). Епископот Младенов ја означил јасната насока на раз   војот на Като-
личката (Унијатската) црква во Ма ке до  нија. 

За време на неговото управување Унијатската (Ка толичката) црква во Ма-
кедонија го достигнала својот максимум. Така, во 1888 година, бројот на вер-
ниците бил околу 100.000, а имало 60 енории. Тој прогрес на Уни јат ска та (Ка-
то лич ката) црква бил од краток век. Не среќ ни те околности што го зафатија 
тој крај од Македони ја негативно се одразиле и кај верниците од источни от 
об ред (католиците).

Колку движењето за унија (соединување) со Римо католичката црк ва ста-
нувало помасовно, толку повеќе се активирале противниците на тоа дви-
жење, а посебно Бугарската егзархија и Грчката цариградска па три  јар шија, 
чии интереси директно биле загрозени. Исто така, не ос та на ле настрана и 
некои од големите сили, кои би ле антикатолички расположени.

Поделбата на Македонија во балканските војни и таканаречениот Буку-
решки мировен договор беше катастрофална за Унијатската (Католичката) 
црква во Македонија. Вер ни ците од византиско-словенски обред (унијатите) 
од Кукуш, Солун и други места во Јужна Македонија, која со договорот по-
тпадна под Грција, биле прогонети од своите огништа и биле принудени да 
бараат засолниште во други делови на Македонија, особено во дој ран ско-
струмичкиот регион, а и на други места.
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Во текот на Втората балканска војна, Уни јатската (Ка толичката) црк  ва во 
Македонија била речиси уни штена. Кукуш, унијатскиот (ка толич ки от) центар 
на Ма кедонците и главно седиште на католичкиот епископ, бил сосема разо-
рен од грчките војски. Така на 6 јуни 1913 година, грчките тру пи ги запалиле 
сите 1846 куќи и 612-те продавници кои биле пре тво ре  ни во пепел. Слич на 
судбина ги снашла и четириесетината села во Ку куш ка та оп штина, дванаесет 
села во Дојранската општина и петнае се тина села во гев ге ли скиот крај.

По поделбите и лошата судбина на Македонците по балканските вој-
ни, Македонците унијати (католици) привремено биле под заштита на ла  -
тинскиот архиепископ во Скопје. Тогаш и се забележаче почетните ак  тив-
но сти кај унијатите (католиците) во Македонија. Како ре зултат  на тоа, на 24 
јануари 1923 година за првпат е от служена богослужба во Стру ми ца. Потоа, 
на 19 ок том ври 1923 година, со Декрет на Конгрегаци ја та  за ис  точ ните цркви, 
унијатите (католиците) во Македонија стану ва ат со   ста  вен дел на Крижевач-
ката епархија. На 28 ју ни 1924 година со Де крет на Крижевачкиот ординариј 
е основан деканатот Свети Ки рил и Ме то диј.

Во периодот од 1941 до 1945 година, унијатите (ка то лиците) од Ма ке донија 
биле под јурисдикција на Апо столскиот егзархат во Софија, Бу га рија. Потоа, 
по Вто ра та светска војна, во новоформираната Федератив на Народна Репу-
блика Југославија, а со конституирањето на Народна Ре  пу блика Македонија, 
положбата на уни јатите (католиците) во Маке до  нија рапидно се измени во 
позитивна насока. Во 1945 година, пак, вер ни ците со византиско-словенски 
обред во Македонија влегоа повторно во рам ките на Крижевачката епархија, 
во која останаа се’ до 1995 година. Во тој период на духовно живеење во 1954 
година се обнови Ар хи је реј ско то намесништво во Македонија.

Се чини, еден од најзначајните датуми за Ка то лич ката црква во Ма кедонија 
е 3 јули 1972 година, кога со Де крет на Конгрегацијата за ис точните цркви, за 
скоп ско-призренски епископ со целосна јурисдикција беше име нуван мон-
сињор д-р Јоаким Хербут, кој и сам по потекло беше од ви зан тиски обред. Тој,  
истовремено беше именуван за апостолски визитатор за верниците со исто-
чен обред, со седиште во Скопје и покрај тоа што верниците на Католичката 
црква од Македонија беа составен дел на Крижевачката епархија.

На 11 јануари 2001 година, пак, неговата светост, па пата Јован Павле Вто-
ри, во Ватикан го потпиша Де кретот за воспоставување Апо столски егзархат 
(епар хи ја), за католиците со источен обред во Ма ке до нија. Декретот е обја-
вен во Ватикан на 25 јануари 2001 годи на. Притоа мон сињор д-р Јоаким Хер-
бут, бискупот скоп ски, беше именуван за прв апо сто л ски егзарх, а за седиште 
на Егзархатот е одреден градот Стру ми ца. Ис то така, одредено е енориската 
црква Успение на Пресвета Бо го ро дица во Струмица да стане катедрална 
црква. Со тоа апостолскиот прес тол во Рим потврди дека верниците со ви-
зантиско-словенски обред се способни да имаат своја епархиска институција. 

Потоа се потврди дека Ре пуб лика Македонија е црковно-правна земја со 
свои соп ствени закони и со религиозно живеење и со мож ност вер ниците да 
се служат со својот мајчин ја  зик во бо го служ бите. Востоличувањето на ег-
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зархот д-р Јоа ким Хербут се изврши на 1-ви мај 2001 година, во при сус тво на 
голем број вер ници и гости.

Денешната Католичка црква со источен обред во Ре публика Македонија 
на чело со бискупот Киро Стојанов е организирана во пет енории и три фи-
лијали и тоа: во Богданци, Гев ге лија со филијала во Стојаково, Нова Маала 
со фи лијала во Чанаклија, потоа Радово, како и Струмица со фи ли јалата во 
Петралинци.

Најстара е Католичката енорија во Богданци. Таа е основана од францу-
ската лазаристичка мисија од Со лун, уште на почетокот на дви же њето за сое-
динување (унијатство) со Католичката црква во 1868 го дина. Таа е посветена 
на свети Кирил и Методиј, чиј прв храм е из гра ден во ми натиот век, а целосно 
е обновен во 1987 го дина. На почетокот со ено ријата управувале фран цу-
ските лазаристи од Солун, а од 1913 година за парох бил именуван отец Хри-
стофор Димитар, кој останал до евакуација та во 1916 година. Од тој период 
до денес упра вувале десетина свештеници..

Католичката енорија во Гевгелија е основана ис товремено кога е обно-
вена еноријата во Богданци, меѓу 1868 и 1870 година. И неа ја фор ми рале 
француски те лазаристи од Солун, кога била изградена црква од др  вен ма-
теријал. Црквата била запалена, затоа денес бо го службите се вршат во ма-
настирската капела на се стрин ските епархии, којашто е по све тена на своите 
апо столи Петар и Павле. Инаку, сестрите евха рис тинки во Гевгелија дејству-
ваат од 1902 година. Во периодот од формира ње то до денес, во оваа енорија 
дејствувале околу се дум свештеници.

Католичката енорија во Стојаково, денес фи ли јала формирана е во првите 
години на соеди ну ва ње то со Католичката црква (уни јат ството), во 1861 го-
дина. Во првите години бројот на унијатските (ка то  лич ките) ку ќи бил околу 
300. Таму е изградена пр вата Уни јат ска (Ка то личка) црква Света Недела, која 
била од земена од пра вославните вер ници. 

Во 1933 година е адап тира на ед на стара куќа, наречена Мандра, по све тена 
на Воз несението на Пресвета Богородица. Де неш ниот нов храм из граден е 
во 1968 година и посветен е на свети Климент Охридски.

Католичката енорија Нова Маала е основана во 1914 година. Откако тур-
ското население замина од Но ва Маала, во испразнетото село се доселиле 
жители од селото Лелово, од Егејска Македонија, заедно со све штеникот Ата-
нас Иванов, кој бил и прв парох на оваа ено рија. 

Во почетокот верниците адаптирале една куќа во храм кој го посветиле 
на Вознесението на Пресвета Бо городица. Денешната црква, што е рес тав-
рирана, из градена е во 1937 година и посветена е на Вознесение то на Пре-
света Богородица. Во оваа енорија, од 1972 го дина дејствуваат чес ни те се-
стри евхаристинки.

Католичката енорија во Радово е основана во 1914 година за време на бал-
канските војни. Тогаш, верниците од Алексово и околните села на кукушката 
околија, во Егеј    ска Македонија, се населиле во Радово. Уште со самото до-
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аѓање духовниот пастир отец Стојан Поп-Пецов заедно со верниците адапти-
рале една соба во турското училиште, за потоа да преуредат една стара куќа 
во храм, посветен на свети Илија. 

Во 1928 година се отпочна со изградба на нов храм кој и денес се користи. 
Во Радо во дејствуваат чесните сестри евхаристинки од 1978 го дина. Поране-
шен парох на еноријата во Радово беше бискупот  д-р Киро Стојанов.

Католичката енорија во Струмица е основана во 1924 година, а една го-
дина подоцна, во 1925 година изградена е денешната црква по све тена на 
Вознесение то на Пресвета Богородица. Прв парох во оваа ено рија бил отец 
Атанас Иванов, кој во 1962 година стана и декан. 

Од 1973 година, по смртта на отец Иванов, упра  вител на еноријата станува 
монсињор д-р Јоаким Хер бут. И во оваа енорија, од 1965 година дејствувале 
чесните сестри евхаристинки. Денес  упра  вител на  оваа еноријата е бискупот  
д-р Киро Стојанов.

На празникот Вознесение на Пресвета Богороди ца, на 27 август 1987 го-
дина се изврши големото осветување на енорската црква во Струмица. Осве-
тувањето го извршија: Алпјзис Турк, поранешниот белградски архиепископ, 
апо столскиот визитатор за католиците од византиски об  ред во Македонија, 
д-р Хербут и крижевскиот епископ мон сињор Сла во мир Микловш.

Една од постарите католички цркви во Македони ја е Свети Кирил и Ме-
тодиј, во селото Петралинци, Стру мич ко. Камен темелник на оваа црква е по-
ставен во 1929 година, за подоцна да биде и изградена. Црк ва та е це ло сно 
обновена во 1987 година, кога е и осветена. 

Исто така и во селото Чанаклија, Струмичко изграден е хра мот Свети Ѓорѓи 
чиј ка менте мелник е поставен на 26 јули 1989 година, а на 6 мај 1990 година 
е ос ветен хра мот. Се чини, црквите посветени на Исус Христос во Слопје и на 
просветителите све тите бра ќа Кирил и Методиј во Ох рид, се нај го лемите и 
најзначите католички храмови во Македонија.

Според податоците на Католичката црква од источен православен (визан-
тиско-словенски) обред во Република Македонија, бројот на верниците во 
1974 годи на изнесувал 4.593, а во 1977 година тој број се зголемува на 5.206. 
Де нес во петте енории во струмичкиот крај, бројот на верници те од источен 
православен (визан тис ко-словенски) обред изнесува околу 5.800. Меѓу тоа 
вкупниот број на овие вер  ници на целата терито ри ја во Република Македо-
нија е околу 10.000, а ги слу жат околу 6 свештеници.

Исто така, треба да се потенцира дека во состав на Католичката црква во 
Република Ма ке донија работи Хуманитарната организација „Каритас“, која 
игра значајна улога во давање помош на на се ле ние то, без разлика на нив-
ната верска и друга при па д ност. Исто така, во нејзин состав работи редов-
ното училиште, хорската, литературната и други секции. Католичката црква 
во Република Македо нија има добра соработка со сите цркви и други верски 
заедници, особено со Ма ке донската православна црква-ОА, што е значаен 
прилог на севкупното жи веење на државата.
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НА ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ 
СОЛУНСКИ ВО РИМ (11)

Македонската држава и црква му од да ваат дол ж  на почит на ве-
ликиот просветител свети Ки рил Солунски секоја година, ток-
му во базиликата на црквата „Сан Клементе Римски“, каде што 
почиваат неговите мошти. Во текот на прославите  „Македонија 

во чест на свети Ки  рил“  се одржуваат бројни средби, културни и други мани-
фестации

Македонија му оддава катагодишна должна почит на свети Кирил Солун-
ски. Во базиликата на црквата „Сан Клементе Римски“, каде што почиваат 
моштите на свети Кирил, тие мајски деновимакедонската др жав на и црков-
на делегација одржа чествување, со што истовремено и официјално започна 
тра дицио нал  ната манифестација „Македонија во чест на свети Ки  рил“. Црк-
вата беше исполнета. Влеговме во просторот во кој се наоѓа гробот на свети 
Кирил. Го ле мо беше задоволството што ни се укажа таа ретка можност да му 
изразиме благодарност на свети Ки рил што јазикот на старите Македонци го 
издигна до сте пен на книжевен, прифатен од целото сло  вен с тво. А македон-
ската 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 почиваат неговите мошти.

Кај нашиот народ отсекогаш било длабоко и ис крено почитувањето кон 
свети Кирил Солунски 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 потсетат какви светите-
ли стојат во нив ното црковно и национално битие и богатство. Им се молеле за 
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духовна поткрепа и светлина тогаш кога нивните 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 мракот 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 обновена Ох рид ската архиепископија во лицето на Маке дон-
ската пра вославна црква, кога на најсвечен начин се про сла вуваат јубилеите 
на нашите црковни и народни великани, одлуката за поклонички 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 словенски 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 сочинуваа архиепископот г.г. 
Михаил, поглавар на Маке дон ската пра вославна црква, митрополитот Ки-
рил, надлежен архијереј на Полошко–кумановската епархија,   бискупот на 
Католичката црква д-р Јоаким Хербут, ѓаконот Александар Цандовски и авто-
рот на овие редови, како  потпретседател на Комисијата за односи со верски-
те заедници на Република Македонија. Пред голем број присутни верници и 
бројни посетители во посланието архиепископот г.г. Михаил, меѓу другото, 
рече: „Словенските апостоли и учители светите браќа Кирил и Методиј кои 
беа основоположници на сесловенското христијанство се служеле со јазикот 
на македонските Словени, со македонскиот древен јазик, кој е прв книжевен 
словенски јазик. Така, сесловенскиот рамноапостол свети Кирил Солунски 
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 пра-
ват денес оние што се сметаат за продолжувачи и закрилници на Светата 
ортодоксија. Делото на свети Кирил го продолжија неговите ученици свети-
те Климент и Наум Охридски, на чии изворишта низ вековите опстојуваат 
македонскиот народ и Црквата. Благодарение на тоа ние денеска имаме само-
стојна држава и автокефална црква“.

Во текот на прославата „Македонија во чест на свети Ки  рил“ бевме при-
мени во посебна аудиенција кај поглаварот на Католичката црква папата Јо-
ван Павле II. При средбата на верските поглавари, по упатувањето на свое-
то апостолско писмо во кое иницира помирување меѓу католичкиот Запад и 
православниот Исток, посебно се интересираше за состојбите во Македонија. 
Особено кога се работи за духовната и културната ситуација во Македонија 
и за дејноста на Македонската православна црква во развивањето на хри-
стијанските вредности и евангелските начела.
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Притоа, беше нагласено задоволството од соработката и односите меѓу 
Македонската православна црква и Римокатоличката црква, бидејќи нивни-
те претставници делат екуменски размислувања за христијанството. Папата 
Јован Павле II беше особено расположен и покажа интерес за нашата Црква, 
за нашето минато, за Охридската архиепископија, за христијанизирањето на 
Македонците и другите народи.

Црковната делегација го посети Радио Ватикан каде се разговараше за 
можностите за отворање на радио час на македонски јазик, потоа го посети 
Хрватскиот завод „Свети Јероним“, Институтот „Русикум“ и бројни други зна-
чајни институции и културно-историски споменици на вечниот Рим.

Историската вистина за прославата „Македонија во чест на свети Ки  рил“ 
започнала уште во 1970 година. Таа година со златни букви ќе остане забе-
лежана во историјата на Светикириловиот гроб во Рим, на Македонската 
православна црква, на македонскиот христијански народ 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 ох-
ридски и македонски г.г. Доситеј, кој ја откри споменплочата 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 концеле-
брација (сослужение) во слово на просветителското дело.

Чинот се одржал во таа им позантна катедрала посветена на првиот Хри-
стов 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 хри-
стијанското уче ње.      

Свети Кирил Солунски дошол да го брани тоа учење, да докаже дека може да 
се проповеда на јазикот на Словените, а не само на ла тин ски, еврејски и елин-
ски 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 празнувањето беше збогатено со голем број државнички, културни, 
духовни и други средби и манифестации. Меѓу нив, секако, силен впечаток 
остави отворањето на македонската изложба  која предизвика големо вни-
мание кај италијанската јавност и најде свое место во италијанските медиуми.
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Исто така, во текот на оваа значајна манифестација, покрај одржувањето 
на  бројни средби на државно ниво, приеми кај папата на Римокатоличката 
црква, секоја година во многу градови ширум Италија се одржуваат концер-
ти, изложби, театарски претстави и други културни манифестации. Сето тоа 
ги потврдува високите дострели, потврди и релации од културата, религијата 
и општествено-политичкото живеење меѓу Италија и Република Македонија.

Манифестацијата „Југославија во чест на свети Кирил”,пак, што сеор-
ганизира во спомен на сесловенскиот просветител светиКирил Солунски 
и неговиот брат свети Методиј, во 1979 година се одржа од 21 до 26 мај во 
шест италијански градовии тоа: Рим, Неапол, Соренто, Л’Аквила, Козенца и 
Тарквинија. Оваа форма на организирано претставување на културата и на 
народите инародностите на Југославија во Италија, започна да прераснува 
во сепозначајно презентирање на југословенските традиции и културни до-
стигнувања.

Растежот особено стана евидентен минатата година по потпишувањето 
на програмите за културна соработка меѓу Југославија и Италија. Според таа 
програма се предвидуваа мноштво размени и форми на соработка, во коишто 
спаѓаше и манифестацијата „Југославијаво чест на свети Кирил”, со учество на 
ансамбли, уметници и научни работници од сите простори.

И таа година во Рим допатува делегација составена од државни и црковни 
претставници. Југословенската културна делегација ја сочинуваа: Матеја Ма-
тевски, претседател на Републичката комисија за културни врски со стран-
ство, како шеф на делегацијата, и членовите Цирил Злобец од СР Словенија и 
д-р Петар Милосављевиќ од САП Војводина,
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ЧЕСТВУВА Е НА СВЕТИ 
МЕТОДИj ВО ЕЛВАНГЕН, ВО 

ГЕРМАНИjА (12)

С вети Кирил и свети Методиј Солунски се родени браќа од градот 
Солун. Потекнуваат од угледно и богато византиско семејство, од 
таткото Лав и мајката Марија. Постариот брат, Методиј, како офи-
цер поминал десет години меѓу  македонските Словени. Потоа се 

оддалечил заминувајќи на планината Олимп и се предал на монашкиот жи-
вот. Таму подоцна му се придружил и Кирил (Константин Филозоф). Кирил и 
Методиј, познати како солунските браќа просветители, имаат голема улога 
во словенската историја. Нивните мисии ги извршиле со голем успех, со цел 
да ги описменат словенските народи.

Во Македонија, Константин Филозоф заедно со својот брат Методиј ги по-
ставиле темелите на словенската писменост. За животот и дејноста на сло-
венските просветители најголем број податоци добиваме од делата: „Панон-
ски легенди“, „Климентовото житие“ од Теофилакт, „Климентовото житие“ од 
Хоматијан и „О писменах“ од Црноризец Храбар

Ви историските документи за свети Кирил и Методиј, меѓу другото, е за-
пишано дека,Ростислав, кнезот на Велика Моравија, испратил молба до ви-
зантискиот император Михаил III овој да испрати, епископ и учител, кој ќе им 
објаснува на нивни јазик за вистинската христијанска вера. Изборот паднал 
на светите браќа. Тие биле речиси подготвени и за оваа мисија, зашто голем 
број од светите книги веќе ги превеле на словенски јазик. 
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Тие избрале достојни ученици и помошници и тргнале во Моравија. Таму 
биле пречекани со голема радост и со големи почести. Набргу потоа отвори-
ле училиште, во кое ги подготвувале идните учители за западните словенски 
народи. Тука наишле на голем отпор од германски свештеници кои ги обви-
нувале за ерес.

Затоа, биле принудени да појдат во Рим и да го докажат своето правове-
рие. Во Рим биле примени со големи почести од папата Адријан II. Тој ги одо-
брил словенските богослужбени книги и наредил да бидат поставени во ол-
тарот на црквата „Санта Марија Маџоре“ и во три римски цркви богослужбите 
да се вршат на словенски јазик. Кирил во Рим тешко се разболел и починал 
на 14 февруари 869 година. Методиј епохалното мисионерско дело меѓу за-
падните Словени го продолжува сам со помош на своите ученици, кои во Рим 
биле ракоположени во свештенички чин. 

Непријателството од германските свештеници не престанувало. Исто-
штен од напори и измачувања, свети Методиј починал во Нитра, 885 година. 
Неговите ученици биле подложени на измачувања и прогони. Некои од нив 
биле распродадени како робови..

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

При посетата на земјите од Европската унија, во април 1995 година во 
Делегација беа архиепископот г.г. Михаил, поглавар на Македонската пра-
вославна црква; митрополитот Кирил, полошко–кумановски архијереј, ми-
трополитот Горазд, европски архијереј и Славе Катин, во својство на пот-
претседател на Комисијата за односи со верските заедници на Република 
Македонија

Во доцните вечерни часови Делегацијата стаса во градот Елванген што се 
наоѓа во областа Баден-Виртенберг. Таму се наоѓа местото каде свети Мето-
диј Солунски бил заточеник на тогашните услови и прилики. Инаку, Елванген 
има околу 15.000 жители и е сместен на околу 110 километри југоисточно од 
Штутгарт. Градот се споменува уште во VII век, додека во IX век е седиште на 
надбискупијата, 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 сред-
ниот век претставувал жариште на христијанството. Елванген е распростра-
нет на една блага висорамнина, со бујна вегетација, шуми, родни полиња и 
лозја. Тој е препознатлив и по прекрасното вино и пиво. Се смета дека граѓа-
ните на Елванген се многу вредни 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.
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При посета Делегацијата беше информирани дека црковниот суд во Ел-
ванген функционирал уште во средниот век и по традиција и во денешно вре-
ме тој суд е сместен во ова мало гратче. Исто така, за жителите на Елванген 
посебно е изразено присуството на ликот на свети Методиј и неговото име во 
народните верувања.  Покрај свети Бенедикт, свети Методиј е прогласен за 
нивни заштитник и патрон.

Во Елванген е сместен манастирскиот комплекс каде поради ширење 
ерес Регензбурскиот црковен суд го осудил свети Методиј на три години за-
твор. 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 ши-
рењето на христијанството на германски јазик.

Поради тоа, во народните верувања се среќаваат легенди, како, на при-
мер, дека свети Методиј градот го спасил од големи поплави, невремиња и 
заразни болести. Имало случаи со поклоненија и молепства кон свети Мето-
диј да им се излечат болестите на мали деца или да им „се отвори среќата на 
младоженците и да добијат пород“. Затоа на денот на свети Методиј граѓани-
те од Елванген не работат.

Во непосредна близина на манастирскиот комплекс во Елванген се на-
оѓа Методиевиот плоштад. До него води Методиевата улица која ја поврзува 
зградата со Методиевата темница. Малечката тесна уличка е именувана како 
„Методиева темница“. Се верува дека свети Методиј преку ден со часови бил 
испитуван во манастирскиот комплекс, додека ноќно време бил одведуван 
во посебна визба, заради безбедност, каде ги минувал затворските маки.

Како резултат на политиката кон сесловенскиот просветител, во црквата 
„Свети Војт“ на витражна слика е претставен свети Методиј со своите учени-
ци, 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 раскошна носија, 
мелодичен фолклор, исполнет со песни и типични алпски ора и танци.

Инаку, за време чествувањето на свети Методиј, во Католичката црква 
што се наоѓа во самиот центар на Елванген се одржа богослужба. По служ-
бата поворката од неколку  стотини луѓе се упати пред споменплочата на ме-
стото каде бил затворен свети Методиј Солунски во период од три години.

Таму се изврши осветување на плочата, посветена на свети Методиј, на 
која пишува: 

„Почит и вечна благодарност кон нашиот просветител и христијан-
ски мисионер, рамноапостол свети Методиј“.
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Со тоа Македонија и македонскиот народ каде и да е во светот   изрази   
вечна благодарност кон човекот кој ја заорал првата бразда во ширењето на 
христијанството и просветлувањето на целиот словенски род, оттргнувајќи го 
од многувековниот духовен мрак.

На чествувањето на свети Методиј во Елвангел беше речено дека солун-
ските браќа свети Кирил и свети Методиј се творци на заедничко дело, неиз-
бришлив 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 пиеде-
сталот на светската култура, писменост и цивилизација, а нивните проповеди 
биле за создавање на свет во кој народите ќе живеат во мир, слога и благо-
состојба.

Во попладневните часови започна семакедонско чествување кон свети 
Методиј. Се полагаа венци и букети свежи цвеќиња пред споменплочата, 
дар од македонскиот народ, македонската држава и од Македонската пра-
вославна црква-Охридска архиепископија, при што претставници на маке-
донските клубови, друштва и црковни општини од Германија, Холандија и 
Австрија, како и од семејства и одделни Македонци вршеа поклонение кон 
свети Методиј Солунски, не заборавајќи да се фотографираат на ова свето 
место. Тој свечен и светол ден во Елванген беше празник и велики ден и за 
Македонците во Германија. 

Исто така, македонските клубови и друштва, пак, во чест на откривањето 
на споменплочата, организираа спортски натпревари меѓу екипи од повеќе 
градови на Германија, Австрија и Холандија каде се постигнаа видни резул-
тати во повеќе видови спортски дисциплини. Доделувањето на наградите и 
благодарниците беше на свечената академија што се одржа во вечерните ча-
сови.

Истиот ден започна свечената академија  „Во чест на свети Методиј Со-
лунски“ во една од салите на спортскиот комплекс оддалечен 8 км од Елван-
ген. На манифестацијата присуствуваа повеќе од 1500 македонски граѓани и 
пријатели речиси од сите места на Германија, Австрија и Холандија, дојдени 
на откривањето на споменплочата да се поклонат пред истата и да прису-
ствуваат на свеченостите, дочекани со македонска срдечност и традиционал-
ниот обичај со леб, вино и сол
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ЦРКОВНОТО ЖИВЕЕ Е ВО 
ДЕЛОТО ЗА МАНАСТИРОТ 
,,СВЕТА БОГОРОДИЦА“ ВО 
СЛИВНИЦА, ПРЕСПА (13)

С лавата и честа што и се оддаваат на Пресвета Богородица во Маке-
донија ја паметат многу генерации наназад. Нејзиниот лик е досто-
инствено и интензивно обработуван во бројните живописи и икони 
во македонските цркви и манастири. Нејзиниот ореол не ги одми-

нал и книжевните и народните творби. Токму затоа, целокупното богатство 
собрано во Македонија, опфатено со нејзината личност, дело и бројни добро-
детели, нужно бара широки истражувања.

Едно од таквите дела во кое е просветена Пресвета Богородица е дело-
то „Ореолот на Дева Марија и манастирот Света Богородица во селото 
Сливница во Преспа“, чии автори се проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ и Сла-
ве Николовски-Катин, а е издание на „Македонска искра“ од Скопје во 2007 
година, на 164 страници, на македонски јазик. Рецензенти на монографското 
дело се: Димитар Ќорнаков и д-р Петре Георгиевски. 

Делото беше промовирано од д-р Димитар Ќорнаков во црквата „Свети 
Кирил и Методиј“ во Ресен на 10.04.2007 година. Исто така, делото беше про-
мовирано во Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент 
Охридски“ во Битола, на празникот Мала Богородица на 21.09.2007 година. 
чиј промотор беше проф.д-р Петре Георгиевски.
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Во делото е забележано дека култот на Пресвета Богородица е присутен 
во Македонија, но тој бара и многу опсежни студии во областите на црков-
но-канонското наследство, книжевно, историско, уметничко, археолошко, со-
цијално, историско, теолошко, фолклорно итн. Бројните уметнички дела во 
црквите и манастирите, ракописите во старите и новите книгохранилишта, 
иако празнети низ вековите заради скапоценостите што ги содржеле, бараат 
нови заокружени видувања и анализи.

Во случајов ги претставуваме најпопуларните текстови посветени на Пре-
света Богородица. Од канонските состави неминовно е претставено раѓањето 
на Дева Марија, воведувањето на Пресветата во храмот, благовеста, значајни-
от настан, раѓањето на Исус Христoс, успението на Света Богородица. Од апо-
крифните текстови значајно место добива насловот „Одењето на Богородица по 
Маките“, новозаветен македонски текст. Од средновековната црковна поезија 
истакнато место зазема „Акaтистот на Пресвета Богородица“, а од молитвени-
те текстови – „Молитва кон Пресвета Богородица“. Во колкава мера народот ги 
прифатил овие текстови, најочигледно зборува богатството на македонското на-
родно творештво со религиозен карактер.

Широкиот ореол на Пресвета Богородица е присутен низ цела Македо-
нија. Преспанскиот регион брои над шеесет и две црковни градби со нејзино-
то име. Овој регион со сите убавини и богатства што ги поседува, со Преспан-
ското Езеро опколено со зачувани природни убавини, чува вековна традиција 
и култ кон Пресвета Богородица. Покрај тоа, Преспа е полна со историски 
настани и случувања: Распослана на римската магистрала Виа Игнација, се-
диште на првата Самуилова престолнина, место на првата Словенска митро-
полија, со учество на дванаесет комитски чети во Илинденското востание, 
со бројни паднати жртви во НОБ, а денес израсната во напредна туристич-
ко-стопанска област во Македонија.

Во овие насоки се движат и нашите афинитети пред нашата и поширо-
ката светска јавност да ги истакнеме вистинските вредности и втемелените 
историски, верски, митски и народни верувања. Вековните верски и други 
преданија и легенди ги памети и современиот жител крај вековните црковни 
градби и култни места. 

Не случајно во оваа прилика истакнуваме само еден карактеристичен 
пример, а нив во Македонија ги има во изобилство - Сливничкиот манaстир 
и Пресвета Богородица Сливничка. Нејзините соседи со векови наназад, а и 
денес раскажувале и раскажуваат за „присутноста на Пресвета Богородица 
во манастирот“. 

Ако во светот доминираат светилиштата на Богородица, кои се јавуваат со 
растот на нејзиниот култ ширум светот, како на пример, случајот со Катерина 
Лабурс во Париз, „Фатима во Португалија, „Гарабандал“ во Шпанија, не по-
малку се важни повторливите настани во Сливничкиот манастир, раскажува-
ни од сé уште живите околни жители. Вакви примери имало и има честопати 
во сакралните култни маста и живеалишта. 
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Во случајов само сакаме да укажеме на насоките кои го откриваат култот 
на Дева Марија создаван низ вековите во Македонија, а присутен во нашата 
современост, кога се множат црковните градби со нејзиното име. Еден убав 
пример ни открива сливничкиот манастир „Пресвета Богородица“, сместен 
во живописот на чистата планинска и шумска природа, на Баба Планина во 
Преспа, во длабок спокој и сон, недостапно допрен дури и од љубопитниот 
Македонец во Преспа. Таа тајновитост и убавина не можела да не го разбуди 
народниот творец да ја воспее и да ја возвиши. 

Книгата претставува обид да се осветли култот, славата и честа на Мајка-
та на Исус Христос во светот и во Македонија, особено во манастирот Света 
Богородица Слимничка во селото Сливница во Преспа. Таа го претставува 
нејзиниот лик кој е интензивно насликан на бројни икони и фрески во ма-
кедонските цркви и манастири, како и пишани текстови поврзани со неа во 
бројни староцрковни книги.   

Книгата „Ореолот на Дева Марија и Света Богородица Сливничка во Пре-
спа“ на Вера Стојчевска-Антиќ и Славе Николовски-Катин е содржински бо-
гата во однос на култот на Дева Марија проследен со текстови од многу книги 
посветени на нејзиниот живот. Оваа значајна и по многу нешта единствена 
книга, исто така, е посветена на Пресветата Дева Марија и на Слимничкиот 
манастир изграден во 1607 година, кој одбележа 400 години од своето по-
стоење.

Исто така, од делото читателите ќе се запознаат со Преспа како главен 
град на македонското царство на цар Самуил; потоа со Преспа како место на 
кое се формирала првата Македонска архиепископија; со Преспа како реги-
он во кој многу Илинденци биле организирани, а чиј дух бил присутен и во 
текот на НОБ. 

Посебен дел во книгата е посветен на селото Сливница и на величестве-
ниот манастир „Пресвета Богородица Сливничка“. Живописниот опис на ова 
село, со своите пет цркви и манастири, едноставно, го одзема здивот. Како 
Слимничкиот манастир да оживува и ги поканува ненајавените и доброна-
мерните гости да го посетат. Делот што изобилува со легенди и митови само 
го потврдува значењето и важноста на култот на Пресветата Дева Марија во 
Македонија, бидејќи таа е сакана и величена – и поради тоа е видена, а нејзи-
ните дела почувствувани. Дадени се искажувања и описи на локалните жите-
ли кои лично го доживеале присуството на Пресветата Марија како потврда 
на она што е горе наведено.

Историјата на Македонската православна црква е тесно поврзана со исто-
ријата на македонскиот народ. Тие со векови заедно егзистираат и во исто 
време страдаат и се борат против денационализацијата и неправдата кон 
македонскиот народ на Балканот и на други места насекаде по светот. Црк-
вата одиграла првостепена улога за македонскиот народ во текот на тешките 
периоди на ропство. Затоа се вели дека Црквата била основата на национал-
ното признавање и лулка на ренесансата на Македонците во подолг период.
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Македонската православна црква игра значајна улога во собирањето на 
Македонците како во државата, така и во светот. Тоа е особено изразено со 
конституирањето на Република Македонија, пo обновувањето на Охридска-
та архиепископија во 1958 година и по прогласувањето на нејзината автоке-
фалност во јуни 1967 година. Македонската православна црква направила 
силен пробив меѓу православните Македонци во државата и меѓу бројната 
македонска емиграција во прекуокеанските земји - САД, Канада и Австра-
лија, како и меѓу Македонците во Европската Унија и во други земји ширум 
светот.

Кога ќе се пристигне во Долна Преспа, прво село е Сливница. Тоа е лоци-
рано на падините на ридот кој се извишува над источниот брег на Преспан-
ското Езеро, на територијата на Општина Ресен. Сливница е ридско село, кое 
се наоѓа на надморска височина над 900 метри, чиј атар високо се издига од 
езерото и се граничи со сртот на планината Баба, зафаќајќи простор од околу 
10 километри квадратни.

Во Сливница живее исклучително македонско население. Населбата е ма-
лечка, но заедно со викенд населбата на атарот на Сливница и Претор е една 
од најголемите и најзначајните туристички населби на Преспанското Езеро. 
За жал, многу од нејзините жители се иселиле во Австралија, Америка, Кана-
да, по европските земји, како и низ градовите на Македонија, така што број-
носта на населението постепено се намалува. Но, иселениците одвреме-на-
време, особено во летниот период, си го посетуваат селото, кое е привлечно 
за живеење и одмо

Преспа како дел од Македонија е карактеристичен регион во кој Маке-
донската православна црква одиграла значајна улога. Христијанското насе-
ление од Преспа ги искажувало духовните и интелектуалните потенцијали 
низ дејноста на Охридската архиепископија. 

Co тоа се потврдува дека во Преспа се создале дела од највисок уметнич-
ки дострел во своето време кои ја збогатуваат не само македонската, туку и 
светската ризница на уметноста и културата. Неговото христијанско населе-
ние го негувало и го негува култот на Пресвета Богородица, на Исус Христос... 
Тоа се потврдува со фактот што во голем број преспански села се изграде-
ни цркви посветени на Дева Марија. Меѓу нив, црквите во селата Сливница, 
Брајчино, Јанковец, Евла, Љубојно, Арвати, Крани, Нивици, Курбиново, Долно 
Дупени, Бела Црква и други населени места.

Повеќевековниот христијански живот на Македонците, од времето на све-
ти Климент, низ долгата историја на Охридската архиепископија, до времето 
на преродбата во XIX век, придонесе да се создадат ремекдела на уметноста 
со универзално значење, со исклучителна естетска вредност. Така, во црк-
вите и манастирите во Преспа се созадени значајни ликовни дела со кои се 
гордее човечкиот род.

Иконите, фреските на свети Ѓорги во Курбиново, како и архитектонските 
облици, делата на применетата уметност од манастирот „Света Богородица“ 
во Сливница, влегуваат во антологијата на значајните остварувања на тоа 
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време. Bo тие дела се распознаваат оригиналните карактеристики и белези 
сврзани за македонската културна традиција во Преспа.                           

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

Напротив, православните духовници, писатели и ликовни творци секогаш 
биле во благородните хуманистички текови коишто се засноваат на Христо-
вото учење и на традициите на Светиклиментовата црква. Таков е случајот 
со црквата „Свети Ѓорги“ во Курбиново, како и со неколкуте други значајни 
цркви во Преспа, меѓу кои е и манастирот „Света Богородица“ во Сливница, 
кој во 2007 година го прослави своето 400-годишно постоење.

Во Преспа се создала специфична градителска и ликовна култура и по 
укинувањето на Охридската архиепископија, особено во борбата на црков-
но-училишните општини да имаат богослужба на црковнословенски, односно 
македонски јазик. Притоа, се подигнати бројни цркви и манастири од маке-
донски камен, дрва, керпич, со македонска душа и срце. Сите тие цркви најче-
сто се со монументални димензии и со базиликална форма за да потсетуваат 
на величината на старата црковна слава.

Периодот на преродбата во Македонија ќе донесе и во Преспа специфич-
на иконографија во рамките на православието, со особена нагласка врз маке-
донските светци, на нивните житија и на словенската писменост на Балканот, 
како што е примерот со манастирот „Света Богородица“ во селото Сливница, 
во Долна Преспа. Таа е дел од големиот придонес на Македонците во кул-
турниот и духовниот развој на православието во сесловенската уметничка 
ризница.

Македонецот градел духовно-културни храмови со силна желба, љубов и 
вера кон православието. Co цел да опстои на овие балкански простори, пра-
вославниот народ во Преспа во периодот од десетина векови си помагал со 
другите народи, си пружал христијанска рака, затоа издржал и ропство, аси-
милација, прогонување, а и неправди. Тој опстанал и ќе опстои сé додека ве-
ков векува и светот светува, зошто македонскиот народ е библиски, со голе-
ма христијанска душа, со вера, надеж и со љубов кон својата Црква и држава.

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од ова значајна публикација за духовно-националното живеење во Преспа 
биле печатени околу над 80 продолченија. Исто така, поголем број продол-
жение од ова дело биле објавени во различни информативни гласила во Ре-
публика Македонија и во информативни гласила во иселеништвото ширум 
светот.
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ВО КУḱАТА НА МАjКА 
БОГОРОДИЦА ВО ЕФЕС (14)

Назарет е свето место за христијаните, бидејќи во него се изгра-
дени бројни хри стијански цркви, манастири и други религиозни 
објекти. Овде се наоѓаат црквите: „Благовестие“, „Свети Архангел 
Гаврил“, која е изградена врз природните извори на „Пре света 

Богородица“ и црквата „Свети Јосиф“. Тоа е градот во кој пораснал Исус Хри-
стос. Имено, според преданието тој се вратил со неговите родители во Наза-
рет по бег ст вото во Египет.

Марија и Јосиф од Витлеем избегале во Египет, за да го спасат ново ро-
де нчето од злото на Ирод Велики, кој по наредба на Август Цезар, откако не 
можел да го најде новороденчето, за кој се прошириле гласини  дека е новиот 
крал, организирал вој ска за да ги убие сите машки деца на возраст до две 
години.

Назарет, градот на Христовото детство, во кој се случило благовестието 
денес е еден од главните градови на Галилеја. Тој е сместен во северен Из-
раел, југоисточно од пристаништето Хаифа и претставува важен сообраќаен 
јазол. По името на градот, Хри стос е наречен Назареец.

Археолошките податоци говорат дека Назарет бил населен уште во рани-
от ка на н ски период. Тој е прв град познат како еврејски, а денес е најголем 
арапски град со над 70.000 жители. Од населението 40 отсто се христијани, 
а другите се мус ли мани, како и Евреи, кои живеат во горниот дел на Назарет. 
Што се однесува до насе ле ните места, не е пишано правило, меѓутоа таквите 
карактеристики се уочуваат ток му во Назарет.
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Имено, Евреите живеат на врвовите од ридовите, а Арапите во пониски те 
делови. Куќите на Арапите во голема мерка се без покриви и врз нив висат 
разни ви дови сателитски и други антени, а еврејските куќи имаат современи 
покриви од ќера ми ди и соларни системи за затоплување на водата.

Во почетокот на првиот милениум, христијанството започнало да се шири 
многу брзо во градот Ефес. Меѓутоа, Римјаните биле против доктрините на 
Апопстол Павле кој прв дошол во Македонија. Тоа го потврдувале граѓаните 
на Ефес, кои под закани протестирале против ширењето на христијанството, 
притоа, собирајќи се во најголемиот театар на градот за да го изразат својот 
внатрешен бес против „новата“ религија. 

Меѓутоа, како што многумина велат, Ефес бил одбрано Господово место, 
каде света Богородица заедно со свети Јован ги поминале последните дено-
ви од животот. Имено, во непосредна близина на Ефес, на западната страна 
на планината Билбил, се наоѓа куќата на света Богородица. Во денешниот 
град се вишнее црквата на свети Јован, еден од составувачите на Библијата.
Во исто време Ефес бил место на една од седумте цркви во Азија, во кои све-
ти Јован ја добил својата инспирација кон религијата.

Во историјата на Ефес е забележано дека во 262 година од нашата ера Го-
тите го уништиле градот, заедно со Храмот на Артемис. Оттогаш градот нико-
гаш не се обновил каков што бил во минатото кога имал величествен растеж 
и напредок. Притоа, значајно за Ефес е тоа што во 431 година по Христа бил 
одржан Третиот екуменски совет, токму во куќата на света Богородица. Овој 
Совет, меѓу другото, ја прифатил света Богородица како мајка на Господ Исус 
Христос.

При нашата посета на Ефес се сретнавме со безброј објекти и предмети 
од еден долг период на постоење на оваа значајна античка локација. Така, 
ги посетивме остатоците од Храмот на Артемис, Фонтаната на Трајан, Мер-
мерниот пат, Стадионот и други објекти. Меѓутоа, Големиот театар кај посе-
тителот остава посебен впечаток и доживување. Тој е место во длабнатината 
на ридот од западната страна и, по својата големина, пространост и величе-
ственост 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 Театарот своите уметнички вредности ги презентирале Лучијано 
Павароти, Хулио Иглесиас и многу други познати светски уметници.

Посетата на куќата на света Богородица, пак, кај нас предизвика посеб-
но чувство на возбуда кое се преточи во спокојство. Во тој прекрасен објект, 
човек како да е некаде во Македонија, во некои од манастирите на Македон-
ската православна црква. Живописниот предел каде што е изградена куќата 
на света Богородица посетителот го потсетува на пределите кои се земени 
за пример при изградбата на христијанските манастири во светот. А, таму, 
според обичаите, по поклонувањето во Црквата, излегувањето од храмот и 
миењето со светата вода, според обичаите и верувањата, посетителот стану-
ва аџија.



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Црковно - духовното живеење260

Просторот привлекува со својата убавина и живопис, а Црквата претста-
вува место каде илјадници христијани и муслимани доаѓаат да се поклонат и 
да се помолат. Се чини дека во две илјадитата година Црквата беше најпосе-
тена на 15 август, кога се одржа најголемиот собир по повод Третиот миле-
ниум од христијанството, кога Црквата беше посетена од илјадници верници, 
намерници, христијани, муслимани и други.

Инаку, според пишаните документи познато е дека свети Јован ја донел 
света Богородица во Ефес во четвртата или петтата  година, веднаш по рас-
петието на Исус Христос. Куќата на планината Билбил, која била подготвена и 
направена од свети Јован, се наоѓа на 420 метри надморска височина.

Според кажувањата куќата ја открила германската калуѓерка Ана Кате-
рина Емерич, која својот живот го посветила на Бога, била парализирана и 
воспоставила духовна комуникација со света Богородица. Нејзе во бесвесна 
состојба и’ се прикажувало, се вели во документите, дека Богородица е за-
копана во близина на Црквата. Тоа го потврдиле некои лазаријански свеш-
теници кои во 1891 година го откриле местото на куќата во која света Бо-
городица ги поминала последните денови од животот. Така, било откриено 
дека зградата во форма на крст и кубето биле руинирани, но подоцна биле 
реставрирани.

Во текот на нашата посета на куќата на света Богородица бевме запознати 
со многу детали за откривањето на храмот, за посетите и почитта од страна 
на христијаните и муслиманите кон овој духовен центар. Притоа, силен впе-
чаток оставаат големата статуа во дворот пред црквата, каде човек има чув-
ство дека света Богородица ги пречекува дојденците и добронамерниците со 
раширени раце. Статуата, пак, на света Богородица во апсидата, била поста-
вена пред стотина години и претставува прекрасен примерок преку кој секој 
се поклонува и и’ оддава почит на мајката на Исус Христос.

Во текот на вечерните часови се вративме во неколку милионскиот Из-
мир, каде бевме сместени во ексклузивниот хотел „Ефес“, што се наоѓа во 
центарот на градот и е од висока категорија. Градот, пак, чие турско име е 
Измир, е познат и по името Смирна. Тој е најважното морско пристаниште во 
Мала Азија, на брегот на Егејското Море и е трет град по големина во Тур-
ција. Смирна е стара јонска населба која била обновена во IV век прд Христа. 
За време на Римската Империја и Византија, Измир бил еден од најголемите 
градови во Мала Азија. Во неговата историја стои дека градот бил под власт 
на Татарите, кои го опустошиле, потоа под Елините, кои во градот ги погрчу-
вале, а во 1922 година е ослободен од Турците на чело со Кемал Ататурк. Ова 
многу значајно морско пристаниште и стратешки копнена локација, во 1952 
година станала значајна база на НАТО.

Посетата на велеградот Измир ни остана во трајно сеќавање. Имено, во 
текот на првиот ден делегацијата од Република Македонија во чиј состав 
се наоѓаше и авторот на овие редови, беше примена од градоначалникот на 
Општина Борнова, господинот Ченгиз Булут, кој по потекло е од селото Сир-
ково, Кавадаречко, а е роден во Измир. Тој со својот убав македонски јазик 
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пленуваше како соговорник. Тој виден граѓанин на Општината Борнова при-
реди свечена вечера за делегацијата од Македонија. Притоа нè информира 
дека Општината Борнова   брои околу 500 илјади жители, меѓу кои, според 
некои показатели 30 отсто се турски граѓани од Македонија, претежно исла-
мизирани Македонци.

Тоа го потврдивме при нашата прошетка покрај морето, каде сретнавме 
голем број жители кои зборуваа македонски и со задоволство застануваа да 
се поздрават со нас, гостите од Македонија. На вечерата, пак, покрај видните 
граѓани на Турција од македонско потекло, како што беше пратеникот Кемал 
Вата, присуствуваше и замениквалијата на Измир господин Рамаза Ирганџи-
оглу.

Се чини посетата на Општина Борнова за нас беше посебно доживување. 
Имено, во Домот на културата во оваа општина на делегацијата и’ беше при-
реден незаборавен пречек. Неколку стотици граѓани нè чекаа како гости од 
Република Македонија. Тука беше и оркестарот за македонска народна музи-
ка кој нè пречека со македонски песни и ора. Ги слушнавме „Битола мој роден 
крај“, „Македонијо“, „Зајди, зајди јасно сонце“ и други познати песни и ора. 

Се почувствувавме како да сме во Врановци, во Жировница, во Жупа, во 
Македонија. На пречекот, покрај домаќините, присуствуваа повеќе претстав-
ници на Друштвото „Румели“, ученици и други видни граѓани кои живеат и 
работат во Измир, особено во Општината Борнова, по потекло од реканскиот, 
велешкиот и други краишта на Македонија.

По срдечниот пречек беше организирана трибина на која учествуваа око-
лу 200 учесници, од кои голем број од различни асоцијации на турски жи-
тели од целиот Балкан и пошироко, кои добро соработуваат со жителите на 
Борнова. Во разговорите стана збор за соработката на општествен, културен  
и друг план, како и за заедничките интереси на граѓаните од двете држави – 
Република Турција и Република Македонија.
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ЗНАЧАjНО ДЕЛО ЗА 
,,СВЕТИТЕ ЗЕМjИ“ ИЗРАЕЛ И 

МАКЕДОНИjА (15)

Патувањето во Израел беше дел од нашите посети на педесетина 
различни земји во светот. Но, тоа беше највозбудливото патување, 
исполнето со многу искушенија, сознанија и предизвици да ја запо-
знаеме „Светата земја“, нејзините библиски места, градови, култури, 

религии, обичаи и многу карактеристики на нејзиниот современ свет. 
Притоа, имавме можност да посетиме бројни споменици кои имаат свет-

ско значење и кои оставаат вечни траги во сеќавањата на посетителот. Тоа го 
инспирира Славе Катин да ја напише оваа книга за „Светите земји“ Израел и 
Македонија.

Монографијата „Израел и Македонија“ е дело на „Македонска искра“ од 
Скопје и Фондацијата „Ѓорѓија–Џорџ Атанасоски“ од Прилеп,  отпечатена 
во 2017 година, на 380 страници, на англиски, македонски и хебрејски јазик. 
Рецензенти на делото се м-р Петко Златески, професор на Богословскиот 
факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје и Горан Садикарио, директор 
на Музејот на холокаустот во Скопје.

Во ова дело, меѓу другото, се вели дека Израел е суверена држава во За-
падна Азија.  Земјата е сместена на Блискиот Исток на југоисточниот брег 
на Средоземното Море и на северниот брег на заливот Акаба во Црвеното 
Море. Таа граничи со Либан на север, со Сирија во североисточниот дел, со 
Јордан на исток, со палестинските територии (за кои се тврди од страна на 
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државата Палестина дека се делумно под контрола на Израел) и Египет на 
југозапад. 

Израел има географски различни карактеристики во рамките на релатив-
но малиот простор. Финансиски и технолошки центар на Израел е градот Тел 
Авив, додека Ерусалим е самоназначен главен град, кој не е признат од Обе-
динетите нации, но е  најнаселен град и е под владината администрација на 
земјата

Израел за Евреите е ветената земја од Господа на Аврама и на неговите 
следбеници. Според библиските преданија од Стариот завет, првите доселу-
вања на Евреите во ветената земја - Канаан започнале околу 2.000 години 
пред новата ера. Израел бил и останал факелот на светоста каде, раѓањето, 
чудотворието и моќта на Спасителот Исус Христос е божествено сочинение и 
овоземна припадност следена од многуте стотици милиони следбеници кои 
ги има во сите земји од целиот свет.

Кога се пишува за Израел треба да се каже дека центарот на светот е 
точно таму, на меѓата меѓу европскиот, азискиот и африканскиот континент. 
Токму таму е сместена „Светата земја“, чие име е добиено поради настаните 
поврзани за религиите и бидејќи копјата секогаш се кршат токму тука, на из-
раелската територија.

Од друга страна, пак, приказните кажуваат нешто друго. Имено, „Светата 
земја“, го добила своето име, затоа што Бог се погрижил таму да растат ово-
шја и зеленчуци, кои давале плодови (храна) за тамошните жители. На тој на-
чин, тамошните луѓе мислеле дека Бог ги сака премногу, се грижи за нив, им 
дава храна и затоа тие се свети, а земјата на која растат тие растенија е света.   

Исто така, Црквата на Светиот гроб, каде што Исус Христос бил погребан 
и воскреснал, е најсветото место за христијаните од сите меридијани, па не 
случајно се вели и дека е место на верата, надежта и љубовта на луѓето кои 
доаѓаат секој со својата вистина љубов и исчекувања, поклонение и молитва,  
радост и тага.

Според библиските преданија од Новиот завет за Христовото раѓање и не-
говото детство, посебен интерес привлекуваат градовите Витлеем и Назарет. 
Двата града де нес се под палестинска управа, како автономни територии. 
Според Новиот завет, Исус Христос е роден во градот Витлеем, каде се наоѓа 
светото место во пештерата и во црквата „Раѓањето на Исус Христос“. Овој 
храм доживеал многу архитектонски градби и надградби и постојано бил зго-
лемуван во различни периоди од историјата.

Црквата претставува творечко постигнување на човештвото преку вон-
редно убавите креации на повеќе библиски мотиви, содржини и специфични 
христијански карактеристики. Денес, Витлеем е туристичко место и е препол-
но со гости од целиот свет, особено за време на деновите на одбележувањето 
на раѓањето на Исус Христос - Божиќ. Таму Божиќ се слави три пати во текот 
на годината.



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Црковно - духовното живеење264

Назарет, пак, е свето место за христијаните, бидејќи во него се изградени 
бројни хри стијански цркви, манастири и други религиозни објекти. Овде се 
наоѓаат црквите: „Благовестие“, „Свети Архангел Гаврил“, која е изградена 
врз природните извори на „Пре света Богородица“ и црквата „Свети Јосиф“. 
Тоа е градот во кој пораснал Исус Хри стос.

Црквата на Светиот гроб е симбол на единството на сите кои веруваат во 
Синот Божји и жив сведок на поделеноста на христијаните. Животот, учењето 
и смртта на Исус ќе означат нова страница во историјата на чо вештвото. Во 
времето кога Евреите го оплакувале уривањето на храмот, учениците на Исус 
од Назарет веќе го ширеле новото, христијанско учење. Ерусалим, градот на 
Исусо во то страдање, смрт и воскресение, до денес ќе остане најголемото 
светилиште во хрис ти јанството.

Ерусалим е град на вечните убавини и на светите места. Низ милениу-
ми, населението на Ерусалим, 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. Израелците го нарекуваат Јерушалаим, од каде потекнува 
и денешното негово име – Ерусалим, што значи „град на мирот“.

Меѓутоа, за постоењето на Ерусалим – градот на Христовите маки, смрт 
и воскреснување, во текот на последните два милениума не е врзан поимот 
мир. Ниту на едно свето место во светот не потекле толку потоци крв како 
овде. Никаде толку жестоко не се бореле, никаде толку длабоко не се мразе-
ле и напаѓале како во овој свет град што е сместен на ладните и сиви карпи 
на планината Јуда. Трите светски религии – еврејската, христијанската и мус-
лиманската, од градот направиле центар на раздорот. Истовремено, никаде 
не се кажале толку многу молитви како во Ерусалим.

Исто така, треба да се нагласи дека Ерусалим е светото место на трите 
најголеми религии, центарот на светот, местото каде може да се сретнат ло-
кации на кои во исто време има остатоци од црква која била изградена и сру-
шена, па на истото место синагога изградена па срушена и на крај изградена 
џамија. Ерусалим е место кое е свето и за христијаните и за Евреите и за мус-
лиманите. Местото каде што е создадено сè што е свето, но во исто време е 
срушено и повторно изградено.

Градот е единственото место каде што една до друга се најблиску трите 
религии, но и место каде што се и најмногу поделени. Тоа се гледа во органи-
зацијата на стариот град на Ерусалим кој е поделен на четири дела, христијан-
ски, муслимански, еврејски и ерменски. Ерменците се сметаат како најстара 
христијанска нација, затоа што биле први кои го примиле христијанството. 
Ова место по многу нешта е поврзано со Исус и неговите последни денови, 
местото на Исусовата голгота. Главната фигура на оваа слика е Ал-Акса џа-
мијата, свето место за муслиманите.

Според преданијата, христијаните го чекаат повторното појавување на 
Исус, муслиманите го чекаат појавувањето на зелениот конец кој треба да ја 
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поврзе Ал- Акса со Маслиновата Гора, а Евреите чекаат да се појави, како што 
тие велат, вистинскиот месија, но не знаат како точно треба да изгледа.

Израел не е само земјата на минатото, туку таа е земја на денешницата и 
иднината. Во Ерусалим се наоѓа музејот „Јад ва’Шем“ чија мисија била да из-
врши комеморација и документација на настаните, како и целосна селекција, 
истражување и публикување на доказите за холокаустот, потоа да направи 
избор и регистрација на имињата од жртвите, како и понатаму да истражу-
ва и да ги едуцира генерациите што доаѓаат. Оваа современа институција на 
Израел е една од најопремените во светот која може да послужи за пример.

Во Тел Авив, пак, се наоѓа Музејот за дијаспората. Овој музеј ја отсликува 
и презентира историјата на еврејскиот народ од времето кога тие биле исте-
рани од земјата Израел. Музејот за дијаспората го презентира вистинскиот 
и единствен историски развој на еврејскиот на род континуирано во целиот 
период на постоењето. 

Преку прикажување на култур ни те, националните, образовните, семејни-
те, религиозните и друг напредок, преку на по рите и настојувањата кон по-
убава иднина се сака да се стекне, да се придобие, од носно да се трасира 
еден широк двонасочен пат на личната и многувековна историска карта на 
идентификацијата на еврејскиот народ.

Македонците ја добија својата независност, социјалните, политичките и 
културните права во 1944 година, за во 1991 година да се конституира неза-
висна, суверена и самостојна држава - Република Македонија, а Евреите ја 
конституираа својата прва татковина Израел во 1948 година.

Според пишаните документи првите Евреи пристигнале во Македонија за 
време на Римското Царство, кога Евреите пребегнувале од  Израел  поради 
гонење. Најстар доказ за постоењето на Евреите во Македонија е старата си-
нагога која потекнува од III век пр.н.е. во античкиот град Стоби.

Поголемите македонски градови како што се Солун, Скопје, Битола, Штип 
и други привлекле голем број Евреи и оваа заедница била во мошне добри 
односи со другото население во Македонија. Кога се пишува, пак, за тој мра-
чен дел од историскиот развој на Евреите во Македонија треба да се каже 
дека тоа има една друга димензија. Имено, судбината се поиграла со Евреите 
во април 1941 година, кога бугарската војска, која била сојузник на Силите на 
оската, навлегла во Македонија и окупирала голем дел од територијата. 

Во ноќта меѓу 10 и 11 март 1943 година, биле уапсени сите Евреи во Ма-
кедонија и затворени во Монополот, во Скопје, кој тогаш бил привремен кон-
центрационен логор. Според евиденцијата на тогашните бугарски и герман-
ски окупаторски власти, биле уапсени 7.144 Евреи, потоа транспортирани во 
тогаш окупираната Полска, во логорот на смртта Треблинка, каде што биле 
егзекутирани.

Во спомен и сеќавање на погубените Евреи, во Скопје е изграден Музејот 
на холокаустот, кој по музеите во Ерусалим и Вашингтон е трет музеј во све-
тот и прв во Европа посветен на жртвите на холокаустот.
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Да се патува по „Светата земја“ е голем предизвик, зашто таквото пату-
вање е повеќе од секое друго; таму се патува низ библиската земја, во земјата 
на пророците и патријарсите, низ земјата на царевите, земјата на апостолите 
и нивниот учител Исус Христос 

Да се чекори по земјата на Христовото детство, по бреговите на реката 
Јордан, на Галилејското Езеро и на Мртвото Море, како и голем број други 
историски споменици, да се чекори по земјата осветена од Исуса Христа е 
ретко доживување за секој христијанин, за секој човек без разлика на него-
вите религиски убедувања и верувања.

Што е тоа и зошто Израел напредува многу повеќе во споредба со Маке-
донија, во многу аспекти од животот; на економски план, во религијата, култу-
рата, земјоделството, армијата, соседството, дијаспората... Тие беа прашања-
та кои нé заинтригираа, а кои се обидовме да ги елаборираме во ова дело. 
Сакавме да видиме како Израел ги решава прашањата и проблемите, слични 
на оние проблеми со коишто Македонија се соочува денес. Како и што треба 
да се учи од Израел и еврејскиот народ, што би помогнало на Македонија 
и македонскиот народ за подобрување на иднината на државата, нејзината 
економија и животот во целина?  

Исто така, преку репортерските записи од патувањата по „Светата земја“ 
во кои се дадени бројни податоци, нашата цел во ова дело е да ги запозна-
еме Македонците во Татковината и во дијаспората со историскиот развој на 
Израел, периодот на Исус Христос, со јудаизмот и христијанството, како и со 
вистината за Израел и Евреите. 

Од друга страна, пак, нашите намери се на Евреите да им презентираме 
дел од историските факти за Македонија и македонскиот народ од време-
то на Филип и Александар Македонски до денес. Потоа, нашата цел е да го 
прикажеме историскиот развој на Македонската православна црква, на Ма-
кедонците во соседните земји и во дијаспората, на Евреите во Македонија, со 
што читателот ќе може да добие поцелосна слика за судбината и вистината 
на македонскиот народ и на Македонија.

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од ова значајна публикација за духовното живеење во Израел и во македо-
нија биле печатени над 100 продолченија. Исто така, поголем број продолже-
ние од ова дело биле објавени во различни информативни гласила во Репу-
блика Македонија и во прекуокеанските земји. 
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ИСТОРИСКИ БЛИСКОСТИ НА 
МАКЕДОНИjА И ИЗРАЕЛ (16)

Почнувајќи од древниот период до денес, Израел како и Македонија 
бил, е и ќе биде раскрсница на различни нации, цивилизации, култу-
ри, јазици и религии. Затоа со право се вели дека историјата на Евре-
ите и таа на Македонците е тесно поврзана. Почнувајќи од древните 

времиња на Александар Македонски, периодот на Римјаните и Византија, 
отоманскиот период до следните светски војни, ќе се види дека Израел и Ма-
кедонија имале слична, ако не и идентична судбина. Имено, низ овој долг и 
важен период во Македонија само две нации го избрале името на земјата 
како дел од нивниот идентитет - древните Македонци и Македонците денес. 
Македонците ја добија својата независност, социјалните, политичките и кул-
турните права во 1944 година, за во 1991 година да се конституира независна, 
суверена и самостојна држава - Република Македонија.

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

Еврејскиот народ постои уште од номадскиот период преку создавањето 
на првата единствена држава на Евреите од 1030 до 930 година пред Христа, 
па преку нејзиното распаѓање, покорувањето на Евреите и нивната емигра-
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ција, до создавањето на еврејската држава Изреал, која се реализира дури по 
Втората Светска Војна, на 14 мај 1948 година.

Во текот на нашиот престој од пишаните документи бевме информира-
ни дека на 29 ноември 1947 година, Генералното собрание на Обединетите 
нации препорача усвојување и имплементација на Планот за поделба за Па-
лестина. Овој план на ОН ги утврди границите за новите арапски и еврејски 
држави, а е одредена и површината на Ерусалим и неговата околина која 
требаше да биде спроведена од страна на ОН под меѓународна контрола. 
Британскиот мандат за Палестина заврши на полноќ на 14 мај 1948 година. 
Тој ден, Давид Бен-Гурион, извршниот шеф на Ционистичката организација 
и претседател на Еврејската агенција за Палестина, прогласи формирање на 
државата Израел.

Според Државниот завод за статистика на Израел, на пописот во 2014 
година, бројот на населението во Израел изнесувал 8.146.300 жители.  Со 
6.212.000 граѓани или 74,9% таа е држава со најбројно еврејско мнозинство 
во светот кое се регистрирало како Евреи. Втората поголема група граѓани 
која ја сочинуваат  Арапите, брои 1.718.400 жители, а другиот дел се христија-
ни и други народи.

Според основните закони, Израел се дефинира како еврејска и демократ-
ска држава. Израел е претставник на демократијата со парламентарен систем 
и пропорционална застапеност на универзалното право на глас. Премиерот е 
шеф на Владата и Кнесетот како законодавно тело. Израел е развиена земја и 
членка на ОЕЦД. Таа беше на 37. место во светската економија по номинален 
брутодомашен производ во 2014 година.

Израел е земја со висококвалификувана работна сила и е меѓу првите 
земји во светот по образование со   највисок процент на граѓани кои имаат 
дипломи за високо образование. Таа има највисок стандард на живеење на 
Блискиот Исток и четврт највисок во Азија, а луѓето имаат најдолг век на жи-
веење во светот. Израел е развиена индустриско-аграрна земја со природ-
ни богатства во кои доминираат фосфати, сол, магнезиум, железо и бром, со 
мали резерви на нафта и природен гас. 

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

Инаку, кога зборуваме за судбинската поврзаност на македонскиот и ев-
рејскиот народ и на Македонија и Израел, треба да се спомене дека Републи-
ка Македонија се граничи со четири земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Ју-
гославија. За жал, овие земји како во договор имаат аспирации и негаторски 
однос кон Македонија. Така Србите го негираат постоењето на автокефално-
ста на Македонската Православна Црква како продолжувач на Охридската 
архиепископија;   Грција го негира уставното име на Република Македонија 
и со сите можни средства се бори да ја омаловажи и државата и народот со 
употреба на неприфатливата додавка БЈРМ. Албанија има територијални 
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претензии кон западниот дел на Македонија, каде се случува популациона 
инвазија. Бугарија, пак, ја призна државата, а го негира македонскиот јазик. 
Од тие причини и не случајно Македонија е наречена „јаболко на раздорот на 
Балканскиот Полуостров”.

Исто така и Израел се граничи со четири држави и тоа Либан, Сирија, Јор-
дан и Египет. Изрел се наоѓа во изолирана положба како еврејска држава која 
е опкружена од Арапи, кои претежно се муслимани. Односите меѓу Израел и 
неговите соседни земји се одразуваат скоро на секој аспект на изразување 
на надворешните односи, како и на демографијата, економската и друга по-
литика во текот на историјата. Сите тие соседни земји, на свој начин имаат 
територијални претензии и се однесуваат негаторски кон еврејскиот народ и 
еврејската држава. Затоа, и Израел често се нарекува како “јаболко на раздо-
рот на Блискиот Исток”.

Меѓутоа, макотрпниот живот, целокупните состојби, силната љубов кон 
својата вера, народ, земја, минато и иднина, направи и од Македонците и од 
Евреите да формираат свои суверени и независни држави. Од Израел и од 
израелскиот народ треба да се учи колку тешко, макотрпно и со многу по-
жртвуваност се формира држава, како уште потешко се стекнува слободата 
и, како сето тоа возвишено, со силна вера, со голема љубов и со најголема 
надеж треба да се брани, гради, чува и развива новосоздадената држава. А, 
еврејскиот случај на создавање на држава и опстојување на истата е един-
ствен пример во светот.

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

Македонски православни цркви постојат во голем број прекуокеански и 
европски земји. Но, се чини дека изградба на македонски храм во светиот 
град - Ерусалим е од посебно значење како за Црквата исто така и за маке-
донскиот народ во целина. Инаку, идејата за изградба на Македонска Право-
славна Црква во Светиот град е вечна и света уште од времето на просвети-
телите Св. Кирил и Методиј, од времето на Св. Климент и Св. Наум Охридски, 
на Цар Самоил, на Партение Зографски, од времето на поглаварите Доситеј 
и Михаил, до денешни дни кога поглавар е архиепископот охридски и маке-
донски г.г. Стефан. 

Имено, во 1999 година, за време на Велигденскиот прием, сега починати-
от поглавар на МПЦ г.г. Михаил, рече дека Македонската Православна Црква 
добила покана од израелските власти да изгради свој храм во таа света земја. 
Оваа вест беше примена со воодушевување не само кај црковните свеште-
нослужители, туку и кај македонскиот човек. Тогаш беше обелоденета веста 
за изградба на македонска православна црква во светиот град - Ерусалим и 
беше речено дека можеби, таквата изградба ќе биде реализирана во рамките 
на активностите по повод 2000-годишнината од христијанството. Оваа идеја 
предизвика голем интерес особено кај Македонците во дијаспората, потоа 
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кај бизнисмените кои најавија дека ќе донираат за изградба на црква и кај 
обичните верници.

Некои оваа вест во тоа време ја сметаа како прерано соопштена, дека е ставе-
на под знак прашање и сл. Меѓутоа, се чини дека требаше од нешто да се почне за 
подоцна да има средби меѓу претставници на Македонската православна црква 
и на Израел. Тоа, секако, го отвори патот за разговорите што треба да се водат 
во најскоро време меѓу високата државна и црковна делегација на Република 
Македонија и претставници на Израел. Се чини дека поддршката на Македонија 
и на македонскиот народ од страна на Израел е неопходна и многу значајна. Тоа, 
секако, се потврдува со блискоста на овие две држави и два народи кои имаат 
слична и идентична судбина, историја... 

Македонскиот народ отсекогаш бил близок со еврејскиот; заеднички жи-
вееле во Битола, Штип, Скопје, Солун, Костур и во други места ширум Маке-
донија, заеднички страдале, но и заеднички се радувале. Македонскиот на-
род не може да ги заборави деновите кога Евреите од Македонија, со помош 
и поткрепа на бугарските фашисти, беа однесени и погубени во концентра-
ционите логори. Денес во Македонија живеат мал број еврејски семејства, но 
тие здружени во Еврејската заедница се значаен мост на зближување меѓу 
Република Македонија и Израел. 

Затоа, придонесот на Еврејската заедница во Македонија е огромен и со 
непроценлива вредност, токму во активностите за  изградба на МПЦ во Изра-
ел. Доколку идејата за изградба на македонски храм во светиот град стане ре-
алност, тоа ќе биде потег со кој ќе се потврдат одредени размислувања дека 
Македонската Православна Црква пред себе има отворени широки патишта 
и дека таа безусловно мора да биде призната од сестринските православни 
цркви. И покрај тоа што последните ветришта кои дуваат од српската и од 
бугарската православна црква се неповолни за Македонската Православна 
Црква, сепак македонското свештенство и македонскиот народ ќе продолжат 
и понатаму да се молат на истиот Бог.



Црковно - духовното живеење 271

ЕРУСАЛИМ И ОХРИД - 
ГРАДОВИ НА ВЕЧНОСТА (17)

Често се вели дека историјата на човештвото е оградена со ѕидо-
ви. Меѓу нив, три заземаат посебно место: Кинескиот ѕид, грани-
ца меѓу цивилизацијата и вар варството; Берлинскиот ѕид, све-
доштво за една умисла да се пресече живото европско ткиво на 

два де ла; и Ѕидот на плачот, симбол на секојдневната сред ба на Евреите од 
целиот свет со својата судбина.

Во Ерусалим, западниот ѕид, наречен од британската ман да торска  упра-
ва како „Ѕид на плачот“, поради секој дневните, честопати со солзи накапени 
моли тви на Евреите свртени со лицата кон ѕидот, се смета за последен оста-
ток за најголемото свети лиш те во јудеизмот. Тоа е храмот кој на едно возви-
шение 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 исклучително 
од ерусалимски камен ваден од пусти ната со конфи гурација на мали рит-
чиња од чии ви со чинки може  да  се види Мртвото Море. 

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

Според тоа тој има повеќе имиња што му се дадени во Светото писмо, во 
Мојсиевите записи и во литературата. Израелците го нарекуваат Јерушалаим, 
од каде потек нува и денешното негово име - Ерусалим, што значи „град на 
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мирот“. Меѓутоа, за постоењето на  Еру салим - местото на Христовите маки, 
смртта и вос крес нувањето, во текот на последните два миле ниумa не е врзан 
поимот мир.

Ниту на едно свето место во светот не потекле толку потоци 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. Трите светски религии - еврејската, христијанската и мусли-
манската, од градот напра виле центар на раздорот. Истовремено, никаде не 
се кажале толку многу молитви како во Ерусалим

Ерусалим е градот на историската крстосница на многубројните свети ме-
ста. Тоа е град со мултиетничко население, со посебна архитектура облику-
вана исклучиво од ерусалимски камен ваден од пустината со ритчеста кон-
фигурација од чии височинки може да се види Мртвото Море. Инаку, постои 
закон уште од времето на Британците со кој се регулира изградбата на сите 
згради, куќи и други објекти, да бидат исклучиво со бел делкан камен.

Ерусалим е град на вечните убавини и на светите места. Низ милениуми  
населението на Ерусалим, но и тие што доаѓале и доаѓаат да му се поклонат, 
го воспевале и го воспеваат како град на вечноста, како центар на светот, 
како главен град, како град со голема политичка моќ… Според тоа тој има 
повеќе имиња што му се дадени во Светото писмо, во Мојсиевите записи и 
во литературата. Израелците го нарекуваат Јерушалаим, од каде потекнува и 
денешното негово име – Ерусалим, што значи “град на мирот”. Меѓутоа, за по-
стоењето на  Ерусалим – градот на Христовите маки, смрт и воскреснување, 
во текот на последните два милениуми не е врзан поимот мир. Ниту на едно 
свето место во светот не потекле толку потоци крв како овде. Никаде толку 
жестоко не се борело, никаде толку длабоко не се мразело и напаѓало како 
во овој свет град што се сместен на ладните и сиви карпи на планината Јуда. 
Трите светски религии – еврејската, христијанската и муслиманската, од гра-
дот направиле центар на раздорот. Истовремено, никаде не се кажале толку 
многу молитви како во Ерусалим.

Овој свет град го обожаваат и Евреите и христијаните и муслиманите. Како 
и речиси се’ друго во овој древен свет град, и самата историја на Ерусалим е 
проткаена со неизвесности и спротивности. Но, во едно историчарите се со-
гласуваат дека тој е многу постар од 3.000 години, колку што се одбележаа 
како годишница од неговото постоење.

Неговата големина се менувала со менувањето на генерациите, од кој се-
која на свој начин му давала свој печат, пркосејќи на се’ она што со себе го но-
села трговијата, снабдувањето со вода, патната мрежа и другите општи добра 
што влијаеле врз менувањето на неговиот физички изглед во секој период од 
неговиот развој. Денешниот Ерусалим е круна на таа долгогодишна историја 
на градот како крстопат на светот. И Стариот и Новиот град се израз на таа 
вечна потрага по светото, по мирот и хармонијата, по подобрата иднина

Често се вели дека историјата на човештвото е оградена со ѕидови. Меѓу 
нив, три заземаат посебно место: Кинескиот ѕид, граница меѓу цивилизација-
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та 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 со својата судбина.

Во Ерусалим, западниот ѕид, наречен од британската ман да торска  упра-
ва како „Ѕид на плачот“, поради секој дневните, честопати со солзи накапени 
моли тви на Евреите свртени со лицата кон ѕидот, се смета за последен оста-
ток за најголемото свети лиш те во јудеизмот. Тоа е храмот кој на едно возви-
шение во Еру салим го изградил Соломон, синот на кралот Давид, пред 3.000 
години.

Според тоа тој има повеќе имиња што му се дадени во Светото писмо, во 
Мојсиевите записи и во литературата. Израелците го нарекуваат Јерушалаим, 
од каде потек нува и денешното негово име - Ерусалим, што значи „град на 
мирот“. Меѓутоа, за постоењето на  Еру салим - местото на Христовите маки, 
смртта и вос крес нувањето, во текот на последните два миле ниумa не е врзан 
поимот мир.

Ниту на едно свето место во светот не потекле толку потоци 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. Трите светски религии - еврејската, христијанската и мусли-
манската, од градот напра виле центар на раздорот. Истовремено, никаде не 
се кажале толку многу молитви како во Ерусалим.

 Приказната за Ерусалим почнува кога моќ ниот крал Давид го купил ри-
дот над градот. Целта му била да изгради свет храм каде што би бил сместен 
Заветниот ковчег во кој се чувале плочите со Десетте Божји заповеди што 
Господ, преку Мојсеј, им ги објавил на децата на Израел. На кралот Давид, 
моќниот творец на првата еврејска држава, сепак, не му било дозволено да 
го изгради храмот, 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 пренесувал споменот на илјадни-
ците Евреи кои останале затрупани под камењата на египетските пирамиди. 
Градењето на светиот храм како трајно седиште на Заветниот ковчег, би тре-
бало 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 пронаоѓаат самите себеси, на својата земја, под сен-
ката на светилиштето кое ќе биде печат на нивниот сојуз со Бога. Градот Еру-
са лим станува свет град, а храмот светост над светос тите.

Охрид, пак, кој поради големиот број на цркви и манастири, градот е по-
знат како балкански и европски Ерусалим. Охрид е познат и како „град на 
светлината“, што претставува буквален превод на неговото старо име, Лих-
нид.

Според една легенда, која ја запишале Браќата Миладиновци, кога се пра-
вела Охридската крепост, царот Јустинијан се качил на ридовите на кои лежи 
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градот и гледајќи ја прекрасната околина извикал „ох рид“, т.е. каков убав рид 
и оттогаш останало градот да се вика Охрид.

Според податоците, градот прв пат се споменува 2.400 години пред новата 
ера. Лихнид се наоѓал на патот Виа Егнација, наjстарата и наjзначаjната рим-
ска сообраќаjницана Балканот. Бригијците (Фригиjците) и Енхелеjците го со-
чинуваат наjстарото население кое може според името да се идентификува 
во пошироката област на Охридското Езеро.

Исто тaка, Охрид се споменува и во V век од страна на римските историча-
ри како добро утврден град со многубројни кули, кој, како и другите римски 
градови, се брани од силните напади на скитачките племиња. Во Х век градот 
Охрид, како престолнина на цар Самуил, има обновени и доста јаки тврдини 
– Охридското Кале.

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

Според историските податоци, пак,  се знае дека охридските архиеписко-
пи, односно патријарси, се институирале со името на Јустинијана Прима од 
535 година. Затоа уште повозвишено е значењето на ма  ке донската култур-
но-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 опфаќала просторот и на пропаднатото Западно Римско 
Царство. Тој примат траел 10 години, по што „Јустинијана Прима“ била про-
гласена за еднаква на Рим и Константинопол „за сите времиња“, што никогаш 
не е отповикано.

Често пати Охрид го викаат балкански Ерусалим. Тоа е резултат на Охрид-
ското Кале, црквата Св. Софија и галеријата на охридските икони, црквите 
Свети Климент, Свети Наум,  убавата црква Св Јован Канео, националниот му-
зеј кој ги чува сесловенските икони и ракописи и многу други споменици од 
културата, антиката, религијата, науката, хидробиологијата и архитектурата. 
Затоа со право  Охрид е наречен бисерот на Македонија. 
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ПРЕД СПОМЕНИКОТ НА ИСУС 
ХРИСТОС - СПАСИСЕТОТ ВО 

РИО ДЕ ЖАНЕИРО (18)

Интересен е податокот дека денешната територија на  Бразил  била 
населена уште пред 6.000 години. Повеќето домородни народи кои 
живееле и живеат на територијата на Бразил се верува дека се по-
томци од првиот бран емигранти кои пристигнале овде од Северна 

Азија, поточно од Сибир. Во 1500 година од нашата ера територијата на мо-
дерен Бразил броела население од околу 3 милиони жители, разделено во 
повеќе од 2000 нации и племиња. Во текот на наредните 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 67 домородни племиња кои сè уште живеат без допир со конвенционал-
ната цивилизација. 

Според податоците што ги прочитавме, Бразил е најголема држава во Јуж-
на Америка. Површината и е речиси повеќе од половина на целиот континент, 
со главен град   Бразилија. Бразил на исток е заграден од Атлантскиот Океан 
со долга брегова линија од околу 7.500 километри. На север се граничи со Ве-
нецуела, Суринам, Гвајана и со прекуморскиот оддел на Француска Гвајана. На 
северозапад се граничи со Колумбија, на запад со Боливија и Перу, на југоза-
пад со Аргентина и Парагвај и на југ со Уругвај. Бројни архипелази припаѓаат на 
Бразил, како Фернандо де Нороња, Атолските Карпи, Свети Петар и Павлевите 
Карпи и Тринидад и Мартин Ваз.
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Оваа огромна јужноамериканска држава е десетта светска економија. Бра-
зил е член и основач на Обединетите нации и Унијата на јужноамерикански 
нации. Во Бразил е доминантна римокатоличката религија, а државен јазик е 
португалскиот. Доста различни елементи го сочинуваат бразилското опште-
ство  со својата мултиетничка комплексност.  Бразилската култура, главно, 
била под влијание на европската, африканската, и  домородните  култури и 
традиции.  

Според историските податоци, Рио де Жанеиро,  често нарекуван и 
само Рио — втор по големина град во Бразил и метропола во Јужна Америка, 
достигнувајќи максимални 6,3 милиони жители во внатрешноста на градот. Тој 
е шести. по големина во Северна и Јужна Америка, а 26. во светот. Овој град 
бил главен град на Бразил скоро два века, од 1763 до 1815 во времетраењето 
на Португалската колониска ера, после 1815 до 1821та станува главен град на 
Обединетото Кралство на Португалија, Бразил и Алгарвеш. 

Рио де Жанеиро многу често е нарекуван “Волшебниот град”. Како дом на 
многу универзитети и институти Рио де Жанеиро е вториот по големина цен-
тар за истражување и развој во Бразил. Овој град е најпосетуваниот град во 
јужната полутопка и е познат по неговите природни опкружувања, славењето 
на карневалите, самба, Боса Нова и плажите како што се Бара де Тихука, Ко-
пакабана, Опанема и Леблон. 

Во прилог на плажите оди и најпознатата знаменитост, огромната статуа на 
Исус Спасителот на врвот на планината Корковадо, оваа статуа е дел од Нови-
те Седум Чуда на Светот. Потоа планината Шеќерна Глава, Самбадроме (об-
ласт во која се стационирани повеќе училишта за самба танц и која се користи 
како авенија за време траење на Карневалот) и на крај Стадионот Маракана, 
еден од најголемите фудбалски стадиуми во светот. 

Летните олимписки игри во 2016 година се одржаа во Рио де Жанеиро, а 
со ова се обележа први пат Јужна Америка да биде домаќин на настан. Стади-
онот Маракана во Рио бил исто така домаќин на финалниот меч за Светското 
првенство во фудбал во 2014 година. Во 2013 година Рио де Жанеиро беше 
домаќин на Светскиот ден на младите.

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 плани-
ната 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 уни-
катен споменик од свет ската култура, е поставен на надморска ви со чи на од 710 
метри, а бил изграден во 1931 година на највисокото плато. Само статуата е ви-
сока 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 дваесетина мину ти. Од подножјето до спо-
меникот 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 растојанието од 
Рио до поранеш ната прес толнина Нитерој, град со околу еден милион жи тели. 
Потоа се забележува Шугер Лоф, Ботаничката градина, 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 чудесно место може да се дојде само со жичар-
ницата, бидејќи ридот стр мо се спушта кон океанот. Некоја 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 роденденот на овој значаен споме-
ник, кога Германците ја монтирале жичарницата, нај првин до првото возви-
шение 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 градот, 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 во 1950 година. Го посе-
тивме во обичен ден кога нема фуд балски натпревари, меѓутоа без оглед на 
тоа, беше исполнет со народ, зашто Рио живее за фудбалот, а фудбалот жи-
вее за Рио.

Вниманието ни го привлече и манастирот „Свети Бенедикт“, еден од најдо-
брите примероци на барок сти лот во религиозниот Бразил, изграден во 1691 
го дина. Кога Португалците пронашле големо бо гат ство во оваа земја не го 
штеделе златото за из ра бот ка на храмот во кој се позлатени речиси сите де-
лови од олтарот до натриксот. Затоа, овој огромен и значаен манастир прет-
ставува богат католички храм во Рио. Исто така, и црквата Канделарија од 
1775 година, која е лоцирана во строгиот центар на Рио, е значаен еклизија-
стички центар.

Го запознавме градот на самбата и на фев руар скиот карневал што се одр-
жува на температура од 40°C, неколку денови и кога во градот и на плажите 
не може да се најде слободно место, не само во хо те лите, туку и на топлата 
морската песок. 

Го запознавме градот во кој живеат голем број богати луѓе од целиот свет, 
а во кој, во исто време, живеат едни од најсиромашните на планетата Земја. 
Рио е гнездо на сиромаштијата што се шири во фа ве лите во кои тешко може 
да се одреди што е улица, а што е куќа.
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Имавме прилика да направиме споредба меѓу овие контрасти кога посе-
тив 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 благосостојба.

Рио има древна историја. Тој е исполнет со бројни монументи од минатото 
и сегашноста, безброј паркови, плажи и други интересни места кои се мета на 
посетителите. Во оваа пригода ќе ги споменеме неколкуте културно-истори-
ски и други споменици кои ги посетивме за време на нашиот престој: Кари-
ока аквадуктот, Националниот музеј, Фламенго паркот, Тујука националниот 
парк, црквата Глорија и катедралната црква „Свети Себастијан“, преку кои се 
запознавме со еден сегмент од богатата историја и култура на еден од нају-
бавите градови во светот – Рио де Жанеиро.

Во Рио ги почувствуваме тропските ноќи кога се палат илјадници светил-
ки околу најубавиот залив на светот. Посетителот на Рио ужива во неговата 
панорама, но, се чини, најмногу ужива во самракот. Тогаш може да се видат 
три слики на Рио: Рио преку ден, кога контрастот меѓу синилото на заливот и 
белите облакодери е најубав; во вечерниот самрак, кој во тропските предели 
трае премногу кратко време, но, сепак, доволно панорамата 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, предизвици и специ-
фични карактеристики што го прават Рио де Жанеиро еден од најинтересни-
те, најубавите 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, ве-
ројатно, најпростран во светот. Се шетавме со автомобилот низ сите делови каде 
успеваат голем број видови цвеќиња, растенија, плодни и неплодни дрва. Се на-
сладувавме 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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ДЕЛА ЗА МАКЕДОНСКАТА 
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 

ПРОМОВИРАНИ ОД СЛАВЕ 
КАТИН (19) 

С поред историскиот развој на Македонската православна црква 
– Охридска архиепископија, пред самиот крај на војната, во 1944 
година во селото Горно Врановци, Велешко, беше формиран Ини-
цијативен одбор за нејзино организирање.Во март 1945 година во 

Скопје, е одржан Првиот црковно-народен собор, на кој е донесена Резолу-
ција за обновување на Охридската архиепископија, како Македонска пра-
вославна црква. Оваа одлука била доставена и до Архиерејскиот собор на 
Српската православна црква (СПЦ), бидејќи пред војната, епархиите во делот 
на Вардарска Македонија беа во составот на Обединетата православна црк-
ва на Србите, Хрватите и Словенците, подоцна - Српска православна црква.

Тогаш Архиерејскиот собор на СПЦ не ја прифаќа оваа одлука, заради тоа 
што во своите понатамошни барања, Иницијативниот одбор истапува со од-
редени редукции: наместо само како автокефална, бара да биде признаена 
како самостојна Црква. Но, повторно не наидува на одобрување. Во 1958 го-
дина во Охрид, е одржан Вториот македонски црковно-народен собор, каде 
што е прифатен предлогот за обнова на Свети-Климентовата Охридска архи-
епископија, олицетворена во самостојната Македонска православна црква, а 
за нејзин прв епископ беше избран г. Доситеј.
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Притоа, Архиерејскиот собор на СПЦ се согласи со одлуките на Македон-
скиот црковно-народен собор, во одлуката АС. бр. 47/1959 година и 6/1959 
година зап. 57 од 17/4 јуни 1959 година. Таквата Одлука за самостојност на 
МПЦ беше потврдена преку отслужувањето на заедничка архиерејска ли-
тургија со српскиот патријарх Герман, на 19 јули 1959 година во црквата на 
„Свети Мина“ во Скопје, и е извршена и хиротонија на преспанско-битолскиот 
владика Климент.

Со тоа, Светиот архиерејски синод на СПЦ  ѝ  дал самостојност на Маке-
донската православна прква, со тоа што таа и понатаму останува во канон-
ско единство со СПЦ преку нејзиниот Патријарх. По неколку дена во црквата  
„Свети Никола“ во Штип е хиротонисан за владика на Злетовско-струмичка-
та епархија г. Наум. Конституиран е Синодот на МПЦ-ОА според Уставот на 
МПЦ-ОА, како и другите административни органи и тела во Архиепископија-
та и во епархиите 

На Светскиот ден на книгата во 1997 година, било промовирано изданието 
„Библијата за млади - Стар и Нов завет“, во издание на Библиското здруже-
ние на Република Македонија. Ова значајно дело е превод од руски јазик што 
го направил д-р Јован Белчевски.

Пред голем број црковни лица, меѓу кои и поглаварот на македонската 
православна црква господин господин Михаил, полошко-кумановскиот ми-
трополит господин Кирил, министерот во Владата на Република Македонија 
господин Владимир Наумовски и бројни општественици и културни дејци, 
делото го претставија брегалничкиот митрополит господин Стефан и Славе 
Николовски-Катин, заменикпретседател на Републичката комисија за одно-
си со верските заедници.

Библијата содржи подлабока филозофија од Платоновата и Кантовата. 
Исак Њутн е во право кога вели: „Светото писмо, -книгата дадена од Бога, е 
највозвишената философија“. Жан-Жак Русо истакнува: „Величието на Све-
тото писмо ме восхитува, а светоста на Евангелието му говори на срцето“. 
Достоевски реагира: „Кој ќе ја отвори Библијата, за него сите други книги се 
затворени“. Некои велат дека мудроста на Сократ и Аристотел била надмина-
та уште пред Евангелието од Сираховиот син Исус и од царот Соломон, авто-
рите на најубавата поезија, рече митрополитот Стефан и додаде:

„Овие содржини прераскажани и приспособени на потребното ниво за 
претпоставените читатели, ни се нудат во оваа Библија за млади. А младите, 
особено децата имаат свое место во Библијата. Водечките личности во ста-
розаветната и новозаветната историја уште како деца го имале, го добиле 
своето предназначување: и Мојсеј и свети Јован Крстител уште како деца ја 
почувствувале раката Божја врз себе. Христос вели дека ако не бидеме како 
деца, ако не нé красат особини какви што имаат децата - нема место за нас во 
негова близина. Затоа и вели: „Оставете ги децата и не им пречете да доаѓаат 
при Мене, зашто за такви е царството Небесно“ (Мт. 19,14). 

А свети апостол Павле, на својот ученик Тимотеј му пишува: „Бидејќи уште 
како мал ги знаеш Светите Писма што можат да те направат мудар за спа-
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сение преку верата во Исуса Христа. Целото Писмо е од Бога вдахновено и 
полезно за поука, изобличување, поправање и поучување во правдата, за да 
биде Божјиот човек совршен, годен за секое добро дело“ (2Тим. 3, 15-17).

Преку оваа илустрирана Библија и нашите млади и сите што имаат потре-
ба од словото Божјо, ја имаат можноста да му пристапат на Исуса Христа - 
најголемиот учител, и да ја примат неговата спасоносна наука. Амин“, рече 
митрополитот брегалнички Стефан на промоцијата на ова дело во црквата 
„Свети Ѓорѓи“ во Кочани. 

Говорејќи за „Библијата за млади“, Славе Николовски- Катин истакнал 
дека ова значајно дело се појави по 30-годишнината од возобновувањето на 
Македонската православна црква во лицето на Охридската архиепископија, 
во самостојна и независна Република Македонија. И во минатото Светиот ар-
хијерејски синод на МПЦ го приреди издавањето на илустрираната Библија 
за млади, која се појавила по повод 15-годишнината од прогласувањето на 
автокефалноста на нашата Света Црква. Но, овој пат, се разбира, заради но-
вите јазични, ликовни и други современи карактеристики и дополнувања, се 
појави новото издание на Библијата за млади - Стар и Нов завет. Како и на 
Библискиот речник, така и на Новиот завет издавач е Библиското здружение 
на Република Македонија. 

Македонецот христијанин е човек на Библијата кој живеел со неа и во неа 
уште пред да се осознае себеси национално. Затоа, со право се вели дека Би-
блијата за Македонците била водителка и чувар, која тој ја читал од светите 
ликови на иконостасите, фреските, иконите, создавани во еден долг пери-
од и кои претставуваат многу значајно културно и национално богатство за 
илјадниците македонски православни цркви и манастири, за македонската 
држава во целина, вели Катин и продолжува: „Секоја национална култура, а 
во тие рамки и македонската, настојува во својата ризница да ги приопшти 
највисоките цивилизациски вредности, создадени низ вековите како трајно 
сведоштво за човековото битисување на нашата планета...

Вклучувајќи се на тој начин во светското семејство на народите, Македо-
нија се легитимира како една од најстарите цивилизации, не само во Европа, 
која заедно со другите го дава својот придонес во ризницата на универзални-
те вредности. Тоа е она трајно сведоштво што ги поврзува луѓето независно 
од нивната раса, нација и вера. Тоа е начинот на кој сé повеќе се доближуваме 
до котата што ја идентификува нашата припадност, не само кон национална-
та, туку и кон светската култура“, подвлекува Катин, како промотор, од пози-
ција на човек од државната структура, одговорен за развојот на односите со 
Македонската православна црква и другите верски заедници. 

Промоцијата на ова дело, исто така, ја одбележаа и македонските гласила 
во дијаспората, што придонесе тоа да допре до верниците и на овие просто-
ри, не само во Татковината, каде што неговиот тираж беше речиси исцрпен.

На промоцијата на делото „Партениј Зографски - епископ пољански“, 
одржана во Валандово на 12 јуни 1997 година, Катин истакнал дека со оваа 
најнова публикација, македонскиот книжевник и новинар Костадин Кајдамов 
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значајно ја збогатил македонската црковна и национална историографија и 
литература. 

Со своето долгогодишно истражување за животот и делото на истакнати-
от духовен великодостојник (архимандрит, епископ и митрополит), прерод-
беник и народен трибун Партениј Зографски, за него успеал да создаде дело 
кое покажува дека со својата неуморна духовно-црковна и просветнообра-
зовна дејност, засекогаш се вградил во црковната и културната историја на 
македонскиот народ. Затоа со право се вели дека во борбата за обновување 
на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црк-
ва, епископот Партениј се вбројува меѓу првите духовни и црковни водачи, 
со што станува централна личност во македонската национална и културна 
преродба, подвлекува Катин на оваа промотивна сеанса во Валандово.

По повод осум векови од основањето, 140-годишнината од обновувањето 
на манастирот „Свети Јоаким Осоговски“ и 20-годишнината од конституи-
рањето на Полошко-кумановската епархија на автокефалната Македонска 
православна црква, на 7 април 1992 година, во Крива Паланка се одржала 
свечена промоција на монографијата за Манастирот „Свети Јоаким Осогов-
ски“, чиј автор е Јордан Михајловски. 

Во присуство на голем број претставници на политичкиот, културниот и 
општествениот живот и надлежниот архијереј на Епархијата, митрополитот 
Кирил, монографијата ја промовирал заменикпретседателот на Републичка-
та комисија за односи со верските заедници, Славе Николовски-Катин, кој го 
нагласил нејзиното исклучително значење, поради фактот што е прво вакво 
издание посветено на овој мошне стар и значаен Светиклиментов македон-
ски духовен храм, кој низ вековите го собирал македонскиот народ од овој 
крај и на молитва и за негување на обичаите и традициите. 

Темелите на ова огромно духовно богатство, според зборовите на митро-
политот Кирил, се ставени од протомајсторите на словенското писмо, светите 
Кирил и Методиј и светите Климент и Наум. Врз тие темели градел и созда-
вал македонскиот народ вистински бисери на сликарството и иконографија-
та. Ова бесмртно дело на македонскиот народ е гаранција за меѓународната 
афирмација на Македонија. Европа мора да разбере дека е време македон-
скиот народ и неговата независна и суверена држава да доживее целосно 
вклучување во пазувите на меѓународната заедница олицетворена во Ев-
ропската Унија, истакнал Катин.  

Во летото 1994 година, во Охрид, на македонската културна јавност, Катин 
ѝ ја претставил книгата под наслов „Патописи и разговори“ од Вера Стој-
чевска-Антиќ, чие име го среќаваме во тандем со него, на неколку заеднички 
дела на теми од македонската културна историја. Станува збор за патеписни 
белешки и разговори на овој наш истакнат научен работник, од престојот во 
Соединетите Американски Држави, и Канада, како и од разговорите со повеќе 
нејзини колеги од тамошните универзитети. Почнувајќи од Колумбос, преку 
Лозана и Женева, до Њујорк преку Софија и Скопје, Москва, Виена и Братис-
лава, Детроит и Чикаго и други градови на северноамериканскиот континент. 
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Посебно внимание во оваа книга заслужува галеријата на истакнати науч-
ници и личности со кои професорката Антиќ имала средби и разговори, меѓу 
кои и со познатите научници Збигњев Голомб, Виктор Фридман, Нина Усико-
ва, Франтишек Вацлав Мареш, Влоѓимјеж Пјанка и Рудолф Прајнерсторфер, 
како и со истакнатите македонски иселеници Борис Ничов, претседател на 
МПЦ „Свети Кирил и Методиј“ во Чикаго, Никола Стојановски, претседател на 
МПЦ „Свети Климент Охридски“ во Торонто, со Митре Котески и Стојан Коте-
ски од Њу Џерси и со Наум Наумовски, претседател на Движењето за чове-
кови права на Македонците од Њујорк, Њу Џерси, вели Катин, подвлекувајќи 
дека и ова, како и сите други десетина нејзини дела, изобилува со бројни све-
доштва за животот на Македонците и нивните активности во иселеништвото, 
но и со значајни мислења и ставови на голем број научни работници за Маке-
донија и Македонците. 

Пред голем број претставници на МПЦ и беровци, во 1995 година, Катин 
ја промовирал книгата „Записи и натписи во манастирот „Свети Архангел 
Михаил“ во Берово“, од прота Ахил Николов Теохарев. Книгата е посветена 
на Берово од средината на XVIII век и на неговата манастирска црква, изгра-
дена во 1818 година. Името на Јоаким Крчовски, вели Катин, не случајно е 
поврзано со манастирот „Свети Архангел Михаил“, бидејќи по потекло е од 
Владимирово, а освен тоа, во наведената година бил учител во Берово. По 
барање на беровци и на поп Пецо издејствувал дозвола од турските власти 
за изградба на црквата и на училишниот простор. 

Со сигурност се тврди дека јеромонахот Јоаким Крчовски во 1859 година 
училиштето го предал во владение на манастирската женска сестринска за-
едница, за што постојат и пишани документи. Покрај името на познатиот Ди-
митар Поп Георгиев-Беровски, внук на поп Пецо, близок човек на манастирот, 
учител во црковното училиште, името и делото на дедо Иљо Малешевски е 
тесно поврзано со манастирот „Свети Архангел Михаил“ како чувар и брани-
тел на беровскиот народ, но и на имотот на манастирот, истакнал Катин. 

Во книгата „Записи и натписи на манастирот „Свети Архангел Михаил“ во 
Берово“, авторот Ахил Теохарев ги претставил иконописците, односно зогра-
фите чиишто икони се наоѓаат во манастирот, црковните великодостојници, 
а дава и регистер на монашките имиња на свештениците во манастирската 
црква од 1818 до 1992 година, како и преглед на беровското архијерејско на-
месништво. 

Покрај податоците за сите икони, авторот го претставил и библиотечниот 
фонд, што сé заедно покажува дека Теохарев е сведок на голем број збид-
нувања и настани во овој манастир, вели Катин, додавајќи дека дедо Ахил, 
покрај неговите свештенички службувања во Македонија, бил парох и во со-
борниот храм „Свети Климент Охридски“ во Торонто, каде што оставил убави 
спомени, покажувајќи им го патот на идните свештеници за подоброто утре 
на Македонската православна црква на северно-американскиот континент.

Инаку, почнувајќи од древните времиња па до денес, Македонија била, е, 
и ќе биде место каде што се вкрстуваат различни цивилизации и религии. 
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Така, христијанството се појавило на овие балкански простори пред многу 
векови, односно уште од времето кога апостол Павле дошол во Македонија, 
која како земја, неколку пати се споменува и во Библијата. 

Историски гледано, почнувајќи од епохата на Александар Македонски 
преку римскиот и византискиот период, како и преку големите миграции на 
Славјаните кон југ а потоа и за време на отоманскиот период, Македонија 
била крстосница на нации, цивилизации, култури, јазици и религии. Во текот 
на овие долги и важни периоди само две нации го избрале името на земјата 
како дел од нивниот идентитет - древните Македонци и Македонците денес.

Македонија го зафаќа централниот дел на Балканскиот Полуостров и има 
извонредно важна положба во спојувањето на важните патишта и цивилиза-
циски вредности и оставнини. Земјата е отворена вдолж долините на реките 
Вардар и Струма кон Егејското Море, како дел од Медитеранот. Во минатото, 
пак, патот Виа Игнација најважната раскрсница на Балканскиот Полуостров 
која поминувала од Дуразо преку Елбасан, се протегала и низ Македонија, 
преку Охрид и Битола до Солун и Константинопол.

Оваа географска положба ја сместува Македонија на крстосниот мегдан 
меѓу Исток и Запад. Сите воени експедиции морале да поминат преку неа, а 
таа била мост преку кој преминувала развиената трговија, заедно со различ-
ни култури, религии и други влијанија. 

Христијанството е најголемата и најзначајната религија на територијата 
на Република Македонија со околу 65 % од населението. Од вкупниот број на 
христијанско население, околу 95 % припаѓаат на православните христијани, 
3 % на протестантските,  додека 1,2 % припаѓаат на католичките христијани. 
Прв кој го проповедал Евангелието во Македонија, бил апостол Павле, каде 
биле основани и првите христијански заедници и цркви. Според Новиот за-
вет, првиот жител на Македонија кој го прифатил христијанството била све-
тата Лидија Македонка.

Треба да се истакне дека најголема улога во христијанизацијата на Репу-
блика Македонија и македонската дијаспора, според преданијата, хронича-
рите и традицијата, има формирањето на Охридската архиепископија како 
наследник на архиепископијата на Јустинијана Прима, заедно со нејзините 
мисионери браќата свети Кирил и Методиј Солунски, свети Климент и свети 
Наум Охридски.

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

Доаѓањето на свети Климент Охридски во Македонија, е од голема важ-
ност за првата словенска азбука, бидејќи судбоносниот момент дошол кога 
Македонците можеле да се образуваат на својот мајчин јазик. Како надопол-
нување на другите мисионерски активности, во период од седум години, око-
лу 3.500 студенти се здобиле со образование на Климентовиот универзитет 
во Охрид.











ЛЕКСИКОГРАФСКИ 
ИЗДАНИjА

IV

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

Жалта вечно по тебе ми открива
Невидени и цветни брегови!

Никола Ј. Вапцаров
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СЛАВЕ КАТИН - АВТОР НА 
ЗНАЧАjНИ ЛЕКСИКОГРАФСКИ 

ДЕЛА

По дипломирањето на Филолошкиот факултет, односно по враќањето 
од Канада, Катин четири години работел како координатор и стру-
чен преведувач во Хидробиолошкиот завод во Охрид, во периодот 
на истражувањето на Охридското Езеро, утврдено со Договорот по-

меѓу Заводот и Смитсоновата фондација од Вашингтон, САД. Во тој период, 
Катин  интензивно работел на повеќе преводи од научен и стручен карактер, 
од македонски на англиски јазик и обратно, за потребите на Заводот, но и на 
низа преводи на англиски јазик на научни трудови објавувани во земјата и 
странство, особено во САД.

Славе Катин, меѓу другото, е познат со неговите лексикографски изданија. 
Негово прво дело е „Англиско-македонскиот лимнолошки лексикон“ (1986) 
во издание на Хидробиолошкиот завод од Охрид. Тој е резултат на неговата 
долгогодишна преведувачка дејност во областа на лимнологијата и хидро-
биологијата, остварена, пред сé, во Хидробиолошкиот завод во Охрид. 

Ова дело е подготвено да пополни една празнина во овие науки и да им 
послужи како помагало на учениците, студентите и научните работници кои 
се служат со англиска литература од повеќе области и науки. 

Aнглиско-македонскиот лимнолошки речник е резултат на долгогодиш-
ната преведувачка работа Славе Николовски-Катин, реализирана пред сè на 
Хидробиолошкиот институт во Охрид. Подготвен е со цел да пополни празни-
на во областа на биотехничката терминологија и да им помога на студентите 
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и на научните работници кои користат англиски јазик во оваа област и други 
природни и биотехнички науки. Покрај тоа, речникот може да биде корисен 
во многу македонски и други домови како потсетник, прирачник и јазична 
помош.

Речникот содржи приближно 4.000 зборови и термини, изрази и поими 
поврзани со биотехничките науки. Англискиот јазик опфаќа многу голема об-
ласт и тој е јазик на кој се напишани повеќето научни трудови.

„Англиско-македонскиот лимнолошки речник“ на Славе Николовски-Ка-
тин, е голем придонес во научната работа на Хидробиолошкиот институт. За 
време на неговата подготовка, авторот ги користел најновите речници, ен-
циклопедии, лексикони, научни публикации и друга литература како помош 
на англиски, руски, француски, германски, бугарски, српско-хрватски и маке-
донски јазик.

Исто така, Катин е автор и на  „Англиско-македонскиот биотехнички реч-
ник“ (1994), потоа на „Водич низ компјутерската терминологија“ (2000), со 
Стеван Томовски и на „Англиско-македонскиот ветеринарен речник“, (1996) 
со проф. Илинка Дракулевска-Грубовиќ и проф. Никола Јордановски.

Во „Англиско-македонскиот ветеринарен речник“ кој е прва публика-
ција од ваков вид во Македонија, се собрани околу 15.000 зборови кои се 
употребуваат во ветеринарската стручна литература. Во него се поместени 
термини од ветерината, сточарството, земјоделството и другите сродни нау-
ки, со акцент на анатомијата, физиологијата на домашните животни, зашти-
тата, одгледувањето, производството, преработката на сточните производи, 
репродукцијата и исхраната на добитокот, преработката на млекото, месото 
и други производи, како и термини од механизацијата во ветерината, земјо-
делството и сточарството. Исто така, во речникот се собрани и термини од 
паразитологијата, ентомологијата, фитопатологијата, пчеларството, ловот и 
риболовот.

Значајното лексикографско дело „Библиски речник“ (1997), од проф. д-р 
Петко Златески, познат педагог од Теолошкиот факултет во Скопје и претсе-
дател на Библиското здружение на Македонија и Славе Николовски - Катин 
е првенец од ваков вид на македонски јазик, што излезе само после некол-
ку години од појавувањето на комплетното македонско издание на Светото 
писмо на Стариот и Новиот завет. Составен е да служи како патоказ за истра-
жувањето на Библијата, како помагало за секој љубител и читател на Светото 
писмо. Подготвен е да биде толкувач и водич низ библиските текстови и да 
помогне за подобро и полесно да се разбере Божјото слово.

Овој библиски толковен речник, главно, содржи историски и археолошки 
податоци за личностите од Библијата, поединости за библиските настани и 
институции, податоци за библиските книги,. со најразновидни информации 
наменети за денешниот културен и религиозен свет. Исто така, дадени се и 
повремени кратки објаснувања на одделни теолошки термини, пропратени 
со бројни библиски цитати. На тој начин, доаѓа до израз изворниот мотив за 
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составување на овој речник, тој да биде не само со научни, туку и со инфор-
мативни карактеристики.

Се чини меѓу лексикографското творештво на Славе Катин, изданијата за 
деца „Ајде да учиме македонски и англиски“ (1997)(на француски и герман-
ски; потоа „Ајде да учиме македонски, англиски и турски“, со Исние Шабан; 
„Ајде да учиме македонски, англиски и албански“, со Лирија Реџепи; „Ајде да 
учиме македонски, англиски и влашки“, со Захарица Порчу и „Ајде да учиме 
македонски, англиски и ромски“, со Љатив Демир, имаат посебен простор во 
неговата дејност.

Познато е дека англискиот, францускиот, рускиот и германскиот јазик 
спаѓаат во групата јазици најчесто нарекувани како „јазици на иднината“, 
зашто се најупотребувани во науката, техниката, културата, дипломатијата и 
бизнисот. Поради тоа, тие се најизучувани, не само во регионите во кои се 
најдоминантни, туку и во секоја цивилизирана држава во светот. Не случајно, 
најголемиот дел од научната и стручната литература, но и од светското кни-
жевно творештво се објавени токму на овие јазици.

 Речниците во слики - Ајде да учиме англиски, германски и француски - се 
подготвени да пополнат една празнина во нашата средина и со нивниот скро-
мен, но значаен фонд на зборови на овие јазици, да бидат достапни за повеќе 
слоеви на популацијата. Почнувајќи од оние во предучилишното, основното, 
средното и високото образование, па сé до категориите граѓани, вработени 
или пензионирани, на кои ќе им помогнат да ја збогатат својата претстава 
за светот, преку перманентната комуникација со вредностите што допираат 
до нас преку електронските медиуми, од разни подрачја на нашата планета 
Земја.
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,,AN ENGLISH-MACEDONIAN 
LIMNOLOGICAL 

DICTIONARY“ (,,АНГЛИСКО 
- МАКЕДОНСКИОТ 

ЛИМНОЛОШКИ ЛЕКСИКОН“ 
- ПРВО ДЕЛО НА СЛАВЕ 

КАТИН (1)

Преведувачката работа во творечките активности на Славе Катин 
зазема значајно место. Таа е иманентна на сите негови ангажмани 
во научноистражувачката, публицистичката, информативно-пропа-
гандната, кни жевната и лексикографската сфера.

Од првиот ден на неговото вклу чување во активностите на државата, поч-
нувајќи од установата Хидробиолош ки завод во Охрид, преку Матицата на 
иселениците од Македонија и Ре публичката конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот на род, до Комисијата за односи со верските заедници 
и Министерството, од носно Агенцијата за иселеништво. Доброто познавање, 
особено на пи ша ниот англиски јазик му овозможи да функционира на сите 
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ин те лек туал  ни канали во земјата и странство, преку позициите што ги зазе-
мал во Република Македонија. 

Иако неговата евиденција на овој план не е доволно прецизна, зашто не-
гова цел не бил квантитетот, туку квалитетот на неговите ан гажмани, факт 
е дека објавените текстови се двојно повеќе од оние во неговата несредена 
евиденција. Тоа значи дека бројот од 16 преведе ни книги од англиски на ма-
кедонски и на 12 научни и литературни де ла на македонски автори, или на 
преку 1.250 текстови од македонски на ан глиски јазик и објавени во разни 
списанија и весници во земјата и стран  ство, е оној минимум кој Катин случај-
но го евидентирал, како би блио  графски единици на преведени текстови од 
англиски на ма ке донски јазик и обратно, од областа на литературата, јазикот, 
кул ту ра та, фељ то ни, репортажи, осврти и други текстови. 

Од тие причини, во овој дел ќе се задржиме само на некои од поважните 
ангажмани на Ка тин, како што се преведените книги и трудови од македон-
ски на англиски јазик и об ратно. 

Со делото „An English–Macedonian Limnological Dictionary“ (Англиско–ма-
кедонски лимнолошки лексикон),  чиј издавач е Хидробиолошкиот завод од 
Охрид, во 1986 година, на 206 страници, (на англиски и македонски) Славе 
Катин по пол ну ва една голема праз нина во областа на лимнолошката терми-
нологија. 

Во не го се застапени околу 4.000 терминолошки изрази, термини и поими 
по  вр зани со био лош ките и биотехничките науки, со посебна нагласка на лим-
но  ло ги ја та, односно на хидробиологијата на копнените води. 

Aнглиско-македонскиот лимнолошки речник е резултат на долгогодиш-
ната преведувачка работа на Славе Николовски-Катин, реализирана, пред сè, 
на Хидробиолошкиот институт во Охрид. 

Подготвен е со цел да пополни празнина во областа на биотехничката 
терминологија и да им помога на студентите и на научните работници кои 
користат англиски јазик во оваа област и други природни и биотехнички нау-
ки. Покрај тоа, речникот може да биде корисен во многу македонски и други 
домови како потсетник, прирачник и јазична помош.

Речникот содржи приближно 4.000 зборови и термини, изрази и поими 
поврзани со биотехничките науки. Англискиот јазик опфаќа многу голема об-
ласт и тој е јазик на кој се напишани повеќето стручни и научни книги. Бројни 
списанија и разни научни и стручни списанија и прегледи од различни науки 
се напишани на англиски јазик. Тој е еден од најважните јазици во светот. Ан-
глискиот е јазик на науката, технологијата, преписката, уметноста и бизнисот.

За време на подготовка, на „Англиско-македонскиот лимнолошки речник“, 
Славе Николовски-Катин ги користел најновите речници, енциклопедии, лек-
сикони, научни публикации и друга литература како помош на англиски, ру-
ски, француски, германски, бугарски, српско-хрватски и македонски јазик.

Претставувајќи го ова дело во списанието „Македонија“, д-р Благој Стои-
чковски, го истакнал следното: „Со оглед дека хидробиологијата со своите 
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гран ки океанографијата и лимнологијата претставуваат интердис ци пли нар-
на научна област, сé повеќе расте бројот на научните работници што се за-
нимаваат со испитување на акватичните екосистеми од биолошки, фи зички, 
хемиски, геолошки, геоморфолошки, и многу други ас пекти. 

Затоа и појавата на Англиско-македонскиот лимнолошки лек си кон од 
Славе Катин, претставува мошне корисен прирачник за науч ни те и стручни-
те работници од хидробиологијата и воопшто за сите проучувачи на водните 
еко системи и на човековата околина воопшто“. 

Промоцијата на Лимнолошкиот лексикон била извршена во Клубот на но-
винарите во Скопје, во присуство на голем број љубители на пи ша ниот збор. 
За ова дело на Катин зборувале д-р Јорданка Серафимова-Ха џишче, дирек-
тор на Хидробиолошкиот завод и д-р Борис Оцевски, нау чен советник во За-
водот. 

Како што веќе истакнавме, преведувачката кариера на Славе Ка тин за-
почнала со неговото доаѓање во Хидробиолошкиот завод во Ох  рид, ко га ја 
превел од македонски на англиски јазик Монографијата „50 години од фор-
мирањето на Хидробиолошкиот завод“, моно гра ф скиот дел за „Синиша 
Станковиќ“(1985). Таа содрќи 270 страници и претставува збир на научните 
достигнувања на сите научни работници во Хидробиолошкиот завод во Ох-
рид и док тор ската ди  сер тација на биологот д-р Милчо Точко: „Развиток и 
ис хра  на на мла ди ците на ципринидите од Охридското Езеро“,Дел I и дел II 
(1988), како тре то издание од циклусот на Заводот по повод неговиот јубилеј. 
Потоа, обем  ните науч ни трудови од Славе Хаџишче, д-р Борис Оцевски, д-р 
Иван Џадо и од д-р Јорданка Серафимова-Хаџишче, како и над илјада други 
едиции од нау ка та, пуб лицистиката, журналистиката, литера ту ра та, ја зи кот и 
кул ту рата. 

Па ра лелно, во тој период Катин работел на делото „Англиско-македнски 
биотехнолошкиот речник“, кое го издала „Матица ма   кедонска“, а неговата 
промоција била извршена во Народната и универ зи тетска библиотека „Свети 
Климент Охридски“ во Скопје. 

Претста ву вајќи го ова значајно и прво дело од овој вид во Република Ма-
кедонија, проф. д-р Јонче Шапкарев нагласил дека зад овој труд застанал, не 
само тој, туку и другите рецензенти, проф. д-р Борис Оцевски, ми кро био лог, 
како и проф. д-р Владимир Цветковски, од Катедрата по англиски ја зик и ли-
те  ратура при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје, мотивирани 
од квалитетите на ова дело.

Д-р Борис Оцевски изјавил: „Англиско-македонскиот биотехнички речник“ 
е резултат на долгогодишната преведувачка работа на Славе Николовски-Ка-
тин, реализирана пред сé во Хидробиолошкиот завод во Охрид. Подготвен е 
со цел да пополни празнина во областа на биотехничката терминологија и да 
им помогне на студентите и на научните работници кои го користат англиски-
от јазик во оваа област и други природни и биотехнички науки. 

„Англиско-македонскиот биотехнички речник“ од Славе Николовски-Катин, 
е голем придонес во научната работа на Хидробиолошкиот институт. За време 
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на неговата подготовка, авторот ги користел најновите речници, енциклопе-
дии, лексикони, научни публикации и друга литература и помош на англиски, 
руски, француски, германски, бугарски, српско-хрватски и македонски јазик, 
со цел да ја постигне научната цел“.

Исто така, Славе Николовски-Катин е автор и на преводи на поетски 
оства ру вања, меѓу кои, и на австралискиот поет Јехуда Сворај (од англиски 
на македонски) на Тра  јан Петровски, Вера Бужаровска (од македонски на ан-
глиски) и други.

Славе Катин и Џим Томев од Австралија се автори на преводот на книга-
та „Монографија за селото Неволјани, Леринско“ (1986), од авторот Ристо 
Кираџиев од Торонто, Канада. Тоа е приватно издание на македонски и на 
англиски јазик. Скромната монографија е прилог на историскиот развој, на-
станите, вистината и судбината на ова македонско село во егејскиот дел на 
Македонија, од каде потекнуваат бројни видни личности во многу земји во 
светот.

Најзначајно лексикографско дело на Славе Катин е, секако, преводот од 
англиски на македонски на историски роман „Александар Македонски” (Ве-
лики) (1988) на 320 страници, од германскиот автор Улрих Вилкен,

Делото, пак, „Страниците за Македонија и Македонците“, од познатиот 
новинар, публицист и бранител на македонската вистина Христо Андоновски 
беше преведено од македонски на англиски во 1990 година по нарачка на 
Комитетот за човекови права од Торонто. Но, за жал делото остана само пре-
ведено и не е отпечатено.

Славе Николовски-Катин е автор и на преводот од македонски на англи-
ски јазик на „Македонскиот стопански речник“ (1990), кој е издание Стопан-
ската комора на Република Македонија. Ова дело содржи голем број реклам-
ни материјали и текстови за скоро сите тогашни фирми. Тој беше подготвен 
за рекламнопропагандни цели на Комората и на фирмите во Република Ма-
кедонија.

Тој е автор на преводот од македонски на англиски јазик за неговата моно-
графија „Катин“ (2002), што ја подготви Борче Наумовски, поранешен мини-
стер за култура на Македонија на македонски и англиски јазик, на 380 стра-
ници и претставува преглед на животот и делото на авторот на овие редови.

Исто така, Славе Катин е преведувач од македонски на англиски на тек-
стовите во монографиите: „Сандра Николовска-Катин“ (2009), „Изабел Ка-
тин Скатоца“ (2012), „Дина (Костадина) Николовска-Катин“ (2012) и „Ма-
симо Катин Скатоца“ (2013). Монографиите се на македонски, англиски и 
италијански јазик на по 64 страници, илустрирани со голем број фотографии, 
со надеж дека тие ќе бидат поттик за младата генерација да ја сака литера-
турата.
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,,ВЕТЕРИНАРНИОТ 
РЕЧНИК“ - ПРИДОНЕС ВО 

ВЕТЕРИНАРНАТА НАУКА (2)

Англискиот јазик зафаќа големо просторно подрачје и на него е на-
пишан најголем број стручна и научна литература. Таков е случајот 
со бројни списанија и разновидни научни и стручни публикации од 
областа на ветерината, земјоделството и исхраната. Тој е еден од 

најзначајните јазици во светот. Англискиот јазик е јазикот на науката, техни-
ката, кореспонденцијата, уметноста, бизнисот...

Инаку, Ветерина или ветеринарна медицина е гранка на медицината која 
се занимава со превенција, дијагностика и лечење болести, пореметувања и 
повреди кај животните. Обемот на ветеринарската медицина е широк, ги по-
крива сите животнски видови, домашни и диви, со широк спектар на услови 
кои можат да влијаат на различни видови.

Ветеринарна медицина е многу распространета, и со и без стручен надзор. 
Професионалната нега најчесто ја предводат ветеринари, но и ветеринарен 
техничари.

Ветеринарната медицина помага на човековото здравје преку следење и 
контролирање на зоонозите (болести кои се пренесуваат од животни на луѓе), 
на безбедноста на храната и индиректно со вршење на основни медицински 
истражувања. Исто така помага при контролирањето на храната од стручно 
потекло, а и чувајќи го менталното здравје на милениците. Ветеринарите че-
сто соработуваат со епидемиолозите, но и со другите здравствени научници 
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во зависност од работата. Етички, ветеринарите обично се должни да се гри-
жат да доброто на животните.

Во најново време ветерината особено стана прифатлива гранка на зна-
ења. Образованите луѓе и обичните граѓани започнаа да ѝ посветуваат по-
себно внимание од причини што таа е една од основните гранки за опстанок 
на светот. Притоа, научните и стручни работници и студентите на Ветеринар-
ниот, Земјоделскиот и на сродните факултети и институти во нивната научно-
стручна и наставна работа се служат со светкиот англиски јазик. 

Исто така, сé поголема е соработката на Република Македонија со земјите 
во светот, а тоа бара да се подготвуваат разни анализи, планови и програми, 
документи, како и да се врши кореспонденција и да се употребува обемна 
стручна и научна литература на англиски јазик.

Во последно време, во светот, бројни научни и стручни дисциплини се раз-
виле до таа мерка што обичните двојазични речници не можат да ги задоволат 
нивните потреби. Затоа, речиси во сите земји се печатат посебни двојазични 
стручни и научни речници и друг вид литература од многубројни научни дис-
циплини. Во нашата земја, пак, на стручњаците од областа на ветерината и на 
сродните науки и служби им недостига речник кој ќе им ја олесни работата, 
пред сé, во следењето на литературата и комуницирањето на англиски јазик.

Затоа, овој „Англиско-македонски ветеринарен речник“ е подготвен со 
цел да пополни една празнина во областа на лексикологијата на ветеринар-
ната наука и да биде помагало на студентите по ветерина и на научните и 
стручни работници коишто го употребуваат англискиот јазик во областа на 
ветерината и другите сродни научни дисциплини. 

Во исто време, речникот може да биде користен во многу домови како по-
тсетник, прирачник и помагало, бидејќи во него се застапени зборови, изрази, 
термини и поими сврзани со ветеринарната струка и другите блиски науки и 
области на англиски и на македонски јазик.

Во овој речник, кој е прва публикација од ваков вид кај нас, собрани се око-
лу 15.000 зборови кои се употребуваат во ветеринарната стручна литература. 
Во него се поместени термини од ветерината, сточарството, земјоделството 
и другите сродни науки, со акцент на анатомијата, физиологијата на домаш-
ните животни, заштитата, одгледувањето, производството, преработката на 
сточните производи, репродукцијата и исхраната на добитокот, преработка-
та на млекото, месото и други производи, како и термини од механизација-
та во ветерината, земјоделството и сточарството. Исто така, во речникот се 
собрани и термини од паразитологијата, ентомологијата, фитопатологијата, 
пчеларството, ловот и риболовот.

При составување на речникот авторите посебно се служеа со следните 
дела: Аn Eng lish Reader for Veterinary Medicine, Webster New World Dictionary 
of the American Language, the Veterinary Dictionary, Енглеско-српски ветери-
нарен речник и Англиско-македонски биотехнички речник.
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Авторите на речникот ја изразуваат својата благодарност на сите органи-
зации, институции и претпријатија кои го помогнаа неговото печатење. 

Исто така, авторите изразуваат благодарност на бројните научни и стручни 
работници, студенти, колеги и пријатели кои придонесоа за подобрувањето 
на формата и содржината на речникот. Авторите со респект и благодарност 
ги очекуваат сите забелешки, дополнувања и сугестии кои би го помогнале 
натамошното усовршување и проширување на речникот.

Станува збор за термини од ветерината, сточарството, земјоделството и 
другите сродни науки, со акцент на ана то мијата и физиологијата на домаш-
ните животни и заштитата, од гле  ду ва њето, производството, преработката на 
сточарските производи, репро дукцијата и исхраната на добитокот, прерабо-
ката на млекото, ме со то и други производи, како и термини од механизација-
та во ветерината, земјоделството и сточарството, се вели во предговорот на 
овој речник, од неговите автори. 

На промоцијата на Речникот во Клубот на новинарите, рецен зен тите д-р 
Михајло Зориќ и д-р Зозе Мургоски, истакнале дека оваа зна чајна публика-
ција на Илинка Грубовиќ, Славе Николовски-Катин и Ни кола Јордановски, 
е резултат на нивната долгогодишна практика во пре ве ду вачката, научно-
стручната и публицистичката дејност, која тие ја оствару ваат во земјата и 
странство. 

Она што е значајно, е фактот дека овој Англи ско-македонски ветерина-
рен речник, во издание на ре но ми раниот из давач „Матица македонска“ е 
единствен во македонската ве те ринарна лексикографија, очекуван од многу 
стручни и научни ин сти ту ции и поединци. 

„Со оглед дека англиското јазично подрачје е едно од најголе ми те во све-
тот, разбирливо е што и користената литература е од тоа под рачје. Речни-
кот ќе им биде значајно помагало на оние кои се за ни ма ваат со двојазична 
лексикографија за изнаоѓање на семантички ек ви ва лен ти во македонскиот 
јазик,“ итакна д-р Зозе Мурговски, професор на Фи ло лош киот факултет, на 
промоцијата на ова дело.  

Во ова современо време компјутерот стана прифатлива и потребна елек-
тронска машина на секое семејство и на секој поединец. Тој влезе во домови-
те, училиштата, факултетите, фирмите, институциите и во бизнисот, почну-
вајќи од детските игри до комплицираните програми и комуникацијата преку 
интернетот. 

Притоа, обичниот граѓанин, научните и културните работници, студенти-
те, луѓето од администрацијата, трговците, менаџерите и пензионерите веќе 
се служат со оваа „чудесна играчка“. Тоа го овозможува особено англискиот 
јазик на кој е изразена речиси целата компјутерска технологија.Меѓутоа, так-
вата комуникација бара одредено познавање на англискиот јазик и на ком-
пјутерската технологија.

Во сите земји во светот се печатат посебни двојазични стручно-научни 
речници и лексикони од многубројни и различни дисциплини. Во нашата 
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земја има голем број вакви помагала од различни области, но, сепак, недости-
га еден вид речник кој ќе ја олесни работата, пред сé, во следењето и кори-
стењето на компјутерскиот информативен фонд, кој речиси е исклучително 
на англиски јазик.

Публикацијата „Водич низ компјутерската терминологија“ чии автори 
се Стеван Томовски и Славе Николовски-Катин, а е издание на „Македонска 
искра“ Скопје, 2000 година, 1-256, (на англиски и македонски), треба да по-
полни една празнина во нашиот живот и, со својот скромен, но значаен фонд 
на зборови на англиски и на македонски јазик, го прави компјутерот достапен 
за сите слоеви на населението.

Во една ваква верзија Водичот има функција на основно помагало и упат-
ство во разјаснувањето на бројни термини, кои се врзани со компјутерската 
планетарна шема. Преку својот фонд на зборови на англиски јазик (над три 
илјади) а преточени преку толковното објаснување на македонски литера-
турен јазик, корисниците во своите раце имаат помагало кое ќе ги воведе во 
богатата и со различни теми ризница на компјутерската терминологија. 

Исто така, се очекува овој толковен речник да мотивира голем круг вљу-
беници на компјутерот да ги прошират своите хоризонти во компјутерската 
наука, но и ќе придонесе македонскиот јазик да се вклучи во бројното светско 
компјутерско семејство.

При составувањето на речникот е користена и обемна стручна и научна 
литература на англиски, германски, руски, српски, бугарски, хрватски и маке-
донски јазик, која придонесе „Водичот низ компјутерската терминологија“ да 
биде збогатен со бројни изрази, термини, зборови...
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БИБЛИСКИОТ РЕЧНИК“ ПРВО 
ДЕЛО НА МАКЕДОНСКИ 

jАЗИК (3)

Д елото  „Библиски речник”,  чиј автори се м-р Петко Златески и 
Славе Николовски - Катин е прво дело од ваков вид на маке-
донски јазик во издание на Библиското здружение на Републи-
ка Македонија и на книгоиздателството  „Македонска искра” од 

Скопје. 
Делото „Библиски речник”,  е отпечатено во 1997 година на 215 страници на 

македонски јазик, со благослов на поглаварот на Македонската православ-
на црква Охридска архиепископија, неговото блаженство, архиепископот г.г. 
Михаил, а во редакција на д-р Јоаким Хербут, Скопски бискуп на Католич-
ката црква во Македонија, д-р. Ратомир Гроздановски и м-р Ѓоко Ѓерѓевски, 
двајцата професори на Православниот теолошки факултет „Свети Климент 
Охридски“ во Скопје, при што голем е придонесот на уредникот на Библиски 
речник”,  Елена Стојанова.

Значајното лексикографско дело „Библиски речник“ од проф. м-р Петко 
Златески, познат педагог од Теолошкиот факултет во Скопје и претседател 
на Библиското здружение на Македонија и Славе Николовски-Катин е прве-
нец од ваков вид на македонски јазик, што излезе само после неколку години 
од појавувањето на комплетното македонско издание на Светото писмо на 
Стариот и Новиот завет. Составен е да служи како патоказ за истражувањето 
на Библијата, како помагало за секој љубител и читател на Светото писмо. 
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Подготвен е да биде толкувач и водич низ библиските текстови и да помогне 
за подобро и полесно да се разбере Божјото слово.

Овој библиски толковен речник, главно, содржи историски и археолошки 
податоци за личностите од Библијата, поединости за библиските настани и 
институциите, податоци за библиските книги со најразновидни информации 
наменети за денешниот културен и религиозен свет. Исто така, дадени се и 
повремени кратки објаснувања на одделни теолошки термини, проследени 
со бројни библиски цитати. На тој начин, доаѓа до израз изворниот мотив за 
составување на овој речник, тој да биде не само со научни, туку и со инфор-
мативни карактеристики.  

Појавата на „Библискиот речник“ на маке дон  ското издавачко небо е забе-
лежана, речиси, во сите делови на светот каде што живеат Македонци, поч-
нувајќи од Соединетите Американски Држави, Канада, Европа и за вр шувајќи 
со Австралија. Сите македонски весници и електронски медиу ми на овие кон-
тиненти го регистрираа овој културен настан, со кој се пра ви чекор натаму 
во свртувањето на македонскиот народ кон верата на која ѝ припаѓа - пра-
вославието, кое по осамостојувањето на Републи ка Македонија ја доживува 
својата ренесанса. Заслугата за тоа е, колку на Македонската православна 
црква, толку и на Сла ве Николовски-Ка тин, како генератор на односите меѓу 
држа вата и црквата, воопшто.

„Библискиот речник“ е уни катно издание од овој вид на македонски јазик, 
кој излезе само некол ку години по појавата на комплетното македонско из-
дание на Светото писмо на Стариот и Новиот завет. Составен е да служи како 
патоказ за истражување на Библијата, како прирачник за секој љубител и чи-
тател на Светото писмо. 

Подготвен е да биде толкувач и водич низ библиските текстови и да по-
могне за подобро и полесно разбирање на Божјото слово, вели во воведот 
на ова дело м-р Ѓоко Ѓорѓевски. Неговите автори, ис так нал тој, се задржале, 
главно, на историските и археолошките податоци за голем број личности од 
Библијата, на поединостите за библиските настани и ин ституции, на подато-
ци за библиските книги и друга литература со најразновидни ин фор мации 
наменети за денешниот културен и религиозен свет. 

Инаку, м-р Петко Златески бил почитуван вонреден професор на Право-
славниот теолошки факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје, по пред-
метите Македонско црковно пеење – теорија; Црковно пеење; Типик; Аполо-
гетика и Историја на религијата. Тој како долгогодишен генерален секретар 
бил душата на Библиското здружение на Република Македонија, кое е посве-
тено на превод, подготовка, издавање и дистрибуирање на Светото писмо до 
сите граѓани кои живеат во Република Македонија и оние кои се насекаде во 
светот и сакаат да го читаат ова значајно дело на македонски јазик.

Почитуваниот професор м-р Петко Златески бил роден на 10 јуни 1955 го-
дина во револуционерното село Дуње, Прилепско, а во Господа се упокоил на 
13 мај 2020 година, на празникот Преполовение.
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Во врска со печатењето на „Библискиот речник“ треба да се нагласи дека 
темелите биле поставени во 1988 година кога бил издаден Новиот завет во 
нов превод на архиепископот   Гаврил, а целата Библија била издадена од 
United Bible Societies (UBS) во 1990 година, која  е позната како „Гаврилова“ 
Библија. Новото ревидирано издание, познато како Македонска стандардна 
Библија, било издадено во 2006 година од Библиското здружение на Репу-
блика Македонија. 

Оваа Библија е одобрена и со благослов на Светиот архијерејски синод на 
Македонската православна црква – Охридска архиепископија, а ја користат 
голем број македонски христијани нашироко во светот.

Коавторот на „Библискиот речник”  Славе Николовски - Катин, кој како пу-
блицист е познат само како Славе Катин, е аналитичар на Македонците во 
светот и е познат на македонската и на меѓународната јавност по неговите 
бројни публикации, новинарски и научни трудови кои се посветени, главно, на 
етничка Македонија, на животот на Македонците во светот, на Македонската 
православна црква – Охридска архиепископија и на Античка Македонија.

Инаку, публикацијата „Библиски речник“,  е меѓу првите  објавени дела на 
реномираната издавачка куќа „Македонска искра“,  чиј главен и одговорен 
уредник е Славе Катин. Ова македонско книгоиздателство е крстенo во 1997 
година по првиот македонски весник „Македонска искра“, што започна да се 
печати во Перт, Австралија  во 1946 година.

Во врска со излегувањето на делото  „Библискиот речник“,  поглаварот на 
Македонската православна црква архиепископот Гаврил, кој бил еден од нај-
заслужните за печатењето на црковните книги го напишал следното: 

„Секому е познато дека Библијата не е само учителка, туку и воспитувачка 
затоа што во неа е содржана мудроста за нашиот живот овде на планетата 
Земја, а потоа и во царството небесно. Таа нé учи на вистинољубие, Богољу-
бие, на човекољубие, на правдољубие, на мирољубие, но не и на самољубие, 
оти зборува за Божјата вистина, за правдата и љубовта во човечкиот живот. 
Таа е основа на нашата христијанска вера и надеж за вечниот живот.“

Словото Божјо е живо, дејствува и е поостро од секаков меч со две остри-
ци: навлегува до разделување на душите и духот, до зглобовите и мозокот и 
ги проценува мислите и намерите на срцето (Евр. 4.12).

Во воведот, пак, на делото  „Библискиот речник“, д-р Ѓоко Ѓорѓевски, меѓу 
другото го напишал следното: „Библискиот толковен речник од Петко Злате-
ски и Славе Николовски-Катин е првенец од ваков вид на македонски јазик, 
кој излегувал  само после неколку години од појавувањето на комплетното 
македонско издание на Светото писмо на Стариот и Новиот завет. 

Составен е да служи како патоказ за истражување на Библијата, како по-
магало за секој љубител и читател на Светото писмо. Подготвен  е  да биде 
толкувач и водич низ библиските текстови и да помогне за подобро и полесно 
да се разбере Божјото слово.
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Далеку и временски и просторно од местото на библиските збиднувања, 
на денешните читатели често им се случува да се изгубат во  безбројните 
непознати лични имиња, називи на земји, реки, градови,  места, племиња... 
Бидејќи авторите на древните ракописи пишувале за своите современици и 
сонародници, воопшто и е се труделе да дадат објаснувања за работите, неш-
тата и дејствијата кои на нивната читателска публика им биле општопознати. 

Во нашите околности, пак, Библискиот речник се јавува како корисен при-
рачник, објаснувач, помагач, а чесго и како неопходен појаснувач на сложе-
ните текстови, Светото писмо е составувано низ вековите, од мноштво автори 
и пренесувачи на Божјиот збор. Тоа опфаќа период од повеќе илјади години и 
претставува ризница на огромното историско богатство, а пред се’ на спаси-
телната мудрост објавена од Бога.

Текстовите од Стариот и Новиот завет опишуваат неброени случки во кои 
главните ликови се мажи, жени, деца, овчари и мудреци, цареви и војници, бо-
гати и бедни и други жители древни. Библискиог толковен речник од Петко 
Златески и Славе Николовски - Катин, главно содржи историски и археолош-
ки податоци за личностите од Библијата, поединости за бибписките настани и 
институциите, податоци за библиските книги, со најразновидни информации 
наменети за денешниот културен и религиозен свет. 

Исто така,  дадени се и повремени кратки објаснувања на одделни тео-
лошки термини, пропратени со бројни бибписки цитати. На тој начин доаѓа до 
израз изворниот мотив за составување на овој Речник, кој да биде не само со 
научни, туку и со информативни карактеристики.

Речникот е богат со разновидни илусграции кои на читателот му го добли-
жуваат чудесниот свет на Библијата, го освежуваат и оживуваат и на моменти 
наликува на еден вид мала енциклопедија. 

Затоа со право може да се рече дека со својот скромен придонес од об-
ласта на библиското проучување, Словото Божјо ќе биде ,,како дождот и сне-
гот што паѓаат од небото, ја напојуваат земјата и ја прават способна да раѓа 
и да зеленее, како оган и чекан што крши карпа, но и како духовна храна по-
слатка дури и од восочен мед.” (Иса 55,10, Ер 23,29; Пс 18,11).

На крајот ќе споменеме една мудра изрека која вели: „Не е доволно само 
да се поседува Библијата, таа треба и да се чита; не е доволно само да се чита, 
треба и да се разбере и да се проникне во неа; но не е доволно само да се раз-
бере и да се проникне во неа, туку според неа треба и да се живее!“

Првата промоцијата на „Библискиот речник“ била направена на 7 април 
1998 година, на празникот „Свето Бла говештение“, во црквата „Света Пет-
ка“  во Скопје. Говорејќи за ова дело, Неговото Блаженство, архиепископот 
охридски и македонски господин господин Михаил, меѓу другото, истакнал 
дека делото на Петко Златески и Славе Николовски-Катин е од огромно зна-
чење за читањето и обработката на Светото писмо (Би бли јата), особено за 
учениците од Македонската богословија и за сту ден тите од Богословскиот 
факултет „Свети Климент Охридски“. 
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Според него, Библијата е едно од најзначајните културни наследства, не 
само на еден, туку на сите народи во светот. За Евреите, како и за право-
слав ните, римо католиците и протестантите, таа е Света книга, ин спи ри    рана 
од Светиот Дух, а за човекот е светлост која постојано го освет лува неговиот 
живот.

Во опширното излагање, пак, протаѓаконот д-р Ратомир Грозда новски на-
гласил: „Библискиот речник на Петко Златески и Славе Николовски–Катин е 
вистин ско помагало во толкувањето и објаснувањето на Светото писмо, би-
дејќи Библијата е дадена, не само како книга која треба само да ја читаме, 
туку, таа е Божјо слово кое треба да биде разбрано и спроведено во живот.

„Библискиот речник“ е работен според западната библиска тео логија и тој 
е за општохристијанска употреба и библиска помош на сите што ја читаат Би-
блијата. Содржи 215 страници и текст со табели во кои се вклучени годините, 
месеците и деновите на Евреите, мерките и те жините, потоа парите, календа-
рот, еврејските празници, кратенките за насло ви те на книгите од Библијата, 
како и хронологијата на животот на апостол Павле“.

Од овие причини „Библискиот речник“  започнува со мотото: „Пре ку ноќта 
имаше Павле видение: стоеше пред него еден чо век, Македо нец, кој го моле-
ше и му велеше: „Премини во Македонија и помогни ни“  (Дап.16.9).

Инаку, Библијата од времето кога била составена па сè до денес, е една од 
најпродаваните книги на сите времиња. Според бројот на печатени приме-
роци, Библијата е на прво место во светот според Гинис (пет милијарди). Из-
ворни јазици на кои е напишана Библијата се:хебрејски, арамејски(одредени 
делови и коине (старо македонски и староелински)   Бројот на писатели на 
Библиските книги изнесува повеќе од 40. Во однос на периодот на составу-
вање: првата книга од Библијата, Битие (Создавање; Прва книга Мојсеева), е 
напишана измеѓу  1445-1405 мред нашата ера од страна на Мојсеј, а послед-
ната книга од Библијата, Откровение  е напишана измеѓу 94-96 во новата ера 
од страна на апостол Јован.

Благодарение на порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ 
од Скопје, од публикацијата „Библискиот речник“  биле печатени 30 плус 18 
продолженија од ова лексикографско дело, што значеше запознавање на чи-
тателите со терминини, изрази и други зборови од Библијата. Исто така, пого-
лем број продолжение од дело „Библиски речник“ биле објавени во различни 
информативни гласила во Република Македонија.



Лексикографски изданиjа 307

ЛЕКСИКОГРАФСКИ ИЗДАНИjА 
ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ НА 

СЕДУМ jАЗИЦИ (4)

С е чини меѓу лексикографското творештво на Славе Катин, изданија-
та за деца „Ајде да учиме македонски и англиски“ (1997)(на фран-
цуски и германски; потоа „Ајде да учиме македонски, англиски и 
турски“, со Исние Шабан; „Ајде да учиме македонски, англиски и 

албански“, со Лирија Реџепи; „Ајде да учиме македонски, англиски и влаш-
ки“, со Захарица Порчу и „Ајде да учиме македонски, англиски и ромски“, со 
Љатив Демир, имаат посебен простор во неговата дејност.

Така, есента 1997 година, во издание на „Македонска искра“ се појавиле 
првите и единствени „Речници во слики“ за изучување на англискиот, фран-
цускиот, германскиот, турскиот, албанскиот, ромскиот и влашкиот јазик, од 
Славе Николовски-Катин, кои предизвикале голем интерес во македон ската 
јавност, бидејќи на најмладата популација во земјата ѝ понуди помага ло 
практично за изучувањето на шест јазици, од кои три европ ски (англиски, 
француски и германски) и четири на мал цинствата во Република Македонија 
(турски, албански, влашки и ромски јазик).

Овој мултилексиколошки проект го реа ли зирал во соработка со најдобри-
те познавачи на споменатите јазици, со што е потврдено професионалното 
ниво на „Речникот во сли ки“, за кој се заин тересирани, освен учениците и 
возрасните кандидати за со вла ду ва ње на некој од овие јазици. Ова издание 
е своевиден придонес на Славе Катин за лингвистички развој и афирмација 
на меѓунационалните односи во Република Македо нија, а особено за поефи-



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Лексикографски изданиjа308

касно зближување и комуникација на нејзини те граѓани од раз лич ни те ет-
нички заедници, но и за нивните врски во светот. 

Така, англискиот и германскиот јазик спаѓаат во групата јазици најчесто 
нарекувани како „јазици на иднината“, зашто се најупотребувани во науката, 
техниката, културата, дипломатијата и бизнисот. Поради тоа, тие се најизучу-
вани, не само во регионите во кои се најдоминантни, туку и во секоја цивили-
зирана држава во светот. Не случајно, најголемиот дел од научната и струч-
ната литература, но и од светското книжевно творештво, се објавени токму на 
светските јазици-англискиот и германскиот.

„Речникот во слики - ајде да учиме англиски и германски“ и „Речникот во 
слики - ајде да учиме англиски и француски“ чиј автор е Славе Катин се под-
готвени да пополнат една празнина во нашата средина и со својот скромен, 
но значаен фонд на зборови на овие јазици, да биде достапен за повеќе сло-
еви на популацијата. 

Пишувајќи за овие дела во гласилото „Македонија“ од 15 октомври 1999 
година, од Торонто, Зорица Ангеловска истакнала дека „Речниците во слики“ 
на Славе Николовски-Катин имаат функција на почетен курс за овие светски 
јазици, зашто преку својот фонд од зборови, сите заин тересирани на кои ќе 
им се најдат во рацете, ќе ги воведат во богатата ризница на англофонската 
и франкофонската култура. 

Во исто време, ќе ги мотивираат читателите да ги прошират своите хо-
ризонти, знаења и информации за разни појави, состојби и настани што се-
којдневно се слу чуваат во светот. Визуелната компонента на реченицата е 
најдобриот начин за остварување на оваа цел.“

Во воведот на „Речникот во слики - ајде да учиме англиски, македонски и 
турски“ чии автори се Славе Катин и Исние Шабан се вели дека англискиот го 
зачува своето место меѓу јазиците што обично се нарекуваат „Јазикот на ид-
нината“ и станал најкористениот јазик во науката, техниката, дипломатијата 
и деловниот свет.

Во воведот на „Речникот во слики - ајде да учиме англиски македонски и 
албански“ чии автори се Славе Катин и Лирија Реџепи се вели дека во ваква 
популарна визија, Речникот има функција на почетен курс за овие јазици, би-
дејќи преку овој фонд на зборови, тој ќе ги води сите заинтересирани за богат 
круг на албански, англиски и македонски јазик 

Исто така и „Речникот во слики - ајде да учиме англиски македонски и 
влашки“ чии автори се Славе Катин и Захарица Порчу и „Речникот во слики 
- ајде да учиме англиски, македонски и ромски“ чии автори се Славе Катин и 
Љатив Демир се подготвени да пополнат една празнина во средините каде 
се зборуваат тие јазици и со нивниот  скромен, но значаен фонд на зборови на 
овие јазици, да бидат достапни за повеќе слоеви на популацијата. 
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ДЕЛА СО ИСТОРИСКИ ТЕМИ 
НА АКАДЕМИК АНТОНИjЕ 
ШКОК ЕВ - ДОНЧО, СЛАВЕ 
КАТИН И РИСТО СТЕФОВ

Разновидната палета на Славе Катин за реализација на стратешки-
те цели на полето на историјата опфаќа бројни напори, од кои дел 
веќе функционираат. Покрај релативно честите посети на трите 
континенти и неговите приватни средби со мигрантите, преку не-

говите монографски публикации за најуспешните од нив, во подолг пери-
од тој имаше контакти на полето на публицистиката со академик Антоније 
Шкокљев-Дончо од Белград и Ристо Стефов од Торонто. Како резултат на 
нивната соработка излегоа од печат следните публикации:

Делото „Придонесот на Македонија во светската цивилизација“  од ака-
демик Антоније Шкокљев-Дончо и Славе Николовски - Катин, „Македонска 
искра“, (2006) е отпечатено на 350 страници. Со  оваа  книга се потврдува на-
раснатиот научен интерес за анимиран пристап кон историјата на Македо-
нија, особено кон античкиот период, кој посебно кај нас не бил често и кон-
тинуирано истражуван и претставуван. Нараснатиот интерес не е случаен и 
доаѓа во одредена еволуција на прашањата во посочениот контекст. Токму 
затоа имаме можност да се запознаеме со ова дело, кое се осврнува на исто-
рискиот развоен континуитет на Македонија.



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Публикации со историска содржина316

Во трудот е проследена традиционалната македонска култура и наслед-
ството. Посебно е акцентиран периодот на праисторијата на Јужниот Балкан, 
улогата на домородците и палеобалканската средина, селидбите на Ахајците, 
појавата на Микенската држава, миграцијата на Дорците, Дорската Спарта, 
Дорска АРГА, Македонија и други прашања.

Делото е поделено на седум глави во кои паралелно со историските на-
стани се проследува културата и писмениот израз во Македонија, при што по-
себно е проследена развојната нишка на македонскиот јазик, чиј јужен дија-
лект влегол како основа во литературниот старословенски јазик (нарекуван 
терминолошки и како старомакедонски).

Понудената публикација опфаќа значаен и голем период на настани што 
се случувале на теренот на Македонија, чии граници и континуитет се мену-
вале, но сепак, нешто трајно и обврзувчко оставало видливи траги во исторја-
та на цивилизацијата. Недостатниот број извори ја отежнуваат очевидно, сли-
ката на прецизното историско претставување, но, сметаме дека нараснатиот 
интерес за недоволно проучените периоди и настани, ќе вроди плод. Како 
пример за таков поттик во науката го сметаме и ова дело. Со тоа може да се 
утврдат многу поставки, а можно е и да се видоизменат или дополнат.

Поголем дел од публикацијата „Придонесот на Македонија во светска-
та цивилизација“  е објавено и на англиски јазик под наслов  „Macedonia in 
Anciant Times“ (2010) (Македонија во античкиот период), од авторите акаде-
мик Антоније Шкокљев-Дончо, Славе Николовски-Катин и Ристо Стефов, кој 
го изврши преводот на англиски јазик. Тоа е издание на „Македонска искра“, 
отпечатено на 230 страници.

Ова дело наиде на голем  одѕив  меѓу Македонците, особено од егејскиот 
дел на Македонија кои живеат во прекуокеанските земји Австралија, Канада 
и САД.

Само во весникот „Македонија“ од Торонто се отпечатени дваесеттина 
продолженија од оваа англиска верзија на „Македонците во античките вре-
миња“. Но, се чини најзначајно е тоа што неколку стотици книги како поклон 
на Издавачката куќа „Македонска искра“ од Скопје и сопственикот Славе Ка-
тин се испратени на голем број дипломатски претставништва во Македонија 
и во светот, на дипломати и претставници на Европската Унија, друштва и 
асоцијации ширум светот, со цел во овие бурни времиња тие да се запознаат 
со вистината за Македонците во Античка Македонија.

Исто така и делото „The Balkan and Macedonia“ (2014) („Балканот  и Маке-
донија“), кое е на 300 страници на англиски јазик, од авторите академик Ан-
тоније Шкокљев-Дончо, Славе Николовски- Катин и Ристо Стефов, ја третира 
Античка Македонија.

Многу историографи би сакале да ја наречат „Егејска култура“ „Хе-
ленистичко историско чудо“, кое, според повеќето, започнало во VIII век 
пр.н.е. Најстарите таканаречени статии на грчки јазик што служеле како пи-
шани извори датираат од овој „архаичен период“. Од особена важност се де-
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лата на античките историчари кои ни дале повеќе или помалку поврзан при-
каз на настани од античката историја на тој регион. 

Со векови, светската наука била загрижена со енигмата на таканарече-
ното „Хеленистичко историско чудо“, но допрва треба да се најде соодветно 
објаснување за потеклото на овој феномен. Има многу спротивставени ста-
вови во врска со ова прашање, главно, затоа што оние што го контролираа 
минатото сакаа да ја диктираат иднината. Но, бидејќи повеќе не живееме во 
тоталитарни времиња во Европа, авторите на ова дело се обидоа да го адре-
сираат ова познато таканаречено „Хеленско чудо“ со факти и аргументи кои 
ги користат современите науки, особено лингвистиката и археологијата, со 
пристап до епистемологијата.

Публикацијата  „Од Панонија до Егеј“  од авторите, академик Антоније 
Шкокљев-Дончо и Славе Николовски-Катин (2007) „Македонска искра“,Ско-
пје, е печатена на 196 страници и е подготвена со желба да понуди еден нау-
чен поглед, еден систематизиран прилог за овие европски простори од пра-
искона, што можеби би било предизвик за одредена пројава на научниците, 
пред сé, историчарите и лингвистите, за неконформистичка анализа на праи-
сторијата врз основа на новите извори на информации. 

Покрај тоа, таа е пишувана и за тоа на читателите со пошироки интереси-
рања да им претстави слика за праисториските случувања сочувани во мито-
логијата и лингвистиката. Поединечната обработка на ономастиката услови и 
делумно повторување заради честопати испреплетената материја.

Во делото „Илинден 1903-2003 и македонското иселенишво“ се вели 
дека  Македонците како библиски народ, своето постоење и опстанокот низ 
историјата, најверојатно, му го должат, меѓу другото, и на празникот Илинден, 
издигнувајќи ја неговата верска и национална симболика до ниво на маѓија 
која ги поврзува, независно дали се наоѓаат во Австралија, САД, Канада, Ев-
ропа или на други простори. Овој македонски празник е ден над деновите, 
симбол над симболите, магнет над магнетите, со кој националното ткиво има 
своја резонанса и планетарна шифра, по која светот ги распознава Македон-
ците.

Илинден во дијаспората најсилно се доживува во текот на илинденски-
те иселенички празнувања. Во тој период најголемо внимание привлекуваат 
Илинденските пикници, како најмасовни манифестации на иселеништвото. 
На тие денови се одржуваат бројни црковни осветувања, полагање камен-
темелници на нови духовни храмови и одржување на национални, култур-
ни, црковни, спортски и други манифестации. Овие празнувања, особено во 
Австралија, САД, Канада и Европската Унија, се одржуваат повеќе од шест 
децении, што значи дека тие се веќе традиционални.

Славе Катин, пак, имаше можност и убава прилика овој пат на македонски 
јазик да го претстави и да го преведе од англиски на македонски историски-
от роман „Александар Македонски“ (Велики) (1988) на 320 страници, од гер-
манскиот автор Улрих Вилкен, што е базиран врз вистинските аргументи  и 
историските материјали  за Античка Македонија.
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Овој историски роман е лика и прилика за развојниот континуитет на Ма-
кедонија, претставен во романизирана литературна форма, со посебна на-
гласка на ликот и делото на големиот стратег, мислител и дипломат - Филип 
II Македонски и најголемиот досега воин,  освојувач на земји, гениј над гени-
ите, обединувач на народите, почитувач на различните култури, традиции и 
обичаи и цар на силното Македонско Царство  - Александар III (Велики) Ма-
кедонски. 

Затоа, со право може да се каже дека ова дело претставува библиска ви-
стина за македонските корени и непресушен извор од каде секој Македонец 
ќе  се напојува со чистата патриотска љубов кон татковината – Македонија, 
кон својот народ, со правичен однос кон своите собраќа, пријатели, кон чо-
вештвото…

Историскиот роман „Александар Македонски“ на авторот Улрих Вилкен, а 
прв превод од англиски на македонски јазик во Република Македонија што 
го направил авторот на овие редови и претставува збир на традиционалната 
македонска вистина, култура и наследство, почнувајќи од времето на владе-
ењето на Филип II Македонски (359-336 пред Христа) до владеењето и смрт-
та на неговиот син Александар III Македонски (336-323 пред Христа).

На страниците од книгата е обработена македонската вистина, многу 
успешно се претставени ликовите на Филип и Александар, како и на други-
те личности од тој период. Авторот Улрих Вилкен навлегол во корените од 
каде проникна   ‘ркулецот на принцот Александар, а потоа го следи неговиот 
раст до небесните височини, за да напише дека тој од своите предци насле-
дил душа како Шарената Планина и ум чист како бистрите води на реката 
Бистрица.

Но, откако во Оазата Сива ја доживеал чудесната трансформација од чо-
век во Бог, чинот на просветлувањето, јасно и персонално ја видел Екуме-
ната, братската заедница на целото човештво. Тој верувал дека наближува 
времето кога ќе создаде еден единствен свет на рамноправни луѓе со кои тој 
владеел, не како нивен господар, туку како добродушен и правичен Бог.

Меѓутоа, вистината е таа дека Александар, со своето големо дело, не само 
со силината на мечот, туку и со доблеста на душата, како никој пред него и 
по него, направил најмногу да ги сплоти луѓето од сиот Свет во Екумената, 
братската заедница меѓу сите народи, за која верувал дека таа некогаш ќе 
стане стварност. Со еден збор, тој бил основачот на денешната заедница во 
Европа и пошироко.

Романот „Александар Македонски“ од авторот Улрих Вилкен опфаќа зна-
чаен и голем период на настани што се случиле на просторот од Македонија 
и Македонското Царство, чии граници и континуитет се менувале, но многу 
нешта останале трајни со неизбришливи траги во историјата на цивилиза-
цијата.

Овој историски роман, во кој се претставени извонредните раскажувачки 
способности на авторот, кај читателот буди чувства за интерес на недоволно 
проучените периоди од античкиот период и ја јакне љубовта кон Македонија.
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БОГАТО МИНАТО И 
СЕГАШНОСТ НА ДРЕВНАТА 

МАКЕДОНСКА ЗЕМjА (1)

Макакедонија е историско и географско подрачје чие име потек-
нува од памтивека. Таа е спомената како земја на неколку места 
и во Библијата. Многумина патеписци ја имаат доживеано како 
библиска земја. Сите кои ја опишале Македонија во поодмина-

тата и во поновата историја, се фасцинирани од неа
Македонија како географски регион зазема дел од Балканскиот Полуо-

стров кој на север се граничи со Шар Планина, Скопска Црна Гора, Козјак, 
Осоговските и со Рилските планини; на исток се шири до западниот дел на 
Родопите и до реката Места. на југ до Егејското Mope и до реката Бистрица, а 
на запад се граничи со планините Кораб, Јабланица, Мокра и Пинд. Нејзината 
вкупна територија изнесува 67 741 квадратни км., од кои на 25.441 квадратни 
км. се простира Република Македонија, додека Егејска и Пиринска Македо-
нија се наоѓаат во рамките на Грција и на Бугарија, а мал дел е под Албанија.

Дури и во подалечното минато, Македонија беше место каде што се срет-
наа различни цивилизации и религии. Нејзината единствена географска и 
стратешка позиција, која заземаше широк појас од Егејското Mope и раскрс-
ниците на важни меѓународни патишта, доведе до рано потпаѓање на Ма-
кедонија под влијание на развиениот медитерански базен. Во исто време, 
примајќи различно влијание, тоа подрачје го ширеше и своето влијание над 
поширокиот регион од Средоземјето. Значајно е, на пример, дека христијан-
ството тука се појавува многу рано.
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Македонија е земја на премрежја, но и земја на убавина, земја на мисте-
рии каде силните луѓе преживеале војни, глад, освојувачи, навреди, империи, 
зачувувајќи ја волшебноста на своето име. Од величествените времиња на 
Александар Македонски, преку римските и византиските владеења и преку 
големите миграции на Словените на југ, Македонија била раскрсница на ци-
вилизации, култури, јазици и на народи.

Пред доаѓањето на Турците во XIV век, Македонија беше земја во прерод-
ба, со фасцинантна уметност, богата средновековна литература, еден симбол 
на цивилизација. Отоманските Турци го уназадија временското движење и 
затоа почна долга борба за опстанок. Така, во духот на ограбувањата на Тур-
ците, долго време ширената исламизација, суровиот феудален систем, нив-
ните најразлични завојувачки походи, тешкотиите и страдањата предизвика-
ни од тоа, ќе остават белег на духовниот пејзаж на Македонија и на Балканот, 
правејќи ги место каде што се вкрстуваат Запад и Исток.

Балканските војни (1912-1913) ќе го одбележат ослободувањето на Маке-
донија од турскиот јарем, но тие исто така ќе ја одбележат трагичната по-
делба на Македонија од страна на Грција, Бугарија и Србија, и подоцна од 
Албанија. поради што ќе следат уште погруби услови и дискриминација врз 
македонскиот народ. Македонскиот јазик беше забранет дури и за домашна 
употреба во Егејска Македонија и се применуваа строги казни за оние кои се 
осмелуваа да го зборуваат.

Во Србија, која подоцна ќе прерасне во Кралство на Србите, Хрватите и 
Словенците, во југословенската монархија, Македонија беше колонизирана, 
на Македонците им беше негиран својот национален идентитет, а нивниотја-
зик потиснат. Во Бугарија, во Пиринска Македонија, како и меѓу бројните ма-
кедонски политички емигранти кои се преселиле таму по бурните историски 
настани, имало малку простор за развој на македонскиот јазик.

Само преку активното учество во антифашистичката борба за време на 
Втората светска војна, Македонците ќе стекнат слобода и тоа само во еден 
дел од својата територија, Вардарска Македонија, која ќе се конституира како 
Народна Република Македонија, подоцна Социјалистичка Република Маке-
донија, а од 1991 година Република Македонија.

По долговековната потчинетост, народот мораше цврсто да зачекори на 
сцената на XX век. Кај македонскиот јазик доаѓа до кулминација процесот на 
стандардизација и стана официјален јазик на Република Македонија. Се раз-
вива литературата, која ќе го привлече вниманието на европската и на свет-
ската литературна сцена.

Во деловите на Македонија, кои се уште се во состаѕот на Грција и на Бу-
гарија, се уште е доминантен ставот на негирање на македонскиот иденти-
тет, јазик и култура. Се случија преселби, означувајќи еден од поголемите, 
егзодуси на XX век, кои ќе ги раселат Македонците низ светот - од Анадолија 
до Австралија, од земјите во Источна Европа до Узбекистан и од Германија и 
Шведска до САД и Канада.
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Меѓутоа, треба да се нагласи дека голем број досегашни историски и архе-
олошки наоди потврдиле голем број факти од балканско, европско и светско 
значење на коишто изворите им се од Македонија и за кои ние Македонците 
треба да бидеме горди.

Меѓу бројните карактеристики за Македонија се следните:
•   Античка Македонија била првата организирана држава на Балканот и 

пошироко која имала утврдени граници;
•  Филип II Македонски и Александар III Македонски (Велики), први ги во-

веле војничките родови: пешадија, коњица и морнарица;
•  Македонската фаланга била најдисциплинирана и најобучена војска и 

била  наоружана со дотогаш непознатото долго копје. Таа војувала не-
колку децении, често во битки со неколкукратно побројни војски, меѓу-
тоа не изгубила битка;

•  Античка Македонија како прва европска империја воспоставила 
специфични цели и однесувања со потчинетите народи, како: почи-
тување   на   културите   на покорените, неприменување насилство и 
грабежи на оние кои доброволно се согласиле да се приклучат кон 
Империјата, утврдување карактеристични државни обележја и органи-
зирање посебна одбрана на териториите;

•   Македонците биле првите во Европа кои го прифатиле христијанство-
то како религија   и преку кои се проширило во Еврпа и Азија;

•  Од Македонија потекнуваат браќата свети Кирил и свети Методиј кои 
ги превеле црковните христијански книги на посебно славјанско писмо 
(старомакедонското), со корени од Македонија;

•  Во Охрид е отворен првиот словенски универзитет, од кој, покрај хри-
стијанството се формирала и ширела посебната славјанска култура;

•  Во Македонија е нацртана првата ренесансна слика која и денес стои 
во манастирот Свети Пантелејмон во Нерези, Скопско;

•   Кокино кај Куманово е една од ретките неолитски опсерватории во све-
тот;

•    Македонија е една од ретките територии  со карпести уметности;
•   Алшарот е еден од ретките минерали, преку кој науката може да ги от-

крие тајните на постанокот на вселената;
•   Во Македонија е роден Аександар III Македонски (Велики), кој заедно 

со својот татко Филип II Македонски претставува меѓник на историјата 
на војувањето, тактиката и досега е ненадминат војсководец;

•   Во Македонија е роден Аристотел, „таткото“ на науката и филозофија-
та;

•   Од македонско потекло е и најпознатата жена во историјата на човеш-
твото – кралицата на Египет – Клеопатра;

•  Во селото Таор, Скопско е роден и најпознатиот византиски владател 
Јустинијан, чии правни одредби се учат и денес во сите светски универ-
зитети;
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•    Во  Македонија  е  роден  свети  Димитрија, познат христијански маче-
ник;

•   Во Македонија е роден „таткото“ на современа Турција, Кемал Ататурк;
•    Во  Скопје  е  родена  Света Мајка Тереза, една од најхуманите жени во 

светот.
Од горното може да се види дека македонскиот народ на Балканот на кој 

најдоброто оро му е античкото оро, кое се вика “Тешкото”, објективно и не 
можел да има поинаква судбина и минато. Македонија не само што отсеко-
гаш била на сечилото на многуте мечеви и јатагани, сабји и ками, туку во неа 
се судрувале и прекрстувале многу различни култури. И ако токму таа Ма-
кедонија, всушност била и е лулка на цивилизациските средишта како една 
најстара цивилизација.

Македонија е земја на премрежја, но и земја на убавини, земја на мистерии 
и опстој, каде што силните луѓе преживеале војни, глад, освојувачи, навре-
ди, империи, притоа зачувувајќи ја волшебноста на своето име. Од величе-
ствените времиња на Филип и Александар Македонски, преку римските и 
византиските владеења, преку големите миграции на Словените на југ и пот-
паѓањето под Отоманската империја, Низ овој долг и богат временски период 
само два народа го избрале името на оваа земја за нераздвоен дел на својот 
идентитет – древните Македонци и Македонците денес, а тоа претставува 
силна врска која датира од пред милениуми, укажувајќи на посветувањето на 
овие народи на својата библиска земја етничка Македонија.          

Затоа, нашата порака е дека никогаш не треба да ги заборавиме нашите 
македонски корени, кои сме и од каде сме дошле, и секогаш да живееме со 
надеж и да знаеме дека ќе имаме подобро утре. Тоа го велиме бидејќи Маке-
донија е нашата родна земја. Таа е нашата дедовска земја чија географската 
положба ја прави крстосница на различни цивилизации, религии, традиции и 
обичаиЗатоа се вели дека Македонија е библиска, света земја. Таа со својата 
древност и милениумска вековитост е гордост, радост и тага, сон и јаве за 
секој Македонец
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ЗНАЧЕ ЕТО НА 
ДЕЛОТО ,,ПРИДОНЕСОТ 
НА МАКЕДОНИjА ВО 

СВЕТСКАТА  
ЦИВИЛИЗАЦИjА“ (2)

Публикациjaта „Придонесот на Македонците во светската цивили-
зација“ чии автори се академик Антоније Шкокљев-Дончо и Славе 
Николовски-Катин, е издание на „Македонска искра“, Скопје, изда-
дено во 2004 година, на 346 страници, на македонски јазик и делото 

„Македонците во античко време“ („Macedonians in Ancient Times“) од авто-
рите академик Антоније Шкокљев-Дончо од Белград, Славе Николовски-Ка-
тин од Скопје и Ристо Стефов од Торонто, кое исто така е издание на „Маке-
донска искра“ од Скопје во 2010 година на 232 страници на англиски јазик,  се 
посветени на Македонија и Македонците.

Во воведот на публикациjата „Придонесот на Македонците во светската 
цивилизација“ се вели дека непосреден повод за оваа публикација е повтор-
ното отворање на „македонското прашање“ како завереничка концепција на 
историјата, која не се симнува од дневно-политичката светска сцена веќе 
2.500 години, нарушувајќи ги меѓународните односи на овој многу чувстви-
телен простор на Европа.
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Истражувањата на овој план имаат за цел да придонесат за согледување 
на историската вистина за автохтоноста на македонскиот народ, неговиот на-
ционален идентитет и континуитет, за придонесот на Македонија во светска-
та цивилизација, но и за Македонците и спротивставувањето на историските 
злоупотреби на македонското прашање.

Оваа книга е посветена на Македонија и Македонците, односно на пра-
шањето дали издвоените политички ентитети имаат исклучително право на 
монопол над историското наследство, односно дали денешните млади гене-
рации, родени и израснати во двата политички конфротирани се одраснати 
и воспитани со убедување дека Македонците немаат доволно сознанија за 
историскиот факт дека се делови од еден народ и од една земја која се наре-
кува Македонија.

Како да бидат убедени денешните Грци, чии предци на Балканот дошле во 
XI век пр.н.е. без ова име, туку дошле како Дорци (Херодот, I, 56), а името не 
го добиле ни 800 години подоцна во Хомеровата „Илијада“, во VII век пр.н.е, 
туку како Ахајци, Аогејци или Данајци, а подоцна како Хелени, Греки или Ро-
меји (Мпампиниотис, 1998, 596). Како да се сфати тоа што името Македонија 
не е најтесно поврзано со она што некои современи историчари погрешно го 
нарекувале „елинизам“. Елините првпат во својата вековна историја, админи-
стративно го освоиле јужниот дел на Македонија дури по Првата балканска 
војна 1912 година, односно во 1913 година (Букурешки договор, 13 август 1913 
година).

За публикациjата „Придонесот на Македонците во светската цивилиза-
ција“ имало неколку промоции и тоа во Скопје, Торонто и Љубојно. Првото 
претставување на делото пред македонската јавност било во Домот на АРМ 
во Скопје на 25 мај 2004 година. Пред голем број видни личности од политич-
киот и општествениот живот и голем број Македонци од етничка Македонија 
Делото го претставиле проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ и д-р Васил Тупур-
ковски. Во нивните излагања, меѓу другото, било изнесено следното:

„Со делото „Придонесот на Македонците во светската цивилизација“ се 
потврдува зголемениот научен интерес за анимиран пристап кон историја-
та на Македонија, особено кон античкиот период, кој посебно кај нас не бил 
често и континуирано истражуван и претставуван. Зголемениот интерес не 
е случаен и доаѓа во одредена еволуција на прашањата во посочениот кон-
текст. Токму затоа имаме можност со интерес да го проследиме и ова дело, 
кое се осврнува на историскиот развоен континуитет на Македонија.     

Во трудот е проследена традиционалната македонска култура и наслед-
ството. Посебно бил акцентиран  периодот на праисторијата на Јужниот 
Балкан, улогата на домородците и палеобалканската средина, селидбите на 
Ахајците, појавата на Микенската држава, миграцијата на Дорците, Дорската 
Спарта, Дорска АРГА, Македонија и друго.

Поглавјето „Потекло - етногенеза на древните Македонци“ започнува со 
припадноста на античките Македонци на семејството на индоевропските на-
роди, творци на неолитската култура на централниот Балкан, за да заврши, 
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преку митолошките македонски династии, со македонската династија на кра-
лот Македон, со легендата за кралот Мид, со Кадмо, со топографската лока-
лизација на праисториска и античка Македонија. 

Посебно внимание му е посветено на   античкото – македонско кралство 
Аргеада. Притоа, се користени доста делови од историјата на Херодот и дру-
ги извори. Исто така проследен е и периодот на Македонија од Пердика до 
Пердика III, и дадена е табела на кралевите од македонската античка дина-
стија на Аргеадите, како и   на Антигонидите.

 Вториот дел од трудот е насловен како „Античка Македонија“, Во ова по-
главје доминираат и недоволно до денес истражените области од културните 
достигања на Античка Македонија. Имињата на многу божества укажуваат 
на македонска, а не на елинска етимологија. Посебно е разгледан развојот на 
писмото во Македонија.                  

Во најново време е нараснат интересот за јазикот на античките Македон-
ци. Во светот се појавиле повеќе трудови на оваа тема, посебно и за палео-
глосијата на Балканот. Македонците во антиката зборувале со посебен јазик, 
неразбирлив за Елините, за што авторите даваат повеќе сведоштва.

Третиот дел се однесува на Александар Македонски, со сите негови под-
визи и дела, посебно формирањето и состојбата на единственото Македон-
ско Царство, со цивилизацискиот придонес, со целиот блесок на создавње 
на познати градови со висока култура и библиотеки (како, на пример - Алек-
сандрија, итн.) Притоа се проследуваат сите истакнати уметници и значајни 
творци од тие периоди.

 Неверојатно интересни соопштенија добиваме во Четвртиот дел насло-
вен како „Македонија во римскиот период“. Долгогодишните војни меѓу ма-
кедонската и римската војска завршиле во 176 година пр. н.е. со победа на 
Римјаните на чело со Емилио Паул. Со тоа завршила независноста на земјата 
на Филип II и Александар Македонски, по илјадници години траење. Меѓутоа, 
Македонците и нивните пројави на сеопшт план не престанале, што е и пред-
мет на ова излагање.

Посебна важност има Шестиот дел „Словените и Македонија“. Не помалку 
интересни се и текстовите кои говорат за потомците на античките Македонци 
во овој период. Трудот посебно се осврнува на христијанизацијата на нивниот 
општ старомакедонски, односно старословенски јазик, на просветителската 
улога на браќата Кирил и Методиј, чија дејност ја продолжиле нивните уче-
ници, а свети Климент Охридски ја формира Охридската книжевна школа во 
Македонија. На ова значајно писмено жариште авторите му посветиле нужно 
и достојно внимание.

Исто така, авторите го истакнуваат непроценливото значење на Охрид-
ската архиепископија, која израснала во светски цивилизаторски центар, од 
кој се напојувале поблиски и подалечни земји (Киевска Русија и многу други 
словенски народи).
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Со Седмиот дел „Македонската духовна галаксија“ се дава нужен осврт на 
појавата на богомилството во Македонија, како израз и одраз на општестве-
но-историските услови, по кое следи исихазмот на Балканот. Самуиловата 
држава е значајна појава на Балканот воопшто, со остварување на значајната 
државна македонска формација, која зазела широки размери. 

Понудената публикација опфаќа значаен и голем период на настани што 
се случувале на теренот на Македонија, чии граници и континуитет се ме-
нувале, но, сепак, нешто трајно и обврзувачко оставало видливи траги во 
исторјата на цивилизацијата. Недостатниот број извори ја отежнуваат оче-
видно сликата на прецизното историско претставување, но, сметаме дека на-
раснатиот интерес за недоволно проучените периоди и настани ќе вроди со 
плод. Како пример за таков поттик во науката го сметаме и ова дело. Со тоа 
многу поставки може да се утврдат, а можно е и да се видоизменат или до-
полнат“ истакнале промоторите проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ и д-р Васил 
Тупурковски. 

Публикацијата „Македонците во античко време“ („Macedonians in Ancient 
Times“) од авторите, академик Антоније Шкокљев-Дончо од Белград, Славе 
Николовски-Катин од Скопје и Ристо Стефов од Торонто е издание на „Ма-
кедонска искра“ од Скопје во 2010 година на 232 страници на англиски јазик 
била промовирана, исто така, во Домот на АРМ во Скопје на 4 септември 2010 
година, кога преведувачот на ова дело Ристо Стефов за првпат престојувал 
во Република Македонија.

На таа промоција на која зборувале д-р Васил Тупурковски, д-р Димитар 
Керамичиев, Ристо Стефов и Славе Катин, во преполнетата сала на голем 
број заинтересирани за Античка Македонија, особено од егејскиот дел на 
Македонија, меѓу другото било изнесено дека публикациjата „Придонесот на 
Македонците во светската цивилизација“ е излезена и на англиски јазик под 
наслов „Macedonia in Antient Times“ која го опфаќа периодот пред Христос до 
доаѓањето на Римјаните во Македонија. 

Книгата е поделена на неколку делови, во Првиот дел е опфатен истори-
скиот развој на Македонија во античко време, има текст за Македонската Им-
перија, за војсководецот Александар Македонски, за Филип II, сé до распадот 
на Македонската Империја.

Славе Николовски-Катин истакнал дека академик Антоније Шкокљев-Дон-
чо живее во Белград и е поранешен генерал и автор на голем број делa за Ан-
тичка Македонија. Авторот Ристо Стефов е од Торонто, Канада, а по потекло 
е од Леринско. Автор е на 10-тина дела за Македонија.

Тој истакнал дека за издавањето на книгата се служеле со повеќе јазици, 
со англиски и грчки. Нашата цел е оваа книга да се најде во рацете на голем 
број историчари, политичари, претседатели и сите оние кои се интересираат 
да дознаат повеќе за Македонија. За тие луѓе книгата е бесплатна, истакна 
Славе Николовски-Катин и додаде дека во книгата не се задржале на грчкото 
прашање.
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Ристо Стефов изјавил дека за книгата „Македонија во античко време“ 
имал функција на уредник и дека ја превел за пошироката читателска публи-
ка од македонски на англиски јазик. Книгата треба да биде достапна на сите 
оние кои се служат со англискиот јазик, со цел да се запознаат со вистината 
за Античка Македонија.

Организатори на промоцијата на книгата биле Републичкото здружение 
на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија и Книгоиздателството 
„Македонска искра“ - Скопје. На промоцијата присуствувале голем број вљу-
беници на вистината за Античка Македонија, особено оние Македонци кои 
имаат голем респект кон името и делото на Филип II Македонски и на Алек-
сандар III Македонски (Велики).

Исто така, на промоцијата било речено: „Заради подобро согледување на 
проблемот и наследникот на традиционалната македонска култура и наслед-
ството воопшто, истражувањата и анализите го опфаќаат, прво, периодот од 
прастарите времиња на праисторијата на Јужниот Балкан. 

Како последица од тој егзодус посветено е внимание на првите Елини на 
Балканот и воспоставувањето на новите општествено-политички односи во 
Архајскиот и класичниот период, со појавата на Дорска Спарта, Дорска Арга, 
Македонија и значењето на нивните култури. 

Потоа следи историјата на Античка Македонија, македонската окупација 
на Елада и создавањето Македонска светска Империја и нејзиниот придо-
нес во светската цивилизација, улогата на палеобалканскиот јазик во фор-
мирањето на старогрчкиот јазик, македонскиот или Александровиот „коине“, 
кој денес е основа на официјалниот јазик во Грција и друго.

Значи во прашање е процесот на етнонимите. Се работи за еден сложен 
проблем, кој во македонскиот случај има драматичен карактер и претставу-
ва предизвик кој долго ќе биде експлоатиран за да се докаже овој или оној 
карактер на Македонија, односно за да се дефинира македонската нација“.

Према митологијата, втор син на Зевс бил Македон, родоначалник на 
Македонците е епонимен херој на Македонија, од планината Олимп и Тер-
мајскиот Залив до Грамос, односно планината Пинд. 

Според Костопоулос (1992, 13), најголемиот огранок на Македонците, под 
етнонимот Македонци, потомци на Зевсовиот син Македон, ги населувале 
северните делови, од Олимп, преку Пиерија вклучувајќи ја и планината Пинд, 
на бреговите на реката Бистрица (Халиакмон). Овие области ја сочинувале 
подоцнешна „Стара Македонија”. 

Благодарение на порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од 
Скопје, од публикацијата „Придонесот на Македонците во светската цивили-
зација“ биле печатени 77 продолженија од ова дело, што значеше запозна-
вање со Античка Македонија. 
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АКАДЕМИК АНТОНИjЕ  
ШКОК ЕВ - ДОНЧО - 
СВЕТСКА ЛИЧНОСТ ВО 

НАУКАТА (3)

Академикот проф. д-р Антоније Шкокљев - Дончо е еден од до-
блесните Македонци кој својот живот го посветил на науката, на 
здравјето на луѓето, на напредокот на новите генерации во об-
ласта на медицинските науки, на палео лингвистиката и на древ-

ните корени на народите на Балканот, со особена нагласка на македонскиот 
народ и Македонија.

Животниот пат на. д-р. Шкокљев започнал во познатото македонско ре-
волуционерно село Д’мбени, Костурско, во егејскиот дел на Македонија, де-
нешна Грција, на 24. 09. 1923 година. Селото во кое се родени плејада пред-
воени македонски борци и интелек туалци, меѓу кои, Лазар Поп Трајков, Лазо 
Москов, Лазо Трповски, Ташко Караџа и други кои се бореле за афирма ција 
на македонските идеали. 

Во Д’мбени се родил и најголемиот донатор од македонската дијаспора, 
Атанас Близнаков, кој живееше во Гери, Индијана, во САД, и кој за иднината 
на македонската младина, за студентите, ја формира најголемата фондација 
во Република Македонија, Фондацијата „Близнаков“, а  на Универзитетот „Св 
Кирил и Методиј“ во Скопје.

Инаку, родното место на д-р Шкокљев, селото Д’мбени никогаш не го загу-
било македонскиот дух и белег, иако постојано потпаѓало под туѓинско роп-
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ство. Неговото населе ние со векови го пренесувало борбениот дух, приврза-
носта и љубовта кон родната земја и дедовските огништа, кои со силна моќ 
безгранично ги привлекувало тие намачени Македонци кои свиле гнездо на-
секаде по светот. Благодаре ние на нивните борбени традиции и дух, населе-
нието од овој крај на Егејска Македонија им остана докрај верно на борбени-
те револуционерни и патриотски позиции.

Академик д-р Антоније Шкокљев-Дончо од своите родители од родното 
село Д’мбени, кое грчките фанатици го запалиле во 1943 година, оттаму го 
понел македонскиот човекољубив патриотски дух, за да го развива и шири 
во целиот негов живот, да го шири насекаде во светот, особено во Белград, 
престолнината на Балканот. Таму, во новата средина дојде до израз неговата 
надареност, талент, образо вание, големата љубов и посветеност кон меди-
цинските науки, кон историскиот развој на народите на Балканот и нивниот 
придонес на светската цивилизација, посебно придонесот кон древните вр-
ски на Србија како дел од Панонија и Македонија како дел од Беломорието.

Тој своетo образование го започнал токму во родното село Д’мбени, за по-
тоа да продолжи во класичната гимназијата во Костур, каде се истакнал со 
својот талент. Од 1943 до крајот на 1945 година бил учесник во НОВ. Меѓутоа, 
судбината се поиграла со него, како што е случај и со илјадници Македон-
ци од егејскиот дел на Македонија, да го напушти дедовското огниште. Така, 
Шкокљев, заедно со голем број бегалци од Егејска Македонија, патиштата го 
однеле најпрвин во Бугарија, каде го продолжил своето образование, а потоа, 
заминува засекогаш за Белград.

За академик Шкокљев Белград е градот на животот, љубовта, науката, на-
предокот… Таму тој го завршил Меди цинскиот факултет во 1950 година со 
просек 9,1, потоа во 1962 година специјализирал максилофацијална и орална 
хирургија на Војномедицинската академија во Белград, со одличен успех. Се 
усовршил за орална хирургија и во Цирих, Стохолм и Лондон. 

Станува доктор на медицински науки, бранејќи ја познатата докторска ди-
сертација на тема „Упростена имобилизациона метода при лечење на вилици 
во современа војна“. Тој е основач и организатор на Клини ката за максило-
фацијалната и орална хирургила на Војно Медицинската Академија (ВМА) во 
1972 година. Потоа е избран за доцент во 1967 година, за вонреден професор 
во 1972 година, а за редовен професор во 1977 година. Како воен стручњак и 
професор на ВМА во Белград, добива чин, најпрвин полковник во 1967, а по-
тоа генерал-мајор во 1984 година, за да се пензионира на 31.12.1986 година.

Клиниката со која раководеше проф. Шкокљев беше позната и призна-
та во поранешна Југославија како центар за лечење, настава и истражувач-
ка работа. Таму Шкокљев бил претседател и член на испитните комисии за 
специјализација од максилофацијалната хирургија, оралната и пластич-
но-реконструктивната хирургија, пред сè на ВМА, потоа на медицинските и 
стоматолошките факултети во Белград, Скопје, Нови Сад, Сараево, Пришти-
на, Загреб и Љубљана. Како ментор, или само како член на испитните коми-
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сии учествувал во реализација на докторанти и магистри за вкупно 52 прија-
вени кандидати. 

Многумина од нив биле од Македонија, кои кон проф. Шкокљев и денес 
се однесуваат со голем респект и љубов како кон човек, педагог, доктор, 
стручњак и пријател. Тој учествувал во едукација од максилофацијална-
та хирур гија и акупунтура на над 800 лекари на балканските простори, во 
странство, посебно во Индонезија.

Во текот на својата плодна работа и живот, професорот Шкокљев објавил 
над 260 трудови од медицината и стомато логијата, како и 10 книги во Србија, 
3 во Македонија и по една во Германија и во Грција, а е и автор на три науч-
ни филмови во издание на „Застава филм“. На стручно, научно и образовно 
поле пронаоѓач е на десет иновации-патенти. Во неговото долгогодишно ра-
ботење имал многу плодна сора ботка со бројни стоматолошки и медицински 
факултети, а посебна со Медицинскиот факултет во Скопје. Ценејќи ја него-
вата афирмација, Светската здравствена организација на Обединетите нации 
(ОН), во 1986 година го избрала за признат експерт од максилофацијалната и 
оралната хирур гија за Далечниот исток, каде бил ангажиран во Индија и Ко-
реја. Тој е човекот кој ги лечел, меѓу другите и претседа телите Кенет Каунда 
и Моамер ел Гадафи.

Aкадемик проф. д-р. Антоније Шкокљев-Дончо е експерт на светската 
здравствена организација, член е на Македонската академија на науките и 
уметностите, член е на Академијата за медицински науки на Српското лекар-
ско друштво во Белград, член е на Американскиот меѓународен колеџ за аку-
пунтура и електротерапија во Њу Јорк. 

После специјализацијата во НР Кина, во 1989 година е директор на „Меѓу-
народната постипломска школа за традиционална медицина“ при Европски-
от центар за мир и развој, како и е член на бројни домашни и странски ре-
дакции на списанија од медицинските науки. Заради неговите постигнувања 
во областа на медицинските и други науки, тој е добитник на многубројни 
домашни и меѓународни награди и признанија.

Антоније Шкокљев присилно ја напуштил својата родна земја – Македо-
нија, а спомените, мислата, а љубовта, тагата и патриотскиот дух кон татко-
вината и својот македон ски народ не го напуштиле. Проникнувањето на овие 
хори зонтали во животот на aкадемик проф. д-р. Антоније Шкокљев-Дончо, 
ја откриваат сликата за библиската природа на земјата на неговото потекло, 
сместена на балканските простори. 

Затоа, покрај неколкуте стотини стручни и научни истражувачки трудови, 
десетте стручни и други книги, уште како млад научник, започнува да се за-
нимава со палео лингвистички истражувања за Балканот. Со голема љубов и 
познавање на повеќе светски јазици навлегува длабоко во историското ми-
нато на Балканот, особено на Македонија, со цел да даде свој придонес за 
вистината на Македонија и македонскиот народ во античкиот период.

Уште од млади години кај академикот Шкокљев се раѓа посебен интерест 
за древниот антички свет на Балканот и пошироко. Тоа било пред сè што го 



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Публикации со историска содржина 331

познава старогрчкиот и грчкиот јазик кои ги научил уште во класичната гим-
назија во Костур. Тоа го мотивирало триесетина години да се занимава и со 
лингвистички истражувања на Балканот, посебно за Србија и Македонија. 

Поаѓајќи од сопствените, оригинални претпоставки дека во врска со една 
од најстарата докажана цивилизација во Европа, како што е Лепенски Вир, 
постој и јазик кој одговарал од тоа време, за што се публикувани многу инте-
ресни оригинални пронајдоци, смета дека таков јазик постоел и во другите 
древни културни цивилизациски центри во Македонија и пошироко на Бал-
канот.

Како резултат на неговото упорно истражување во палеолошките и други-
те испитувања, заедно со неговиот син Иван Шкокљев, редовен професор на 
Електротехничкиот факултет, се роди делото од оваа област на српски јазик 
под провокативниот наслов „Боговите на Олимп од Србија” (Богови Олимпа 
из Србије) (Београд, Наука,1998), Во неа се дадени голем број податоци за 
археолошките пронајдоци од времето на неолитската култура на Балканот 
и Егејот, до текстови со податоци за населението, меѓу другото за големите 
преселби на народите во Македонија и други податоци.

Со доаѓањето на проф. д-р Шкокљев-Дончо, пак, во Р. Македонија во 1998 
година, дојде до посети на голем број значајни археолошки и други локали-
тети. Тогаш тој се запозна со голем број преводи за античка Македонија на 
македонски јазик, меѓу кои и со преводот на авторот на овие редови, а  ро-
манот „Александар Македонски” од Урлих Вилкен. Со тоа дојде до дружба и 
се зголеми заедничкиот интерест за Античка Македонија, а со тоа се збогати 
нашата соработка на полето на проучувањето на документите за вистината 
за Македонија.

Така, од нашата повеќегодишната соработка, во 2004 година, во издание 
на „Македонска искра” од Скопје излезе од печат на македонски јазик, наше-
то заедничко дело „Придонесот на Македонија во светската цивилизација”. 
Ова дело се занимава со придонесот што Македонија го дала на светот во пе-
риод од десетина века, почнувајќи од шестиот век пред Христа, периодот на 
големото Македонско царство-времето на Филип и Александар Македонски, 
до Цар Самоил.

Во 2007 година излезе од печат нашето второ дело на македонски јазик 
нсловено “Од Панонија до Егеј”, во кое се претставени голем број податоци за 
вистината на дел од Балканот во античкиот период, со особена нагласка за 
древна Македонија и Србија,

Како резултат на плодната соработка со академик проф. д-р Шкокљев и 
придонесот со Ристо Стефов (Chris Stefou) од Торонто, во 2010 година излезе 
од печат на англиски јазик нашата заедничка публикација насловена „Маке-
донија во античкиот период“. Ристо Стефов е познат и признат Македонец по 
потекло од с. Ошчима, Леринско, Егејска Македонија, кој постојано живее во 
Канада, а кој, меѓу десетината публикации на англиски јазик е автор на чети-
ри дела за античка Македонија, 



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Публикации со историска содржина332

Ова заедничко дело е печатено на англиски јазик под наслов “Macedonia in 
Ancient Times”,. Тоа претставува приказ и слика за древна Македонија кое по 
електронски пат го добиле голем број видни личности и институции ширум 
светот. Тоа е дело во кое е дадена посебна нагласка дека Македонците го 
употре бувале своето име „Македонци“ само во античка Македонија и денес 
во Република Македонија.

Животот и делото на академик проф. д-р Антоније Шкокљев-Дончо е 
тесно поврзан со научната и со публи цистичка мисла на македонскиот и на 
српскиот народ. Тој ја потврди желбата на секој Македонец, без разлика од 
кој дел на Македонија припаѓа да го промовира својот национален идентитет 
и земјата на своите претци. Неговите научни, едукативни, историски, култур-
ни и други активности, оставаат длабоки траги и значаен придонес во него-
вите две татковини, Р. Македонија и Р. Србија, со што се потврди за светска 
личност во науката

Инаку, според академик проф. д-р Антоније Шкокљев-Дончо новиот нау-
чен преглед на Древна Македонија во последниве години се разви нагло по-
ради археолошките наоди кои се откриваат речиси секојднeвно, но и поради 
генеалошките и лингвистички истражувања. Голем дел од новите сознанија 
за македонската култура и општество дојдоа од бројните неодамна ископани 
гробови на Македонски великодостојници кои датираат од периодот пред и 
зa време на Аргеадите и Антигонидите, но и од модерната ДНК-Генеалогија и 
јазички истражувања кои исто така направија извонреден напредок и помо-
гнаа особено во нашето разбирање на древното Македонско минато.

Треба да се нагласи дека на Каменот од Розета од почетокот на 2 век п.н.е. 
во средниот текст запишана е слоговна лигатура со најстарото познато запи-
шано име на Македонците и како тие се нарекувале самите себе на тогашни-
от Македонски јазик: “Децa-Мо-Деа” (се изговара: Децa (на) Мо Деа] - Деца на 
Мajкaта божица, или и со уште еднo поедноставно име: “Мо-Ѓa” (Лу/ѓа – луѓе) 
- Луѓе на Мо. Тие сеуште се познати под ова исто име кое остана сочувано до 
денес и во јазикот Хинди, еден од најстарите живи јазици на планетата Земја, 
каде „Mакедонија“ буквално значи: “земја на мајката”

Академик проф. д-р Антоније Шкокљев-Дончо како голема светска лич-
ност живееше долг но скромен живот, а на 94 - годишна возраст почина на 01 
мај 2018 година во Белград, каде се наоѓа неговиот вечен дом. Меѓутоа, него-
вото име и дело ќе останат незаборавни  во етничка Македонија  и во Србија.
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ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА 
АНТИЧКА МАКЕДОНИjА ВО 

ДЕЛОТО ,,ОД ПАНОНИjА  
ДО ЕГЕj“ (4)

Публикацијата „Од Панонија до Егеј“, чии автори се академик д-р Ан-
тоније Шкокљев-Дончо и Славе Николовски-Катин, е издадена од 
Издавачката куќа „Македонска искра“ од Скопје во 2007 година, на 
196   страници и објавена на македонски јазик. Рецензенти  на ова 

дело се: Александар Донски и м-р Мартин Треневски.Ова дело било претста-
вено од академик д-р Антоније Шкокљев-Дончо на третата сесија на Меѓуна-
родниот научен форум „Дунав – река сарадње“ што се одржал во Белград на 
15 јули 2007 година.

Публикацијата е напишана со желба да понуди еден научен поглед, еден 
систематизиран прилог за овие европски простори од праискона, што може-
би би било предизвик на одредена пројава на научниците, пред сé, истори-
чарите и лингвистите, за неконформистичка анализа на праисторијата врз 
основа на новите извори на информации. 

Покрај тоа, таа е пишувана и за тоа на читателите со пошироки интереси-
рања да им претстави слика за праисториските случувања сочувани во мито-
логијата и лингвистиката. Поединечната обработка на ономастиката услови и 
делумно повторување заради честопати испреплетената материја. 

Инаку, името „Балкан“ е од подоцнежен датум, по стариот италијански Бог 
на огнот Вулканус, првенствено, Бог на вулканскиот оган, а подоцна и Бог 



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Публикации со историска содржина334

на ковачката вештина. Ова име се однесува на планината Хем  и на целиот 
Полуостров. Погрешно е да се смета дека е од турско потекло. Науката за 
Балканот е балканологијата, која е основана во XVIII век, заради изучување 
на општествено-политичките, културно-историските, филозофските, фолк-
лорните и други особености на овој дел од светот.

На југоисток од Европа се наоѓа Балканскиот Полуостров, кој во историски 
и цивилизациски поглед претставува „Стара Европа“, матица на европската 
цивилизација. Се простира меѓу 35° и 46° 53` северна географска ширина и 
13° 23` и 30° источна географска должина. Древното име за Балканот е Хем 
(Haimos), по планината на север во Тракија.

Според една легенда, планината Хем е наречена така по тракискиот ти-
ранин Хем, кој во двобој го убил Посејдоновиот син Бизант кој, пак, се смета 
за основач на истоимениот град на Босфорот. Според друго кажување, Хем 
бил син на Богот на северниот ветер Бореј, најсилен од сите ветрови и персо-
нификација на тракиската планина. Бил оженет со Родопа, која му го родила 
синот Хебар (реката Марица или Хебар). Заради кавгата со боговите, тие биле 
претворени во планини.

Инаку, во географска смисла праисториска Македонија се наоѓала како 
,,сендвич” меѓу Пелазгија на југ и Бригија и Пелагонија на север. Таа го оп-
фаќала просторот на планинските масиви на Олимп, на исток, преку Пиерија 
и Пинд на запад, Каракамен и Вич северно со `рбетот на сливот на реката 
Бистрица (Халиакмон). Многубројните автохтони неолитски племиња им 
биле соседи на Македонците. Најблиски сродници им биле Магнетите во те-
салиска Магнезија, југоисточно од Олимп. Позападно биле Еолците (Миниј-
ците, Лапитите, Тироите и Флегијците), потоа Хистиеотидите и Теспротите. На 
запад биле Енхелејците, а на север Бригите и Пелагонците, додека на исток 
Пеонците, Тракијците и Мигдонците.

Во предговорот на публикацијата се вели дека свеста за себе и за тво-
рењето се основни карактеристики како на поединецот индивидуално, така 
и на човечкиот род како целина. Најзначајни иновации на луѓето, како основа 
за формирање на историјата:

Најзначајна одлика на човечкиот род е свеста (индивидуална и колективна) 
која има универзално значење во сите духовни активности. Затоа феноменот 
на свеста е еден од најстарите проблеми и централна тема на расправите од са-
миот почеток на филозофските мисли на Исток и Запад, кој до денес се третира 
низ разни митолошки, мистични и филозофски системи. 

Првиот научен обид за објаснување на феноменот на свеста (како најком-
плексна мозочна функција) е даден од страна на Обединетите нации, каде 
последната деценија на XX век се означува како деценија токму на истражу-
вањата на мозокот и свеста.

Во услови на модерна информатика и будење на регионалните национа-
лизми, желбата на авторите на ова истражување е, со понирање во палео-
балканскиот свет, да укажат на значењето на низата најнови археолошки, 
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лингвистички и историски информации за едно културно наследство, кое се 
злоупотребува за обликување на свеста.

Покрај тоа, целта е да се истакне како е родена и именувана Европа на 
овие меридијани и да се покаже дека палеобалканската култура претставу-
ва прапочеток, „архетип“ на светската цивилизација. Овие разгледувања се 
комплементарни со теориите за етногенезата на разни народи на Балканот, 
а ја намалуваат исклучителноста на многу теории, што е предуслов и залог за 
опстанокот на идните генерации на овие простори.

Моделот на основачот на комплексната психологија д-р Јунг, за архетип-
ското колективно несвесно, ни послужи како парадигма во разоткривањето 
на таа палета на архетипското колективно несвесно по прашањето на архе-
ологијата, лингвистиката, праисторијата и митологијата од палеобалкано-
логијата. Пишаната историја е главниот дел кој архетипски допира длабоко 
наназад, до појавата на човечкиот вид на Земјата. Археолозите, лингвистите 
и историчарите ги проширија нашите знаења за минатото за повеќе илјади 
години.

Публикацијата од „Панонија до Егеј“ е поделена на четири дела. Во Пр-
виот дел се дадени географски карактеристики на Балканот и археолошки 
наоди од праисториските култури на Балканот. Вториот дел е насловен како 
„Историска реконструкција на палеобалканските и егејските популации“. Во 
него се дадеди материјали за: Хиперборејците (Северците) и нивните совре-
меници, потоа за народите: Бриги, Tрaкијци. Енхелеи, Пелагонци, Пеонци, 
Македонци, Еолци или Еољи, Минијци, Лапити, Тирои, Пелазги, Јонци, Минои 
– Крит и Киклада, Ахејци во Пелазгија, Лелези или Лелеги, Карци, Ликијци 
Лувијци, Лиѓани, Хетити.

Во Третиот дел се поместени материјали за палеоглосологијата на Балка-
нот, ономастиката на Грција, ономастиката на Централен Балкан, како и мате-
ријали за хидронимите, хоронимите и оронимите.

Во Четвртиот дел е пренесена реконструкција на античкиот митолошки 
систем на Балканот на основа на панонските хидрономи од митолошки содр-
жини, потоа материјалите „Олимписки Пантеон во Панонија“, „Хераклитовите 
патувања по Дунав“, „Еволуција на палеоглосологијата на Балканот“, „Исто-
рискиот развој на грчкиот јазик“, „Посебност на јазикот на Македонците“ и 
„Улогата на Скитите - Прасловените во континуитетот на палеобалканската 
цивилизација“.

Инаку, академикот проф. д-р Антоније Шкокљев-Дончо е еден од доблес-
ните Македонци кој својот живот го посветил на науката, на здравјето на 
луѓето, на напредокот на новите генерации во областа на медицинските на-
уки, на палео лингвистиката и на древните корени на народите на Балканот, 
со особена нагласка на Античка Македонија, како и на македонскиот народ и 
Македонија. 

Неговото Д’мбени е село во кое се родени плејада предвоени македонски 
борци и интелек туалци, меѓу кои, Лазар Поп Трајков, Лазо Москов, Лазо Тр-
повски, Ташко Караџа и други кои се бореле за афирма ција на Македонија 
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и на македонските идеали. Во Д’мбени се родил и најголемиот донатор од 
македонската дијаспора, Атанас Близнаков, кој живеел во Гери, Индијана, во 
Соединетите Американски Држави.

Во текот на својата плодна работа и живот, професорот Шкокљев објавил 
повеќе од 260 трудови од областа на медицината и стомато логијата, како и 
10 книги во Србија, 3 во Македонија и по една во Германија и во Грција, а е 
и автор на три научни филмови во издание на „Застава филм“. На стручно, 
научно и образовно поле е пронаоѓач на десет иновации-патенти. Во него-
вото долгогодишно работење имал многу плодна сора ботка со бројни стома-
толошки и медицински факултети, а посебна со Медицинскиот факултет во 
Скопје.

Ценејќи ја неговата афирмација, Светската здравствена организација на 
Обединетите нации (ОН), во 1986 година го избрала за признат експерт од 
максилофацијалната и оралната хирур гија за Далечниот Исток, каде бил 
ангажиран во Индија и Кореја. Тој е човекот кој ги лечел, меѓу другите и 
претседа телите Кенет Каунда и Моамер ел Гадафи.

Aкадемик проф. д-р Антоније Шкокљев-Дончо бил експерт на Светската 
здравствена организација, бил член на Македонската академија на науките и 
уметностите, член на Академијата за медицински науки на Српското лекар-
ско друштво во Белград, член на Американскиот меѓународен колеџ за аку-
пунктура и електротерапија во Њујорк.

На крајот ќе нагласиме дека публикацијата „Панонија до Егеј“ е пишувана 
и за тоа на читателите со пошироки интересирања да им претстави слика за 
праисториските случувања сочувани во митологијата и лингвистиката. Пое-
динечната обработка на ономастиката услови и делумно повторување зара-
ди честопати испреплетената материја. Посебно значење на публикацијата е 
тоа што таа е дел од историјата за Македонија.

Инаку од делото „Од Панонија до Егеј“, во порталите „Македонска нација“ 
и „Македонско сонце“ од Скопје, биле печатени 82 продолженија од ова дело, 
што значеше запознавање со Античка Македонија. 
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ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА 
АНТИЧКА МАКЕДОННА ВО 
ДЕЛОТО ,,ПРАИСТОРИjА НА 
ЦЕНТРАЛНИОТ БАЛКАН“ (5)

Публикацијата под наслов „Праисторија на Централниот Балкан“ 
е објавена, прво, на српски јазик, а потоа во превод на македонски 
јазик, чииј автори се покојниот академик Антоније Шкокљев–Дончо 
од Белград и Славе Николовски-Катин од Издавачката куќа „Маке-

донска искра“ од Скопје.
Исто така, делото „Праисторија на Централниот Балкан“ било објавено под 

наслов „Балканот и Македонија“ („The Balkans and Macedonia“) чии автори се 
академик Антоније Шкокљев–Дончо од Белград, Славе Николовски–Катин 
од Скопје и Ристо Стефов од Торонто и тоа дело било објавено од Издавач-
ката куќа „Македонска искра“, Скопје, на англиски јазик. Овие публикации се 
дел од вистината за Балканот и Македонија.

Во Воведот на публикацијата „Праисторија на Централниот Балкан“, меѓу 
другото се вели дека за многу историографи вообичаено е „егејската култура“ 
да ја нарекуваат „хеленско историско чудо“, кое, според нив, почнува во VIII 
век пред Христа. Од тој „архајски период“ можеме да ги датираме најстарите 
написи на грчки јазик кои служат како пишани извори. Особено значење имаат 
делата на античките историчари кои ни даваат помалку или повеќе поврзан 
приказ на настаните од античката историја на Грција. 
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Тоа се: Херодот, Тукидид, Ксенофон, Полибиj, Диадор, Паусанија, Стработ, 
Ератостен, Посејдониj и Плутарх. Современи писатели - хеленисти се: Том-
сен (Thomsen), Томсон (Thomson), Вилкен (Wilcken), Блеген (Blegen), Вентрис 
(Ventris), Чедвич (Chadwich), Робертс (Roberts), Борза (Borza), Хамонд (Hammond), 
Папаставроу (Papastavrou), Папазоглу (Papazoglu) и многу други.

Меѓутоа, надвор од границите на историјата, наидуваме на настани од неис-
црпната ризница на грчките митови и легенди, од херојските епови „Илијада“ и 
„Одисеја“ кои до нас дошле под името на Хомер. Тука се и делата на Хесоид од 
Аскра во Беотија, авторот на „Дела и денови“ и „Теогонија“.

Светската наука со векови се занимава и со енигмата на „грчкото истори-
ско чудо“ и не пронашла соодветни објаснувања за настанокот на тој фено-
мен. По ова прашање постојат спротивставени ставови за минатото, бидејќи 
оној кој го контролира минатото, безобѕирно тежи да ја диктира и иднината. 
Бидејќи во Европа денес не живееме во тоталитарни времиња, ќе се направи 
обид да се објасни тоа фамозно „хеленско чудо“ врз основа на аргументи-
те од современите науки, пред сè, на лингвистиката и археологијата, со еден 
епистемиолошки пристап.

Просторно, под поимот Грција, обично, се подразбира територијата од 
Олимп на север до Тенар и Крит на југ. Додека, пак, етногенезата на антички-
те Грци се базира врз составот на учесниците во Тројанската војна: Данајци, 
Ахејци и Аргејци кои ги навел Хомер во „Илијада“, хеленистите ги означуваат 
иститете како единствен „грчки народ“ или „хеленски народ“ и тука грешат – 
бидејќи Хелените го колонизирале Пелопонез 80 години после Тројанската 
војна.  

Натамошна енигма претставуваат боговите од Олимп. Херодот истакнува 
дека поетите Хомер и Хесиод биле првите кои кај Хелените ги создале при-
казните за настанокот на боговите и на светот, им дале имиња и ги објасниле 
божествените почести и вештини и ги одредиле областите во кои тие владе-
ат. Приказните биле подарок на Музите од Пиреја во Македонија, „елоквент-
ните ќерки“ на Мнемосина (Меморија). Покрај верата, енигма претставува и 
јазикот на античките Грци, како и потеклото на азбуката и на митот.

Во делото „Праисторија на Централниот Балкан“ се вели дека според 
бројни научници се смета дека историските податоци за древните народи на 
Балканот се многу оскудни, дека нивните јазици и дијалекти не се сочува-
ни, како и нивното писмо - палеографизми. Меѓутоа, се претпоставило дека 
фасцинантната цивилизација на Лепенскиот Вир, Средно Подунавје и на цен-
тралниот Балкан од VII милениум пред Христа, морала да остави траги во ге-
ографските имиња на местата и дека етимолошките и семантичките називи 
на тие локалитети е можно да се „преведат“ од старогрчкиот јазик..     

Многу истражувачи истакнуваат дека античкиот јазик на југот на Балка-
нот, во Грција, стигнал од север, од Дунав, но не наведуваат од кој дел на оваа 
голема река која била долга 2860 километри.

Во рамките на епистемиолошките, лингвистичките, етимолошките и се-
мантичките истражувања на ономастиката на географските имиња во Сред-
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но Подунавје во Србија, во период од околу триесетина години, утврдено е 
дека Панонија и Централниот Балкан се колевка на егејската култура и дека 
ономастиката на хидролошкиот систем на Дунав, неговите притоки и на ади-
те претставува алегорија на целиот митолошки систем на Хомеровата и Хеси-
одовата теогонија на Олимпискиот пантеон на богови.

Идентификувани се, исто така, и творците на таа култура, а тоа биле Дану-
ните, Борејците и Хиперборејците, во Древна Грција познати како Еоли (Ла-
пити, Македонци, Минијци, итн.), нивните миграции на просторите на Егејот 
и пошироко, нивното учество во Тројанската војна како и нивниот придонес, 
племенската етногенеза сè до Перикловото „златно доба“, што ја условило и 
структурата на оваа монографија.

Во делото „Праисторија на Централниот Балкан“ се прави обид да се 
објаснат творците на „хеленското чудо“, бидејќи обликувањето на минатото 
може да влијае врз иднината. Добиените резултати ќе дадат/обезбедат еле-
менти на една богата древна баштина која народите на Југоисточна Европа, 
особено на Балканот, повеќе ги поврзува и приближува отколку што ги раз-
двојува, со надеж дека ќе се отстрани искривената слика за хиерархијата на 
изворната европска духовна култура. Историјата на народите на Балканот е 
заедничка и комплементарна, а заедничка им е и нивната иднина во рамките 
на Европската заедница..

Исто така, во Заклучокот на ова дело, меѓу другото, било забележано дека 
во современата археологија се смета дека Балканскиот Полуостров била ко-
левка на културата на „Стара Европа“. Пред повеќе милиони години, Балка-
нот претставувал систем од острови и архипелази во океанот Тетис, сместен 
помеѓу Африка и останатиот дел од Европа. Со геолошките промени, ново-
формираното балканско копно се нашло помеѓу Средоземното Море на југ и 
Панонското Море на север. 

Со истекување на панонските води преку Карпатите во Црното Море, соз-
дадени се терените на денешните српски територии. По своето геолошко на-
следство, овие територии претставуваат исклучителни терени и ризници од 
материјали од кои може да се реконструира развојот на значајните етапи во 
еволуцијата на копнената вегетација и на животинските видови.

Со повлекување на последната ледена прекривка пред 12.000 години од 
просторот на Средно Подунавје, создадени се поволни услови за опстанок на 
човекот. Првите човечки заедници на риболовци, а подоцна и на земјоделци, 
на овие простори ја развиле културата на Лепенски Вир, една од најстарите 
духовни манифестации во Европа. 

Тргнувајќи од хипотезата дека археолошките наоди на уметноста во Ле-
пенски Вир се најстари докази за материјалната култура на една човечка за-
едница на Балканот, се претпоставува дека постојат и други духовни оства-
рувања. Веројатно е дека постојат и други архетипски спиритуалности, нам 
непознати, што била и примарна цел на овој труд.

Во публикацијата „Праисторија на Централниот Балкан“ се вели дека Ма-
кедонија во античко време била кралство кое во својот зародиш ја опфаќало 



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Публикации со историска содржина340

територијата на денешна Република Македонија и Беломорска или Егејска Ма-
кедонија, во северниот дел на денешна Грција, на запад се граничело со Или-
рија, на југозапад граници на кралството допирале до кралството Епир, на север 
во почетокот кралството се граничело со Трибалите, а подоцна со Дарданија, 
додека пак на исток кралството се граничело со Тракија. Подоцна Кралството 
Македонија станало најмоќната држава на светот кога Александар Македонски 
го освоил речиси целиот познат свет во тоа време и со тоа го започнал македон-
скиот период на светската историја.

Првиот крал за кој има пишани извори е Пердика I. Во времето на кралот 
Александар I, македонската територија почнала да се шири во земјите насе-
лени со тракиски племиња: Еордаја, Ботиаја, Пиерија, Мигдонија и Алмопија. 
Близу денешниот град Воден, Пердика I (или поверојатно неговиот син Аргеј 
I) ја изградил првата престолнина Ајга (Кутлеш).

Инаку од делото „Праисторија на Централниот Балкан“ во порталите „Ма-
кедонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, биле печатени 53 + 29 про-
долженија од ова дело, што значеше запознавање со Античка Македонија.

Инаку, Врз општествено-економските односи на праисторискиот Егеј мно-
гу влијаела географската конфигурација и еколошките промени на Балкан-
скиот Полуостров. Во геолошките процеси на формирање на земјината кора, 
Балканот бил архипелаг од острови во океанот Тетис. Океанот се простирал 
помеѓу Африка и тогашната палео-Европа, вклучувајќи го Црното и Каспи-
ското Море. Со поместување кон север на африканската плоча под морето, 
дошло до издигање на Динаридите и Карпатите

Инаку од делото „Праисторија на Централниот Балкан“ во порталите „Ма-
кедонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, биле печатени 80 продол-
женија од ова дело, што значеше запознавање со Античка Македонија. 
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ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА 
МАКЕДОНСКИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ 
ВО ДЕЛОТО ,,ИЛИНДЕН 1903-

2003 И МАКЕДОНСКОТО 
ИСЕЛЕНИШТВО“ (6)

Во делото „Илинден 1903-2003 и македонското иселенишво“ се 
вели дека  Македонците како библиски народ, своето постоење и 
опстанокот низ историјата, најверојатно, му го должат, меѓу друго-
то, и на празникот Илинден, издигнувајќи ја неговата верска и на-

ционална симболика до ниво на маѓија која ги поврзува, независно дали се 
наоѓаат во Австралија, САД, Канада, Европа или на други простори. 

Сега, со извесна дистанца од скромните дела за дијаспората, се гледа 
колку е силно и моќно илинденското племе Македонци, прифатено од меѓу-
народната заедница како библиска нација, која го задолжила светот со ста-
рословенската писменост и култура. 

Крушевската Република е најславната страница на Илинденското воста-
ние. Тоа е најконкретен израз за симболиката на државноправните стремежи 
на македонскиот народ, што беа идеал кон кој со години потоа се стремеле 
новите генерации.

Во текот на илинденските иселенички празнувања најголемо внимание 
привлекуваат илинденските пикници, како најмасовни манифестации на 
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иселеништвото. На тие денови се одржуваат бројни црковни осветувања, 
полагање камен- темелници на нови духовни храмови и одржување на на-
ционални, културни, црковни, спортски и други манифестации. Овие празну-
вања, особено во Австралија, Соединетите Американски Држави, Канада и 
Европската Унија (Европа), се одржуваат повеќе од седум децении, што значи 
дека тие се веќе традиционални. 

Република Македонија е поборник за воспоставување, одржување, про-
ширување и поттикнување на соработката и врските со иселениците и нивни-
те потомци во дијаспората со тоа што помагала, помага и во иднина треба да 
помага во негувањето на националната свест, јазик, култура, религија и дру-
го. Притоа, посебна нагласка е ставена на големиот празник на македонскиот 
народ – Илинден, кој досега е прославуван во сите македонски заедници во 
целиот свет.

Илинден е особено изразен во македонските православни цркви, мана-
стири и црковни општини, во нивните друштва и асоцијации кои работат во 
состав на духовните центри. Голем број активности се врзани за името на 
празникот и се одвиваат токму во текот на големиот македонски празник 
Илинден.

„Илинден 1903-2003 и македонските иселеници“ е дело на Славе Нико-
ловски-Катин во неговиот богат опус за македонското иселеништво во све-
тот. Ова дело кое е посветено на големиот јубилеј Илинден, претставува рет-
ко оригинално издание од овој вид во македонската историографија. Тој во 
него услеал да оствари синтеза на историската борба на македонскиот народ 
за национална и социјална слобода во текот на цел еден век, крунисан со не-
говата самостојна и независна држава - Република Македонија.

Ова го напишал проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ како еден од рецен-
зентите на книгата „Илинден 1903-2003 и македонските иселеници“, кое е 
издание на Книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје, отпечатена 
по повод стогодишнината од најсветлиот празник на македонскиот народ – 
Илинден.

Вториот рецензент проф. д-р Цане Мојаноски во својата рецензија, меѓу 
другото, напишал:  „Книгата „Илинден 1903-2003 и македонските иселени-
ци“ од Славе Катин е сведоштво за силината на македонскиот дух и неговата 
трајна поврзаност со македонската земја. Таа, меѓу другото, сведочи за расе-
леноста на Македонците по земјите на сите   континенти, но и за духот ма-
кедонски, за копнежот, а и за тоа да се покаже и докаже дека иселувањето 
не значи искоренување од матицата земја. Македонските иселенички орга-
низации и заедници, особено македонските храмови се матиците околу кои 
се обединуваат Македонците од сите делови на Македонија. Македонските 
православни цркви низ светот, мноштвото гласила, објавените книги и небро-
ените песни и ора, се само дел од историската ризница и културниот подем 
што го постигнуваат Македонците насекаде низ светот“.

Во воведот, пак, на делото „Илинден 1903-2003 и македонските иселени-
ци“ авторот Славе Катин напишал дека Македонците како библиски народ, 
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своето постоење и опстанокот низ историјата, најверојатно му го должат, 
меѓу другото, и на празникот Илинден, издигнувајќи ја неговата верска и на-
ционална симболика до ниво на маѓија која ги поврзува, независно дали се 
наоѓаат во Австралија, Соединетите Американски Држави, Канада, Европа 
(Европската Унија) или на други простори. Овој македонски празник е ден над 
деновите, симбол над симболите, магнет над магнетите, со кој националното 
ткиво има своја резонанса и планетарна шифра, по која светот ги распознава 
Македонците.

Стогодишниот јубилеј на Илинден е оној генетски предизвик од кој мора 
да се родат вакви и слични книги, посветени на неговите соѕвездија чие зра-
чење, ние Македонците го чувствуваме цел еден век, не само во нашата ко-
левка на Балканот, туку и на сите континенти на кои изртило нашето семе.

Илинденските празнувања на сите континенти имаат свој типично маке-
донски концепт, односно функционираат како систем кој го мотивира и сти-
мулира најкреативното кај Македонците на овие простори. На нив доаѓа до 
израз исконското, цивилизациското кредо на нацијата, изразено низ вредно-
стите создавани со векови во областа на музиката, фолклорот, везот, резбата 
и носијата, кои ја збогатуваат културната.

И Крсте Петков Мисирков за Илинденското востание, рекол дека Илин-
ден претставува епоха во македонската историја, но жестоко ги критикувал 
револуционерите-раководители за неподготвениот и крајно ризичен чин. Тој 
го осудувал отсуството на една општоприфатена национална програма, па 
предлагал заедно со барањето македонска држава да се побара и призна-
вање на македонскиот национален идентитет, македонскиот литературен ја-
зик и Македонската православна црква, во лицето на обновената Охридска 
архиепископија.

На тој голем историски настан Илинден 1903-2003 авторот Славе Катин 
му ја посветува и оваа книга, со која фактички сака да даде скромен придо-
нес кон општите напори на македонскиот народ од етничка Македонија, да 
го одбележи како најсветол датум во својата историја, која заслужува да биде 
осветлена од сите позначајни аспекти од неговата појава до денес.

Покрај тоа што македонскиот народ во 1903 година се крена на востание 
да се бори за својата слобода и за создавање независна македонска држава, 
само десет години подоцна Македонија беше брутално нападната, окупира-
на и поделена од своите соседи Грција, Србија и Бугарија; поделба потврдена 
од страна на големите европски сили на 10 август 1913 година, со Букуреш-
киот договор.

Познато е дека Македонците постоеле во 1912 и во 1913 година. Всушност, 
целиот свет знаел дека Македонците постоеле дури и пред тоа, бидејќи чи-
тале за нив во весниците. Целиот свет читал за Илинденското востание од 
1903 година и за тоа како македонскиот народ се обидувал да се ослободи 
од турското ропство. 

Денес имаме стотици исечоци од весници од тоа време, практично од се-
кој голем весник во светот, кои, без сомнение, докажуваат дека Македонците 
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постоеле во 1903 година, само една деценија пред Македонија да биде бру-
тално нападната, окупирана и поделена од соседните земји.

Исто така, треба да се знае дека ние сме Македонци затоа што ние, наши-
те татковци и мајки, нашите дедовци и баби и многу генерации мажи и жени 
пред нив, кои биле родени во етничка Македонија, биле Македонци, бидејќи 
земјата на која сме родени, во која сме пораснати и во која почиваат илјадни-
ци генерации се вика Македонија. Нам не ни требаат нашите непријатели да 
нѐ дефинираат и да ни кажуваат кои сме ние, а кои не сме. Ние сме Македон-
ци бидејќи тоа е она што сме!

Илинденското востание било востание на македонскиот народ   против 
османлиската власт. Конгресот на Македонската револуционерна организа-
ција, одржан во Солун, донел одлука напролет да се крене оружено воста-
ние при што започнувањето и водењето на востанието им биле препуште-
ни на окружните комитети. Конгресот на Битолскиот револуционерен округ, 
одржан во Смилево, одлучил да се крене општо ослободително востание и 
избрал Главен востанички штаб на Битолскиот револуционерен округ (во 
состав: Дамјан Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев), кој донел одлука 
востанието да започне на денот Свети Илија, 2 август 1903 година (нов стил).

По започнувањето на востанието, Задграничното претставништво на Ор-
ганизацијата во Софија им предало на владите на европските големи сили 
Декларација со која биле известени за неподносливата експлоатација и за 
жестокоста на режимот на османлиската држава кој не ги почитувал елемен-
тарните права признати на македонскиот народ со Берлинскиот договор. Од 
нив се барала ефикасна интервенција за да се присили Владата на Турција, 
како единствено одговорна за воениот конфликт, да ги изврши преземените 
обврски и на Македонија да и` даде автономија.

Востаничките сили презеле нападни дејства во сите востанички реони. 
Востаниците од Крушевскиот востанички реон со концентриран напад го 
ослободиле Крушево. Во Костурскиот востанички реон биле ослободени по-
големите населени места Невеска и Клисура, a во Леринскиот, Охридскиот, 
Преспанскиот и во Кичевскиот револуционерен реон се воделе жестоки бор-
би.

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од публикацијата „Илинден 1903-2003 и македонското иселенишво“ биле пе-
чатени 44 продолженија од ова дело, што значеше запознавање со Илинден и 
македонските иселеници.
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АСНОМ - ВТОРИОТ 
ИЛИНДЕН ВО  

1944 ГОДИНА (7)

Иако робството било наметнато на слободољубивиот човек од сите 
делови на Македонија, тој сепак не се откажувал од духот на Илин-
ден, на Крушевската Ре,публика, на нејзините легендарни војводи 
Гоце Делчев, Никола Карев, Питу Гули, Јане Сандански и други, од 

словото на Крушевскиот манифест и се подготвувал за вториот Илинден, што 
конечно ќе донесе слобода.

Почетокот на Втората светска војна не го измени животот на луѓето во 
цела Македонија. Економски кризи, безработица, разни политички влијанија 
од соседните земји, политичка и културна потчинетост и   сиромаштија биле 
главните одлики на тој период.

Мошне брзиот развој на народноослободителното движење во Македонија 
ги разбеснил бугарските фашистички окупатори, кои дотогаш сметале дека во 
Македонија наишле на поволна почва, а потоа се разочарале, па затоа изврши-
ле големи репресии врз народот. Во востанието што во 1941 година отпочнало 
за разлика од 1903 година, македонскиот народ не бил сам, со него биле сите 
народи и народности на поранешна Југославија. 

Тие со своите вооружени востанија биле најблиските и најверните сојуз-
ници. И соседните народи што се дигнапе на востание, водејќи борба против 
заедничкиот непријател се јавувале исто така во својство на сојузници. Но 
што е уште позначајно, со Востанието и Револуцијата, македонскиот народ се 
сврстил како рамноправен партнер во редот на антихитлеровата коапиција.
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Со ова македонскиот народ заедно со другите народи на Југославија со 
својата упорна и долготрајна војна против германските агресори и нивните 
сојузници - Италија, Бугарија и други за сојузници ги добиле најголемите сили 
во светот: Советскиот Сојуз, Америка, Англија и други. Со постепеното вклу-
чување на широките маси во востанието, војната се ширела така што во 1942 
година дејствувале 9 партизански одреди, во 1943 година се создапе баталјо-
ни и бригади, а во 1944 година била создадена армија од седум дивизии - која 
го реализирала ослободувањето на Македонија.

На ред со растењето на вооружените формации (партизанските одреди, 
бригадите и дивизиите) се засилувале вооружените борби, се засилувале 
разновидните форми на отпор против окупаторите. Ова засилувања на бор-
бите и отпорот во целина овозможувапо, едновремено да се развиваат раз-
новидни антифашистички општествено - политички организации, како што 
беа Народноослободителниот фронт, Антифашистичкиот фронт на жените, 
Сојузот на младината, Фронтот за народна помош и други, кои постепено го 
опфатиле речиси целиот народ.

Едновремено со тоа низ борбените акции, уривајќи ги старите и окупатор-
ски органи на власта, се создале нови револуционерни органи на народната 
власт. Веќе во 1942 година во реоните каде што најсилно биле развиени ору-
жените борби (во Велешко, Прилепско, Крушевско и др.) се создале и први-
те органи на народната власт - народноослободителни одбори, кои носеле 
многу разновидни имиња како на пр.: тајни комитети, тајни војни комитети 
и сл. Во 1943 година разгорувањето на востанието овозможиле мрежата на 
органите на народната власт уште повеќе да се прошири и народноослобо-
дителни одбори да се создадат на ослободените и полуослободените терито-
рии, кои работеле легално како и на неослободените територии каде својата 
функција на народната власт ја вршеле илегално.

На 2 август 1943 година на Преспанското советување се донеле неколку 
извонредно значајни одлуки:

-   Од партизанските одреди да се создаваат воени единици, баталјони и 
бригади.

-   Уште позасилено да продолжи активноста на создавање органи на на-
родната впаст.

-   Да се отпочне со подготовките за организирање и свикување на засе-
дание на највисокиот орган на народната револуционерна власт – Ан-
тифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија 
- АСНОМ.

Советувањето дало нов поттик на востанието, а брзото ширење на слобод-
ните територии, посебно на оние во Западна Македонија, со двата слободни 
града Кичево и Дебар го овозможувапо развивањето на органите на власта, и 
поефикасното организирање на нивното функционирање.

Така, на ослободената територија во Западна Македонија во 1943 годи-
на биле формирани и повисоки органи на власта: општински, околиски и 
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обласни народноослободителни одбори, кои својата власт ја развивале во 
сите области на еден народен државен механизам. Успешно функционирале 
судовите, првите основни школи на македонски јазик, се регулирапе основ-
ните принципи за трговијата на слободната територија и со неослободените 
краишта итн..

Во рамките на подготовките за организирањето на АСНОМ спаѓал и Ма-
нифестот на Главниот штаб објавен во ноември 1943 година, кој по својата 
содржина имал програмски карактер. Во него многу јасно се изнесувале це-
лита на вооруженото востание, односно на Македонија во новата државна 
заедница на југословенските народи, односно кон соседните народи, потоа 
рамноправниот однос на македонскиот народ и народностите во Македонија 
и друго.

Манифестот е документ што заслужува посебна доработка но во овој слу-
чај само го именуваме поради неговиот карактер и значење што во широките 
народни маси било еднодушно прифатен.  Се’ тоа на планот на подготовките 
за организирањето на АСНОМ заедно со широката мрежа на народноослобо-
дителните одбори значеле голем чекор напред.

Замислата Првото заседание на АСНОМ - да се свика во есента 1943 го-
дина на слободната територија во Заладна Македонија го попречила герман-
ската офанзива, при крајот на ноември и првите денови на декември 1943 
година. Потоа, во март 1944 година по успешниот Фебруарски поход, Ини-
цијативниот одбор за организирање на АСНОМ, формиран при крајот на ок-
томври, со едно писмо издал налог до сите народноослободителни одбори, 
на широки собири и на демократски начин да се изврши избор на народни 
претставници за Првото заседание на АСНОМ.

Во екот на вооружените борби да се спроведуваат демократски избори 
претстааувал посебен феномен, но едновремено тоа говори за силата и раз-
виеноста на востанието, но и за единството и сплотеноста на македонскиот 
народ и народностите.

Во април отпочнале постапно да се прибираат на слободната територија, 
(во реоните на Козјак Планина), избраните пратеници од окупираните и сло-
бодните територии и од единиците. По успешното завршување на пролетната 
офанзива што се развивала во Македонија и Јужна Србија (од 25 април до 18 
јуни 1944 година) освен градовите, цела Македонија претставувала слободна 
територија, а градовите во неа окупаторски острови.

Веднаш засилено се пристапило кон најнепосредните подготовки за рабо-
та на Првото заседание; се подготвувале реферати, проект на документи што 
требало да ги донесе Првото заседание на АСНОМ и др.

Главниот штаб едновремено ја организирал и непосредната и пошироката 
безбедност на работата на заседанието, а агитацископропагандното одделе-
ние на Главниот штаб го вршело техничкото организирање на непосредната 
заштита на Заседанието.
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Се поставило прашањето за денот на одржувањето на Првото заседание 
и едногласно се решило тоа да биде на 2 август 1944 година, да се поврзе 
со Илинденското востание од 1903 година, што на своевиден начин симбо-
лизирало дека востанието од 1941 година, претставувало, продолжување на 
поранешните борби на македонскиот народ, на Илинден 1903 година.

На 2 август 1944 година во манастирот „Св. Прохор Пчински” била прогла-
сена Македонската држава. Со овој датум е поврзан најзначајниот настан во 
историјата на македонскиот народ. На тој ден било одржано Првото заседа-
ние на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македо-
нија - АСНОМ.

Во присуство на ополномоштените делегати од целата територија на Ма-
кедонија, се извршило конституирањето на Македонската држава. Не било 
ни малку случајно што Илинден бил избран како ден на одржување на тој 
најзначаен чин во борбата на македонскиот народ.

Револуционерното минато на македонскиот народ живеел од НОБ и суд-
боносните моменти, го затреперувале срцето на секој чесен граѓанин и го 
покренувале во нови акции за правда и слобода на македонскиот народ и 
народностите, поврзувајќи го Илинден со секоја нова политичка или друга 
акција на младите генерации

Исто така, На 2 август 1944 година во манастирот „Св. Прохор Пчински”  се 
донесени:

1.  Декларација на АСНОМ за основните права на Македонците и дру-
гите народности на демократска Македонија 

2.  Решение на Антифашистичкото собрание на народното ослободу-
вне на Македонија за заведуене на македонскиот јазик како служ-
бен јазик во македонската држава
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ВИСТИНАТА ЗА 
АЛЕКСАНДАР III 

МАКЕДОНСКИ (ВЕЛИКИ) И 
АНТИЧКА МАКЕДОНИjА (8)

Често се поставуват прашањата: Од каде потекнува Александар 
III Македонски? Кој е Александар Велики? Какво е неговото по-
текло, образование, воспитание? На која нација ѝ припаѓал? Кои 
биле неговите знаења, умеења, намери, погледи, постигнувања? 

Каков бил неговиот однос кон културите надвор од Античката Македонска 
Империја кон античките Елини - Грци и кон нивните градови - држави (поли-
сите), кон империите, кон глобалниот свет, воопшто? Како тој станал најголем 
освојувач во целокупната историја на човештвото?

Многу прашања, многу одговори од илјадници научници, намерници и 
вљубеници на ликот и делото на Големиот Александар III Македонски, кој 
оставил вечни траги и за кој се напишани милиони страници од папируси до 
современи средства за информирање.

Историскиот роман „Александар Велики“ од германскиот научник Улрих 
Вилкен (Ulrich Wilcken ALEXANDER THE GREAT), бил преведен и приспособен 
од англиски на македонски јазик како „Александар Македонски“   од Славе 
Николовски-Катин, а во издание на Издавачката куќа „Мисла“ од Скопје, во 
1988 година. Преводот на делото „Александар Македонски“ било прво дело 
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за Античка Македонија на македонски јазик и добро било прифатено пред 
триесетина години. 

Тој широко ги отвори портите ние денешните Македонци да се запозна-
еме со нашето минато, а таа дејност да ја продолжат бројни интелектуалци, 
зошто во овој долг и богат со настани временски период, само два народа 
се нарекле Македонци: античките Македонци  и сегашните Македонци кои 
денес живеат на просторот на етничка Македонија и на сите континенти во 
светот.

Александар III Македонски (Велики) е македонски цар од династијата на 
Аргеади, син на Филип II и на Олимпија, ќерка на молоскиот владетел Неоп-
толем, кој владеел од 336 до 323 пр.н.е.

Александар бил воспитуван и образован во духот на македонската ари-
стократска традиција, во малото место Миеза, блиску до Бероја. Негов учител 
бил славниот филозофот Аристотел. На македонскиот престол доаѓа по уби-
ството на неговиот татко Филип II, во 336 г. пр.н.е.

Откако ги зацврстил своите позиции на македонскиот трон и ги принудил 
соседите на покорност ја започнал својата источна кампања. На својот пат 
кон земјите на изгревот на сонцето, ја покорил моќната Персиска Империја и 
ги проширил границите на Македонија дури до Авганистан и Индија.

Александар Македонски во историјата ќе остане запаметен како најголем 
светски војсководец и непобеден воин, творец на новиот свет, на новиот по-
редок. Римјаните кои ќе тргнат по стапките на Македонците, ќе го наречат 
„Alexander Magnus“.

Александар III Македонски се родил на 21 јули 356 година пр.н.е. во Пела. 
Детството го минал на дворот во Пела. До тринаесетата година, за него се 
грижел Леонид, роднина на Олимпија. Во 343 година бил испратен во малото 
место Миеза, каде се школувала младата македонска аристократија. Во се-
лото кое било одалечено околу 40 километри југозападно од Пела и во кое се 
наоѓал гимназиум каде го вежбале своето тело и ум младите Македонци, ра-
ботел тогаш 40 годишниот филозов Аристотел. Во Миеза, Александар оста-
нал три години, а за тоа време се стекнал со познавање од: поезија, астро-
номија, геометрија, реторика и др. Покрај својот ум, Александар го вежбал и 
своето тело натпреварувајќи се во гимнастички вежби, јавање и лов.

Денес, ние Македонците, правдољубивите научници и реалниот свет сме 
сведоци на тоа дека одреден број земји, „потковани“ со ненаучни факти и не-
вистини, а поддржани од некои глобални политики на одредени големи сили, 
за жал, и голем срам сакаат да ни го одземат нашето минато, сегашност и 
иднина и да ја изменат античката македонска библиска и денешна историја, 
култура, религија, јазик и македонската вистина.

Често за преведувачот на вака голем, значаен и одговорен превод, на ла-
тински се вели – „traduttore, traditore“ („преведувачот е предавник“), сепак, 
авторот Славе Катин се потрудил да биде реален и преводот од англиски на 
македонски на романот да го приспособи за читателите на македонски јазик, 
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со цел преводот да биде најсоодветен на оригиналот на преводот од герман-
ски на англиски јазик. 

Уште на почетокот авторот Улрих Вилкен во романот „Александар Маке-
донски“, пишува дека откако се појавила од донекаде заостанатата античка 
македонска нација за да присвои за себе поголем дел од Античка Елада - Гр-
ција и Азија, Александар Македонски сигурно загосподарил со човековата 
имагинација.

Природата на оваа појава е комплексен феномен. Доволно е да се рече 
дека има многумина со името Александар, веројатно, толку многу колку што 
ги има и оние што покажуваат голем интерес за него. Сложената природа на 
Александар бара јасно испитување на дилемата во која современиот научник 
често се наоѓа самиот себеси.

Се доаѓа до сознанието дека навистина се работи за тројца Александров-
ци, или подобро речено, Александар     на три понекогаш   јасни, понекогаш     
нејасни посебни нивоа. Првиот од нив е митолошко-романтичниот Алексан-
дар. Тој е Александар кој се појавува во литературата на осумдесет нации од  
Британските Острови до Малајскиот Полуостров.

Тој е херој во многу религиозни и световни дела во европскиот средно-
вековен романтичарски период, квазипосветен човек во талмудската лите-
ратура, Бог во Коптската црква на Египет, а и нов Ахил во грчката традиција. 
Неговото персиско име Искандар, сѐ уште предизвикува необични реакции 
кај некои народи кои се населени во пустите предели што се протегаат од 
Каспиското Mope до горните притоки на реката Инд.

Горчливите спомени за Александар како освојувач сѐ уште се многу силни 
во народниот фолклор. Така, еден патник од Запад, со цел да го проследи па-
тот на Александар преку Азија бил  изложен  на пцости  на некои авганистан-
ски селани, само поради тоа што прашал дали Александар поминал оттаму.

Според многу легенди, тој е крал, херој, бог, освојувач, филозоф, научник, 
пророк, државник и визионер, чиишто идеали за универзалното братство се 
сметаат како основа на стоицизмот, кој датира три века пред христијанството. 
Тој, исто така, е пијаница, убиец на родителите, арамија и колач. Обвинуван е 
од развратниците дека не ги почитува чувствата на сите возрасти. Накусо, тој 
е џин во литературата и во народната традиција и неговото име и подвизи, 
измислени или вистинити, веројатно, нашироко се познати повеќе од кои да 
било до денешно време. 

Вториот Александар е историскиот Александар. Познато е дека со својот 
татко Филип II Македонски, потчинил и скарал многу грчки градови на кои 
во тоа време им поминал златниот период. Следејќи го Филипа, преминал од 
Европа во Азија, а на бојното поле го уништил древното, но колебливо вели-
чество на Персиската Империја.

Бидејќи ја исполнил својата улога како водач на света војна против тра-
диционалниот непријател, Александар ја довел војската дури до реката Инд, 
крајот на тогашниот познат свет, a ce вратил за да умре во Вавилон, во своја-
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та триесет и трета година од животот. За овој неверојатен поход се познати 
оскудни податоци со несредена хронологија.

Сигурно е дека тој го променил делот на светот низ кој поминал, поставу-
вајќи ги темелите за евентуално воведување на елинската (грчката) цивили-
зација во огромниот дел на Западна Азија. Процесот на елинизација делумно 
довел до развој на институции кои, покрај другото, овозможиле ширење на 
римската хармонија и на христијанската религија.

Неговата оставнина го опфаќа важниот и фасцинантен град во Египет, кој 
сѐ уште го носи неговото име, како и други дваесетина Александрии, расфр-
лени во Централна Азија. Потомците на неговите војници влијаеле можеби 
врз антропоморфната форма што, евентуално, ја прифатил Буда. И во некои 
оддалечени долини на Каракорум и денес живеат луѓе кои, веројатно, се Ари-
евци, зборуваат индоариевски јазик и водат потекло од војската на Алексан-
дар. Историски, тој е рангиран меѓу најважните луѓе, кои некогаш живееле, 
врз основа на неговото духовно и телесно совршенство и врз промените што 
ги направил во историјата на тој дел од светот.

Третиот Александар е Александар човекот. Она што овозможува да се 
сфатат вистинските тешкотии на човекот е постојаниот конфликт меѓу мито-
лошките и историските фигури. Александар стана легенда на своето време, 
која се прошири во античкиот свет и го направи загатка, влијаејќи како и се-
кое делче од сериозните или од лекомислените текстови за него.

Така, секој што сака да го изучува Александар се соочува со митолошки-
те и со историските ликови. Она што ќе го протолкува од тоа, за него тоа е 
вистинскиот Александар, интерпретација што станува лична. Проблемите со 
кои се соочува биографот на Александар, иако не се ретки, сепак, се темелат 
врз многу скудни податоци. Биографот на Винстон Черчил или на Франклин 
Рузвелт се среќава со премногу материјали што овозможуваат вистинско и 
сестрано проучување што ќе му дозволи на некој начин да ги редуцира мно-
гуте податоци.

Историскиот роман, пак, „Александар Македонски“ од Славе Катин и Георги 
Бранов чии рецензенти се д-р Владан Велков и Александар Донски е луксузно 
издание на Книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје. Тој е отпечатен 
на македонски јазик, на 540 страници. Ова интересно дело претставува знача-
ен придонес и прилог кон осветлувањето на голем број аспекти за древноста и 
континуитетот на историската вистина за Античка Македонија. 

Во ова дело се вели дека Александар Македонски во историјата ќе оста-
не запаметен како најголем светски војсководец и непобеден воин, творец 
на новиот свет, на новиот поредок. Римјаните кои ќе тргнат по стапките на 
античките Македонци, ќе го наречат „Alexander Magnus“ (Александар Вели-
ки). Така и германскиот научник Улрих Вилкен (Ulrich Wilcken) во историски-
от роман ќе го нарече ALEXANDER THE GREAT (Александар Велики), кој е 
преведен и приспособен од англиски на македонски јазик како „Александар 
Македонски“ од Славе Николовски-Катин, а во издание на Издавачката куќа 
„Мисла“ од Скопје, во 1988 година, на 390 страници. 
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Благодарение на порталот „Македонска нација“ романот „Александар Ма-
кедонски“ бил печатен во континуитет речиси една и пол година, во 75 про-
долженија, со цел широката читателска публика да се запознае со вистината 
за Античка Македонија, со ликот и делото на големиот стратег, мислител и 
дипломат - Филип II Македонски и со неговиот син - најголемиот воин досе-
га, освојувач на земји и цар на силното Македонско Царство   - Александар 
III (Велики) Македонски. Затоа, со право се вели дека овој историски роман 
претставува значаен придонес и прилог кон осветлувањето на голем   број 
аспекти за древноста и континуитетот на историската вистина за Античка 
Македонија.

Во ова дело како втор автор е приклучен Георги Бранов, по потекло од 
селото Буф, во Егејска Македонија, доктор по ветеринарни науки кој педе-
сеттина години живее во Канада и ја брани вистината за Македонија, особено 
за Античка Македонија. Тој е еден од Македонците кој најмногу се запознал 
и го почитува историскиот развој и вистината за Александар Македонски и 
Античка Македонија од автори кои пишуваат за оваа проблематика на англи-
ски јазик. 

На 10 ноември 2019 години, во салата на МПЦ „Света Богородица“ во 
Кембриџ, Онтарио се одржала промоција на публикациите „Александар III 
Македонски“, дело на Славе Катин и Георги Бранов. Свеченоста ја отворил 
свештеникот на МПЦ „Света Богородица“, Гоце Деспотовски, а за романот 
„Александар III Македонски“ зборувала Бранкица Кузмановска-Матеска, 
претседател на Женската секција во Црквата. Во своето излагање таа рекла 
дека Александар во историјата ќе остане запаметен како најголем светски 
војсководец и непобеден воин, творец на новиот свет, на новиот поредок.

Во своето излагање Бранкица Кузмановска-Матеска истакнала дека спо-
ред историските документи Александар III Македонски бил роден на 22 јули 
356 година во македонската престолнина Пела, на 20 години станал маке-
донски цар, а починал во Вавилон на 13 (според некои на 10) јуни 323 година 
пред Христа. Неговото воено дело, според кое е познат во целиот свет, се 
изучува во воените академии на сите држави. 

Кај нас, за жал, античкиот период не бил често и континуирано истражу-
ван, затоа бројот на делата кои се занимаваат со ова прашање е многу мал, за 
разлика од нашите јужни и други соседи, кои со векови копаат по „нивната“, 
за да ја замаглат и покријат нашата вистина. Меѓутоа, вистината не може да 
се закопа во земја, кога тогаш таа ќе излезе на површина. Таков е случајот со 
вистината за Античка Македонија и древните Македонци, за кои е напишано 
толку многу литература што може да се спореди со литературата за Светото 
писмо - Библијата.

Токму затоа имаме можност и убава прилика овој пат на македонски јазик 
да го претставиме и да се соочиме со историски роман што се темели врз   
вистински аргументи  и историски пишани материјали  за Античка Македо-
нија. Овој историски роман на Славе Катин и Георги Бранов е лика и прилика 
за развојниот  континуитет на Македонија, претставен во романизирана ли-
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тературна форма, со посебна нагласка на ликот и делото на големиот стра-
тег, мислител и дипломат – Филип II Македонски и најголемиот досега воин,  
освојувач на земји, гениј над гениите, обединувач на народите, почитувач на 
различните култури, традиции и обичаи, и цар на силното Македонско Цар-
ство  – Александар III (Велики) Македонски.

Затоа, со право може да се рече дека ова дело претставува библиска ви-
стина за македонските корени и непресушен извор од каде секој Македонец 
ќе ја пие чистата патриотска љубов кон татковината – Македонија, кон својот 
народ, со правичен однос и почит кон своите собраќа, пријатели, соседи, кон 
човештвото, рече Бранкица Кузмановска-Матеска.

Во врска со патувањето на Исток на големиот Александар Македонски 
(Велики) постојат повеќе легенди. Меѓу нив ќе ги спомене следните: Имено, 
една легенда го носи насловот „Осаменото дрво” и била запишана некаде во 
северниот дел на Иран., каде постоело едно осамено дрво среде огромна пу-
стина. Наводно тоа дрво изникнало на местото на голема битка помеѓу Алек-
сандар Македонски и персискиот цар Дарие.

Дрвото било со огромна големина и дека од едната страна имало зелени 
лисја, а од другата бели. Она што е многу интересно е фактот дека на најста-
рата зачувана претстава на битката кај Ис (мозаикот од Помпеј од 80 година 
пред Христа) и навистина во позадината (над главата на Александар, кој е 
првата фигура од лево) се гледа едно осамено дрво.

Една легенда за Александар Македонски носи наслов “Наследникот на 
Алек сандар” Според оваа легенда, Александар се оженил за ќерката на Дарие 
некаде на територијата на денешен Авганистан. Од тој брак тие добиле деца, 
кои пораснале се ома жиле и ожениле и така нивното потомство стигнало се 
до 13 век, затоа во земјата Ба дак шан, чии владетели себе си се сметале како 
директни потомци на Алек сандар и на неговата персиска невеста. 

Една легенда го носи наслов „Последниот еднорог”, од која познатиот коњ 
на Александар по име Букефал, до својата чети ринае сетта година од жи-
вотот, наводно бил еднорог, за што во земјата Бадакшан, наводно постоело 
едно стадо еднорози, кои наводно потекнувале од Букефал. 

Една легенда за Александар Македонски носи наслов „Александровата 
преграда”. Оваа легенда се однесува за еден настан што наводно се одиграл 
на територијата на денешна Грузија. Спо  ред оваа легенда во оваа земја на-
предувањето на Александар било зап ре но затоа што пред него се појавил 
опасен теснец. Од едната страна се нао ѓа ло мо рето, а од другата имало не-
преодни планини со густи шуми пред нив. Овде Александар решил да изгра-
ди преграда во теснецот помеѓу двете пла ни ни. На тој начин  Александар ги 
спречил племињата што го напаѓале и ги отсе кол од цивилизраниот свет. Таа 
преграда го добила името „Железна порта“.

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од публикацијата „Александар Македонски“ биле печатени 150 продолже-
нија од ова дело, што значеше запознавање со Античка Македонија...
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ПРЕД САРКОФАГОТ НА 
АЛЕКСАНДАР ТРЕТИ 

МАКЕДОНСКИ (9)

Во Истанбул е саркофагот на Александар Македонски, а копијата во 
Македонија се  резултат на соработката меѓу турските и македон-
ските археолози и   израз   на добрите и пријателски односи меѓу 
двете земји. Во Истанбул, за жал,  во затворот Једи Куле биле егзе-

кутирани бра ќа та Миладиновци од Струга.
За нас од Македонија, беше предизвик да се по сети татковината на Кемал 

Ататурк, земјата на го лемите контрасти, која се разликува од онаа Тур ција во 
минатото, бидејќи таа   била освоена од Алек сан дар Македонски и приклу-
чена кон Македонската Империја, како и од причини што Македонија била 
приклучена  кон  Отоманската Империјата  цели пет века.

Исто така за нас беше предизвик да го посетиме значајниот и едеинствен 
саркофаг на Александар Македонски, кој бил донесен тука пред стотина 
години, од Сидон, во близина на Вавилон, а денес копие се наоѓа во Архео-
лошкиот музеј во Скопје и претставува историски документ за вистината на 
Македонија. 

Овој огромен и по многу нешта ка рактерис ти чен историски експонат, на 
кој се изгравирани стотина фигури што ги симболизираат победите на Алек-
сандар Ма ке донски, најголемиот и непобеден војсководач беше големата 
атракција за посетителите што доаѓаат во Археолошкиот музеј на Истанбул 
од времето кога е пронајден во 1887 год ина. И покрај тоа што саркофагот е 
именуван по Александар Македонски, тој не е не гов, туку веројатно на кра-
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лот Абдолонумис, кој бил последен крал на Сидон (Саида), во денешен Либан, 
град кој во тоа време бил дел од Отоманската Империја. Саркофагот е имену-
ван по Александар Македонски поради изгравираните стотина фигури што 
ги симболизираат победите на Александар Македонски. Исто така, поради 
големата декорација на релјефот посветена на големиот воин, саркофагот го 
добива името не по името на владетелот, туку по име то на Александар Ма-
кедонски.

Според пишаните до кументи дваесет и двата саркофази 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 музеј.

Пред овој саркофаг останавме по дол го време. Го гледавме, го анализи-
равме, се чу девме, се восхитувавме и се потсетивме на големите под визи на 
Александар Македонски, кој заедно со сво јата војска од Македонија стаса ду-
ри до реката Инд. Исполнети со восхит и силни чув ства кон ми натото на на-
шите претци силни воини и воопшто на македонскиот човек, го на пуштивме 
му зејот во кој се наоѓа саркофагот на Александар Маке донски.          

Инаку, според археолозите, саркофазите со брод биле пренесени во Ис-
танбул и потоа презентирани на јавна изложба во „Отоманскиот империјален 
музеј“, кој специјално за оваа намена официално бил отворен на 13 август 
1891 година. Оттогаш па се до денес, саркофазите се чуваат во Музејот во 
Истанбул.

Според археолозите, исто така, еден од саркофазите кој бил украсен со 
берелјефни резби на кои биле прикажани сцени од битките на Александар, 
најпрво бил интерпретиран како саркофагот на Александар Велики (Маке-
донски). Меѓутоа, по првичната еуфорија, археолозите изразиле сомнеж дека 
саркофагот му припаѓа на Александар. Иако на саркофагот постојат релјеф-
ни декорации кои илустрираат делови од животот на Александар, постојат 
две претпоставки на стручњаците за неговата припадност.

Еден дел од стручњаците сметаат дека саркофагот му припаѓал на по-
следниот по род Феникиски крал на Сидон, Абдалонимус, (умрел меѓу 312 и 
306/5 г. п.н.е.), кој бил назначен на таа функција веднаш по битката на Ис, 
токму од Александар. Според нив, токму тој момент бил основниот мотив за 
почитта кон делото на Александар Македонски. Другите стручњаци пак, ве-
руваат дека саркофагот му припаѓа на персискиот благородник Мазеј управ-
ник на Вавилон.

Меѓутоа, како и да е, до ден денес овој луксузен камен ковчег е познат во 
светот како саркофагот на Александар Велики (Македонски) и претставува 
најголема атракција за посетителите кои доаѓаат во Археолошкиот музеј во 
Истанбул.
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Саркофагот на Александар Македонски плени со својот изглед. Овој пет-
наесет тонски мермерен ковчег бил направен од два блока високо квалите-
тен пантелиски мермер. Со тек на времето блескавиот мермер добива злат-
никава боја и ја покажуа целата раскошност на релјефните претстави кои 
укажуваат на значењето и богатството на покојникот.

На едната долга страна на саркофагот прикажана е борбата на Алексан-
дар Македонски со Персијците. Во сцената која ја претставува битката кај Ис, 
македонскиот крал е прикажан како коњаник, со шлем од лавовска глава, 
како со копје прободува персиски коњаник. 

Од другата долга страна, големиот Александар Трети Македонски е прет-
ставен во лов на лавови. Меѓу јавачите кои го пратат се смета дека на убавите 
релјефни престави се наоѓаат и ликовите на генералите Пердика и неговиот 
побратим Хефејстион, но и на кралот на Сидон, Абдалонимус. Двете кратки 
страни содржат сцени кои го прикажуваат Абдалонимус во битка и лов на 
пантер, како и битката кај Газа и убиството на Пердика.

Копието на саркофагот на Александар Трети Македонски во Македонија, 
кое е резултат на соработката меѓу турските и македонските археолози, само 
уште еднаш   ги потврдува добрите и пријателски односи меѓу двете земји. 
Всушност, Република Турција беше меѓу првите земји која ја призна независ-
носта на Република Македонија и е нејзин најголем лобист за влез во НАТО.

Исто така, нашата посета на Истанбул беше  со цел да се зголемат и прод-
лабочат врските на турските гра ѓа ни од Македонија со нашата држава, да се 
про ши рат мостовите на соработка, да се изнајдат нови па тиш та за подобро 
самоорганизирање, за афир ма ција на македонската држава, народ, црква, на 
ма ке донската вистина.

Посетата беше реализирана со помош на Институтот за национална исто-
рија „Кемал Ата турк” при Универзитетот “Беазичи”. На покана на оваа значај-
на турска образовна институција, авторот на овие редови одр жа предавање 
за професори, постдипломци и сту ден ти кои се интересираат за религијата, 
за МПЦ, за Ма кедонија... Предавањето беше на англиски јазик на тема „Раз-
војот на Македонската 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 височин-
ка на Босфорот на ев роп скиот дел. Од зградата каде бевме сместени, човек 
може да ужива во прекрас ниот по глед кон Босфорот. Чиниш дека Господ го 
дарувал овој простор со убавини и раскош.

Во минатото, Македонците оделе во Турција барајќи спас за подобар жи-
вот, но, многумина биле про го ну вани и ги оставиле коските по Анадолија и 
на други про с тори, за што постојат и историски докази. Меѓу нив, секако, е 
карактеристична трагичната судбина 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 
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затворот размислувавме за голготата, она што им се случувало на браќата 
Кон стантин и Димитар Миладиновци. Затоа, посакавме што поскоро да   ги 
напуштиме занданите, 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 близина на 
влезната порта. Тука, на де сетина метри во висина на тврдината е изделкано 
во еден камен 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 пре-
тежно има резиденцијален ка рактер и во кој се концентрирани дипломатски 
прет ставништва, модерни хотели и вили. Сепак, за ту ризмот е најважен делот 
од Бејоглу каде што се наоѓа Долмабахче сарај. 

Тој е султанов двор, опколен со прочуениот парк на цвеќарницата за рози. 
Згра дата се наоѓа на брегот на Босфорот и по оп ш тиот изглед потсетува на 
Версај. Во 27 ре пре зен та тивни салони и 365 соби со мебел од сите страни 
на све тот, натрупано е толкаво богатство 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 пр-
виот претседател Кемал Ата турк; овде тој умрел на 10.11.1923 година. На си те 
ча совници во дворецот стрелките се запрени на 9 ча сот и 5 минути, покажу-
вајќи го времето кога згас нал животот на Кемал-паша, големиот ре фор ма  тор 
и најголем син на турската држава, кој се ро дил во Ма кедонија.

Но, Истанбул е многу интересен и по нада ле ку поз  натата трговија и неви-
дената бучава пов рзана со неа. Така Гранд базар, Капали чаршија или Зат-
во  рениот пазар, се магични места, каде на површина од 200 000 метри ква-
дратни се слуша ре кла ми ра ње то на стоката на околу 4 000 трговци. Секако, 
осо бе  но се цени златото и со него со добивка тргуваат во овие квартови. 
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ЛИЧНОСТИ ВО ДИjАСПОРАТА 

И МАКЕДОНИjА

Прва монографија на Славе Катин е „Атанас Близнаков“ (I и II изда-
ние) за иселеникот од Гери, Индијана, САД, а по потекло од селото 
Д‘мбени, во Егејска Македонија.  Во ова дело се вели дека иако нај-
големиот дел од своето постоење го минал во емиграција, Близна-

ков до крајот на својот живот останал со проблемите на Татковината. Тој не се 
покажал како обичен печалбар, туку како личност што настојуваше да навле-
зе во суштината на македонската слобода, убава и правдољубива идеја, гле-
дајќи ги работите со многу сериозен пристап, со што се издигна над времето 
во кое живееше.

Во целиот свој животен пат делбата на Македонија ја сфаќаше како траге-
дија и погуба за македонското дело. Затоа, со формирањето на Фондацијата 
„Атанас Близнакоф“, тој бил убеден дека ќе даде драгоцен придонес за Уни-
верзитетот „Свети Кирил и Методиј“, за македонскиот народ и за Македонија, 
а во исто време тоа ќе претставува поттик и инспирација за идните генерации 
во иселеништвото и пошироко. Во монографијата која е отпечатена во 2000 
година на 336 страници и само на македонски јазик, се прави обид да се фрли 
светлина врз неговиот животен пат, со посебна нагласка на неговата дона-
торска дејност.
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Во неговото ново дело за Атанас Близнаков на македонски и на англиски 
јазик, кое се очекува да излезе во текот на оваа година, авторот Славе Катин 
се потрудил да ги зафати позначајните моменти од животот на овој доблесен 
иселеник, за кого постојано ќе навираат спомени, а најмногу ќе се потсетува-
ат студентите – стипендисти на Фондацијата „Атанас Близнакоф.                                

Животот на Македонецот од Австралија, а по потекло од селото Буф, Ле-
ринско, „Андреа Бранов“, пак, е своевидна сага за жилавоста, макотрпението, 
упорноста, истрајноста и непокорот. Во монографијата која е на македонски 
и англиски јазик, Славе Катин напишал дека сѐ она што може да биде одлика 
на луѓе, кои колку и да трпеле удари во животот, сепак, не се предале. Таков е 
случајот со Андреа Бранов кој уште како дете прогонет од својата татковина 
Егејска Македонија претрпел и глад и страв и неспокој. 

Монографијата „Јановски“, пак, е прво дело на Славе Катин за Македон-
ците од Канада и САД. Таа му ги отвори вратите на понатамошната негова 
писателска дејност. Инаку, и ова дело е на македонски и на англиски јазик и 
претставува документ за потеклото, животот и судбината на семејството Ја-
новци, во Македонија и во Канада. Делото ги опфаќа генерациите родени во 
Велушина, Битолско и нивните потомци, кои се родени во Канада. Моногра-
фијата, главно, е наменета за идните нивни генерации, кои се раѓаат, растат 
и се формираат во Канада, со цел да не ги заборават дедовските корени во 
Македонија. Во исто време таа е огледало за дејноста на фабриката за кујн-
ски мебел „Јановски“ во Маркам, Онтарио.

Монографијата „Гога Печенковски“ е дело за животната историја  на Пре-
спанецот од Перово кој живееше во Ресен. Во исто време таа е и историја 
на Преспа, а преку неа и на Македонија. Зашто она што се случувало од ис-
конските времиња на Александар Македонски, преку незаборавните битки 
на цар Самуил, до оние на Гоце Делчев, Стив Наумов и Мите Богоевски, во 
Преспанскиот Регион, ги отсликува сите историски голготи низ кои минувала 
Македонија, сè до нејзиното прогласување за самостојна и независна држа-
ва. Со оваа книга за неговиот животен пат, во најкуси црти и најсублимирано, 
се проектира дел од најновата фаза на македонската историја.    

Делото „Светозар-Светле Стамевски“ е значајно и по многу нешта и е 
единствена монографија од овој вид. Таа претставува исцрпен осврт за ви-
стината и за потеклото, животниот пат и постигнувањата на Светозар–Светле 
(Стив) Стамевски од Детроит, а по потекло од селото Одри, Тетовско, истакнат 
македонски иселеник, сопартиец и личен пријател на претседателот на САД, 
Џорџ  Буш Јуниор, и на неговото семејство.

Монографијата за Светле-Стив Стамевски и неговото семејство во исто 
време е и значајно дело за вистинска презентација и афирмација на мина-
тото и на сегашноста на Македонија и на македонскиот народ, со посебна 
нагласка на Македонците во САД. Славе Катин, на нему својствен темелен 
и исцрпен стил, успешно го заврши и ова дело кое значи прилог и има голем 
придонес во иселеничката книжнина. Инаку, Стамевски е активен во маке-
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донската заедница, особено во Македонската православна црква „Света Бо-
городица“ во Детроит.

Монографијата „Томов“, пак, претставува огледало за познатиот и при-
знат фолклорист, етнолог, кореограф, скулптор, или како често го нарекуваа 
амбасадор на македонската култура, традициите и вистината за Македонија 
и македонскиот народ – Ѓорѓи (Џорџ) Томов. Оваа значајна и по многу нешта 
интересна двојазична монографија од овој вид претставува осврт за ликот и 
делото на Џорџ и за вистината за неговиот американски ансамбл „Томов“ од 
Њујорк. Монографијата е сублимат за дваесетгодишниот труд на околу 250 
Американци, претежно Евреи кои го афирмираа македонскиот и балкански-
от фолклор, македонската култура, традициите и вистината за Македонија.

Во исто време монографијата „Томов“ претставува овековечување на 
Фолклорното друштво „Гоце Делчев“ што е во состав на Македонската пра-
вославна црква „Свети Кирил и Методиј“ од Сидер Гроув, Њу Џерси, потоа на 
другите македонски асоцијации, на огромен број личности од македонските 
колонии, како и на значајни настани и активности на полето на фолклорот, 
културата и постигнувањата на национален план на Македонците во Соеди-
нетите Американски Држави.

Монографијата „Бошко Рајчовски-Пелистерски“, се однесува на Бошко и 
семејството Рајчовци, кое од втората декада на минатиот век живее и работи 
во Детроит, САД.  Животната приказна на љубојчанецот во Детроит и Флори-
да се потпира на фактографијата која извира од животниот опус на иселе-
ниците со кои се гордее неговата стара татковина – Република Македонија.

Инаку, Бошко Рајчовски-Пелистерски е родољуб, родно-краен вљубеник, 
докажан активист, истакнато поетско и новинарско име. Книгата како траен 
документ, како вистинско сведоштво го овековечува богатиот личен и семеен 
летопис на ова познато и признато семејство чии корени се од Љубојно во 
Преспа, а кое се раширило во САД.

Монографијата „Петар Стаматов“ од Славе Николовски-Катин и внукот 
на Стаматов професор Методија Трајковски, пак,  е само еден аспект од исто-
рискиот развој, постигнувањата и животниот пулс на Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј“ од Скопје. Таа е печатена на македонски и на англиски јазик 
во чест на животот и делото на еден од хуманистите од македонско потек-
ло кој живееше во САД, Петар Стаматов и неговата Фондација. Доблесниот 
донатор Петар Стаматов, ја напуштил својата родна земја – Македонија од 
економски причини, а спомените, љубовта, тагата и патриотскиот дух кон та-
тковината и својот народ не го напуштиле.

Една од најзначајните монографии, ако не и најзначајна, на Славе Катин 
е, секако, делото за „Митрополитот Кирил“ (Кирил Поповски). Како најстар 
архијереј по хиротонија и архипастир со околу 45-годишно искуство и со зна-
чаен историски изминат пат во поновата историја на Христовата Црква, тој 
достојно бил респектиран од македонскиот народ, особено во иселеништво-
то,   како голем борец и поборник за запазување на честа, достоинството и 
автокефалниот статус на нашата света Македонска православна црква. Тоа 
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особено се потврдува на просторите од Полошко-кумановската епархија, 
која митрополитот господин Кирил ја водел како нејзин надлежен архијереј.

Митрополитот Кирил бил избран за прв надлежен архијереј на Американ-
ско–канадско-австралиската македонска православна епархија, со која ра-
ководел повеќе од две децении. Тој уште од млади години покажал верност 
и преданост на македонската кауза, која, пред сé, се состоеше во зачувување 
на националната свест на Македонецот, особено во дијаспората. 

Покрај монографијата за митрополитот Кирил, една од значајните моно-
графии на Славе Катин е делото за „Ѓорѓија- Џорџ Атанасоски“ (I и II изда-
ние) за човекот кој е исклучително голема, позната, призната и неодминлива 
личност во македонската дијаспора  и во Македонија. Без сомнение, тој бил 
еден од економски најуспешните Македонци во светот. Иако подолго време 
живее на Флорида, во САД, од своето емигрирање до денес тој е длабоко и 
силно поврзан со судбината, вистината и настаните во Македонија. Џорџ Ата-
насоски е Македонец по националност и православен христијанин по вера.

Неодамна излегла од печат монографијата посветена на едно од најпо-
знатите естрадни имиња на македонската музичка сцена и многу пошироко, 
Есма Реџепова-Теодосиевска и на нејзиниот животен   сопатник и музички 
соработник  Стево Теодосиевски. Автор на ова мошне интересно издание  е 
истакнатиот публицист Славе Катин, воведот е на министерката за култура 
д-р  Елизабета Канческа-Милевска, издавачи  се „Македонска искра“ и асо-
цијацијата „Кралицата Есма и Стево Теодосиевски“ од Скопје, а со поддршка 
на Министерството за култура на Република Македонија. Рецензенти на ова 
капитално дело се д-р Васил Тупурковски и д-р Јордан Плевнеш.

Инаку, монографското дело со наслов „Есма“ е посветено на македонска-
та музичка легенда и едно од најпознатите естрадни имиња кај нас  и во низа  
земји на повеќе континенти - Есма Реџепова Теодосиевска. Тоа е сага за ви-
стината на блескавата кариера, сублимат на животекот, биографско-публи-
цистички времеплов за 55-те години на сцената на оваа доблесна дама, ис-
такнат уметник, потврден хуманист, донатор, и човекољубец. Монографијата 
е хронопис и веродостоен приказ за угледната музичка ѕвезда и патриот, 
возљубеник во својата татковина Република Македонија и нејзиниот живо-
тен сопатник, истакнатиот музички уметник Стево Теодосиевски. Со илјадни-
ците гостувања и концерти, со успешните настапи и мисии, Есма и ансамблот 
„Теодосиевски“, го пренесоа името на Македонија низ десетици и десетици 
земји низ сите меридијани на светот, афирмирајќи ја убавата македонска и 
ромска песна на нивен специфичен начин.

Славе Катин, заедно со Ѓорѓи Лумбуровски е автор на монографијата 
„Силјан Мицевски“ на македонски јазик за бизнисменот од Битола. За чове-
кот кој бил градоначалник на Битола, кој е спортски работник, сопственик на 
аптеките „Еурофарм“, почесен конзул на Република Србија во Република Ма-
кедонија и кој секоја година организира симпозиум за културата и науката 
во градот на конзулите -Битола. Се очекува оваа монографија да излезе во 
најскоро време.



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Монографии за познати иселеници 369

Исто така, Славе Катин е автор и на двојазичните монографии на маке-
донски и англиски јазик за бизнисмените Благој Механџиски-Зегин од Ско-
пје и за Стив Пљакас од Канада. Монографијата „Благој Механџиски-Зегин“ е 
посветена на бизнисменот, хуманистот и донаторот Благој Механџиски, име, 
кое е познато и респектирано на низа полиња и децениски потврдено во биз-
нис-заедницата во Република Македонија. Во исто време делото е посветено 
на 30-годишниот јубилеј на веледрогеријата „ЗЕГИН“, на 45-годишнината за 
посветеноста на бизнисот и 75-годишниот живот на Благој Механџиски.

Монографијата „Стив Пљакас“ е дело за познатиот канадски бизнисмен 
од македонско потекло, Стив Пљакас. Публикација е на англиски и македон-
ски јазик, на 340 страници и е посветена на името и делото на еден од го-
лемите бизнисмени и истакнати општественици од македонско потекло во 
Канада. 

Тој е исклучително позната, призната и неодминлива личност меѓу Ма-
кедонците во Канада и Соединетите Американски Држави. Тој е еден од 
најистакнатите Македонци кои се иницијатори, организатори и големи борци 
за афирмација и за одбраната на многувековното име на Македонците ши-
рум светот, Македонската православна црква - Охридска архиепископија и 
на духовниот и националниот живот на Македонците во дијаспората.

Монографското дело насловено „Гојко – еден живот, една вистина“ од 
Славе Катин е посветено на доблесниот Македонец, бизнисмен, истакнат 
хуманист и докажан донатор, духовен-посветеник и горд припадник на 
својот библиски род и македонската земја, Гојко Јаковлески, алиас Гојко Дел-
чев-Рафкин – Гоце Македонски.

Тој е познат политички емигрант кој долги години живеел во Германија, во 
градот Берлин.  Неговото име е познато, признато, уважено и респектирано 
на низа полиња и децениски потврдено во македонската заедница во Бер-
лин, Германија и пошироко. 

Монографското дело „Семејството Видиновски“ на Славе Катин, а во 
издание на Книгоиздателството „Македонска искра“, од Скопје, 2019 година, 
1-445 (на англиски и македонски) е посветено на ова македонско семејство 
кое пред педесеттина години се преселило во демократска Канада, но не ја 
заборавиле родната земја чии корени се протегаат во Крстоар, Битолско во 
Македонија.

Инаку, Рада Видиновска е позната на нашата македонска книжевна јав-
ност. Досега таа напишала четиринаесет поетски остварувања кои излегоа во 
Македонија. Затоа, ние сме длабоко уверени дека нејзиниот книжевен рас-
теж станува сé повпечатлив, со ист или сличен тематски круг. 
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ДЕЛОТО ,,АТАНАС 
БЛИЗНАКОВ“ ПРВА 

МОНОГРАФИjА НА СЛАВЕ 
КАТИН (1)

За животот и делото на Атанас и Славка Близнакови се напишани две 
монографски дела. Монографијата „Атанас Близнаков“ (2000), 
на македонски јазик во издание на Ректоратот на Универзитетот 
„Свети Кирил и Методиј“ и Министерството за иселеништво на Ре-

публика Македонија од Славе Николовски-Катин и монографијата „Атанас 
Близнаков“ (2017), на македонски и на англиски јазик, во издание на Ректо-
ратот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, исто така, од Славе Катин. 

Монографиите Славе Катин му ги посветил на животот и делото на најго-
лемиот македонски донатор и хуманист од дијаспо ра та, кој заед но со својата 
сопруга Славка ја формирале Фондацијата „Атанас Близна коф“ на Скопскиот 
универзитет „Свети Кирил и Методиј“.

Кој е човекот што одбележа цел еден век со своето патриотско и хумано 
дело, со кое ќе остане во трајно сеќавање на генерациите млади Македонци - 
корисници на стипендија од неговата Фондација? Кој е човекот кој на младите 
Македонци и на својата земја ѝ подари четири ми лиони американски долари? 

Одговорите на овие и на други прашања се содржани во книгата „Атанас 
Близнаков“ од Славе Катин, која прет ставува вистинска студија за вековната 
борба на Македонците да оп сто јат како народ, не само на овие балкански 
меридијани, туку и насекаде во светот, каде што нивното присуство секогаш 
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било нераскинливо поврзано со стремежите за создавање своја самостојна и 
независна македонска држава.

Ова дело доживеано низ перото на Катин претставува значаен документ 
за трајните врски на Македонците во светот со нивната дедовска земја Маке-
донја, но и израз на комуникациите со неа, особено во овие пресудни времиња 
на големите општествени трансформации на земјата од еден во друг подемо-
кратски систем, според европските стандарди. Несомнено, големиот донатор 
Атанас Близнаков е еден од поекспонираните Македонци во дијаспората на 
овој план, кој градејќи ги мостовите со својата татковина Македонија, меѓу пр-
вите зачекорил по нив, со цел да се стави на располагање што побрзо да го 
изоди својот пат кон Европа и светот.

Иако најголемиот дел од своето постоење го минал во емиграција, Близна-
ков до крајот на својот живот останал со проблемите на Татковината. Тој не се 
покажа како обичен печалбар, туку како личност што настојувала да навлезе 
во суштината на македонската слобода, убава и правдољубива идеја, гле-
дајќи ги работите со многу сериозен пристап, со што се издигнал над времето 
во кое живеел.

Во целиот свој животен пат делбата на Македонија ја сфаќал како траге-
дија и погуба за македонското дело. Затоа со формирањето на Фондацијата 
„Атанас Близнакоф“, тој бил убеден дека ќе даде драгоцен придонес за Уни-
верзитетот „Свети Кирил и Методиј“, за македонскиот народ и за Македонија, 
а во исто време тоа ќе претставува поттик и инспирација за идните генерации 
во иселеништвото и пошироко.  

Истакнатите универзитетски професори д-р Радмила Кипри ја но ва и 
д-р Тодор Џунов, како рецензенти на монографијата, го потврду ваат еви-
дентниот факт дека Славе Николовски-Катин непосредно и аргу мен тирано 
ја пренесува животната судбина и определбата на го ле миот донатор и хума-
нист Атанас Близнаков, кој својот долгогоди шен жи во тен пат го изоди чесно 
и достоинствено и го вгради во светото ма ке дон ско патриотско дело. 

„Не знам што е потешко - да се одживее достојно за почит и чесно речиси 
едновековен живот, или да се напише книга за еден таков живот? - се пра-
шува д-р Џунов и додава: „Во овој случај автор скиот труд за нашиот почи-
туван сонародник Близнаков личи на светло огледало или на веродостоен 
документ за еден таков живот. Документ кој е верен одраз на еден живот и на 
едно дело достој но за почит“.

Монографијата за Атанас Близнаков била промовирана на 19 април 2000 
година на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, по повод 23-го   диш нината 
од основањето на Фондацијата „Атанас Близнакоф“. Кни гата ја промовирала 
проф. д-р Радмила Кипријанова, а за делото збо ру вал и неговиот автор Сла-
ве Катин. По повод овие два значајни настана била одржана и свечена сед-
ница на Управниот одбор на Фондацијата, на која за монографијата „Атанас 
Близанкоф“ говорел ректорот Александар Ан чевски и министерот за иселе-
ништво м-р Мартин Треневски.
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Овој значаен настан, меѓу другите медиуми, го одбележа и вес никот „Ма-
кедонија“ од Торонто, во кој новинарката Дора Ангелова истакнала: „Подолго 
време се чувствуваше празнина и потреба од еден ваков комплексен труд за 
хуманистот Атанас Близнаков. Честа му припадна, секако, не случајно, тоа да 
го направи Славе Николовски-Катин, кој не само што беше близок пријател на 
Близнаков, туку и негова продолжена рака за реализација на неговите замисли“. 
Посебен простор на промоцијата и на ова дело на Катин му посветило и списа-
нието „Ма кедонија“, во кое Атанас Близнаков бил чест гостин и соработник.

Со осамостојувањето на Република Македонија како независна, сувере-
на и демократска држава, Славка и Атанас Близнакови добиле ма кедонско 
државјанство што за нив било голема чест и гордост. Со тоа тие станале др-
жавјани и на Соединетите Американски Држави и на Републи ка Македонија, 
за што Атанас Близнаков зборувал со одбрани зборови. Често тој истакнувал 
дека двете државјанства не значат само при падност на двете држави, туку 
и придобивка, гордост, обврска и израз на љубов кон двата народа и двете 
држави - Соединетите Американски Држави и Република Македонија.

Подготовката на монографии за истакнати македонски бизнисмени во Ав-
стралија, Америка и Канада е првиот чекор на Славе Катин во оваа насока, кој 
наиде на одличен прием кај нашите иселеници, бидејќи со овие двојазични 
изданија се остваруваат двојни ефекти: од една страна, се афирмира нивни-
от успех во земјата во која се докажале како успешни луѓе, а од друга страна, 
нивните роднини и пријатели во Македонија имаат можност да ги доживеат 
во поинаква светлина, која го зголемува нивното значење и углед во светот 
на бизнисот. 

Инаку, Атанас Близнаков со неговата сопруга Славка живееле во Скопје 
повеќе од дваесет години (1976-1998). Во тој период Близнаков публикувал 
две книги. Првата е „Д’мбени и револуционерното минато во Костурско“, из-
дадена од Издавачката куќа „Мисла“ од Скопје во 1982 година, а втората е 
„Националната, политичката и културната дејност на Македонците во САД и 
Канада“, што ја издаде „Култура“ од Скопје во 1987 година.

Книгата за неговото родно село Д’мбени има цел да ја запознае младата 
генерација со активностите, дејноста, корените и животот на Македонците од 
костурскиот крај, кои, не по своја вина, се распрскани насекаде по светот, но 
со душата се врзани со дедовската земја.

Во второто дело „Националната, политичката и културната дејност на Ма-
кедонците во Сединетите Американски Држави и Канада“ го презентирал 
македонското иселеништво, особено првата генерација доселеници во САД и 
Канада. На многу жив и наративен начин го дава интегрирањето на македон-
ското иселеништво во новата средина, организирањето на македонски те 
друштва и клубови, весници, организации и црковни општини. Книгата, всуш-
ност, е пресек на историјата и збиднувањата на македонските доселеници во 
Сединетите Американски Држави и Канада.

Во монографијата за Атанас Близнаков се вели дека тој има објавено и 
поголем број текстови во информативни гласила во САД и во Македонија, 
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особено во списанието „Македонија“, гласило на Матицата на иселениците 
од Македонија, сега на Министерството за иселеништво, во весниците „Нова 
Македонија“, „Вечер“, „Студентски збор“ и други. 

Инаку, животот на Атанас Близнаков започнал на 15 декември 1901 година 
во познатото револуционерно село Д’мбени, Костурско, во егејскиот дел на 
Македонија. Селото во кое се родени плејада предвоени македонски борци 
и интелектуалци, меѓу кои Лазар Поп Трајков, Лазо Москов, Лазо Трповски, 
Ташко Караџа и други кои се бореле за афирмација на македонските идеали.

Во Илинденското востание имал само дваесет месеци кога турскиот аскер 
навлегол во селото и кога неговата мајка Доча во својата прегратка го однела 
во планината да го спаси од Турците, а неговиот татко Иван, заедно со другите 
мажи од селото, им се приклучил на востаничките чети кои се бореле за сло-
бода на родната Македонија. По балканските колежи и Првата светска војна, 
како последица на лошите економски и политички услови, голем број Маке-
донци, особено од Костурско, Леринско, Битолско, Преспанско, Воденско и 
од другите краишта на поделена Македонија, побарале спас, напуштајќи ја 
родната земја и своите најблиски и заминувајќи во белиот свет.

Еден од нив бил и Атанас Близнаков, кој на 19-годишна возраст, во цутот 
на младоста, ја вкусил горчината на емигрантскиот живот. Тој во 1920 година 
го напуштил родниот крај и тргнал во потрага за подобар живот по белиот 
свет. Од родителскиот дом го понел сознанието дека го гони немаштијата, но 
го понел и единственото чувство дека е Македонец, дека ќе остане тоа на кој 
и да е дел на земјата и дека, пак, ќе се врати во својата Македонија.

Новата страница од интересниот животен пат на Атанас Близнаков за-
почнала на 16 декември 1920 година, кога пристигнал во Соединетите Аме-
рикански Држави, во градот Медисон, во државата Илиноис, каде што веќе 
имало македонска колонија. Таму првпат се вработил како фабрички работ-
ник без знаење на англискиот јазик. По една и пол година се населил во Гери, 
Индијана, град што е сместен на езерото Мичиген, а кој во тоа време се раз-
вивал во индустриски центар. Таму, во Железарницата во Гери, еден од голе-
мите гиганти на тие простори, работел цели 34 години, сѐ до денот кога бил 
пензиониран.

За сето време во Соединетите Американски Држави, деловноста на 
Близнаков се состоела од купување на недвижнини и акции. Потоа, за вло-
жување на стекнатото било потребно следење на целокупната економска со-
стојба, како и знаење и умеење, особини коишто тој ги поседувал.

Времето во туѓина му поминувало многу брзо и по петнаесет години пе-
чалбарски живот, се вратил во родниот крај, каде што се сретнал со својот 
животен сопатник, Славка, млада и убава девојка од Д’мбени, која во период 
од шеесет и три години постојано била со него, го храбрела, живеела со него-
вите идеи и заеднички копнееле за Македонија. 

Потоа, повторно заминал за Гери и засекогаш го оставил своето родно 
Д’мбени. Ги оставил сите убави и горчливи денови поминати во родниот крај, 
кога во Д’мбени, живееле над илјада Македонци, и со тага зборувал за де-
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нешното Д’мбени во кое пустелијата и утките го замениле детскиот џагор и 
гласна селската врева.

Иако најголемиот дел од своето постоење го минал во емиграција, Близна-
ков до крајот на својот живот останал со проблемите на Татковината. Тој не се 
покажал како обичен печалбар, туку како личност што настојувал да навлезе 
во суштината на македонската слобода, убава и правдољубива идеја, гле-
дајќи ги работите со многу сериозен пристап, со што се издигнал над времето 
во кое живеел. 

Во целиот свој животен пат делбата на Македонија ја сфаќал како траге-
дија и погуба за македонското дело. Затоа со формирањето на Фондацијата 
„Атанас Близнакоф“, тој бил убеден дека ќе даде драгоцен придонес за Уни-
верзитетот „Свети Кирил и Методиј“, за македонскиот народ и за Македонија, 
а во исто време тоа ќе претставува поттик и инспирација за идните генерации 
во иселеништвото и пошироко.

Во монографијата за Атанас Близнаков е забележано дека во текот на 
Втората светска војна, Близнаков, заедно со други македонски патриоти пре-
ку МАНС (Македонско – американски народен сојуз), морално и материјално 
ја помагал народно ослободителната борба на македонскиот народ. 

По војната Атанас Близнаков бил претседател на Комитетот за помагање 
на изградбата на Интерната клиника на Медицинскиот факултет во Скопје, 
што бил формиран во градот Гери, Индијана, САД Таа акција била окончана 
со успех и денес на Клиниката во знак на признание, стои ознаката за голе-
мата помош и љубов на македонските иселеници кон својата земја и својот 
народ.

Голема била желбата на Атанас Близнаков да ја посети Македонија, да 
види како се остварени неговите идеали. Желбата му се остварила за првпат 
во 1958 година, кога со сопругата Славка го посетил Скопје. Си заминал со 
надеж дека повторно ќе дојде. Повторно дошол во 1968 година и учествувал 
во прославата на Илинденските свечености.

По враќањето во Америка кај Атанас Близнаков се родила мислата и жел-
бата дефинитивно да се врати во Македонија. За сето време постојано бил 
опседнат со идејата да направи нешто со што ќе може на некој начин да и 
помогне на својата татковина, на својот народ што толку многу го сакал. Така 
се родила мислата за основање на Фондацијата „Атанас Близнакоф“ за сти-
пендирање студенти од Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во 1976 година дефинитивно се населил во Скопје и покренал иниција-
тива за основање на фондација. Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Уни-
верзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје има свој Статут по кој работи. 
За остварување на целите и задачите на Фондацијата се грижи Управен од-
бор чиј претседател е ректорот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ 
во Скопје, а потпретседател е авторот на овие редови како постојан член на 
Фондацијата.
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Првите стипендии се доделени на 10 студенти, за постепено таа бројка да 
се зголеми на 50 студенти. Заклучно со учебната 2014/2015 година стипен-
дија имаат добиено околу 250 студенти. Мнозина од нив, по дипломирањето, 
се вклучиле во образовниот процес на Универзитетот како асистенти, доцен-
ти и вонредни и редовни професори.

Голема благодарност од Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје 
и од студентите и почит кон починатите Атанас Близнаков и неговата сопруга 
Славка Близнакова. Затоа, името „Атанас Близнаков“ го носи Домот за пост-
дипломци во Скопје.

Атанас Близнаков починал на 10 јули 1998 година во Скопје, Универзите-
тот, на донаторот и големиот хуманист, му е вечно благодарен и неговото име 
го зазема почесното прво место на Споменплочата на донатори, изработена 
во знак на почит и благодарност кон сите кои дале значаен придонес во соз-
давањето и развојот на творечкиот подем на Универзитетот.

Покрај донаторската активност Атанас Близнаков се занимавал и со пу-
блицистика. Ги објавил трудовите: Д’мбени (монографија за селото) и Спо-
мени за националната, политичката и културната дејност на Македонците во 
Сединетите Американски Држави и Канада, како и статии, интервјуа и други 
материјали во дневниот печат, на радиото и телевизијата.

За своето големо дело Атанас Близнаков е одликуван со Орден за заслу-
ги за народ со сребрена ѕвезда, од тогашното Претседателство на СФРЈ, го 
добил највисокото републичко признание наградата „11 Октомври“, потоа со 
Плакета на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, со Плакета на 
Одборот на децата бегалци од Егејска Македонија, како и многу други плаке-
ти и благодарници.

По повод 2000 години од христијанството, Министерството за иселе-
ништво (сега Агенција за иселеништво), на истакнати поединци, асоцијации, 
клубови и добротвори (дарители) и луѓе кои на најразличен начин помагале 
за афирмација и напредок на Република Македонија и македонството, во-
општо, им додели медали „Свети Климент Охридски“, „Свети Јован Кукузел“ 
и плакета „Јустинијана Прима“. Прв добитник на медалот „Свети Климент Ох-
ридски“ е Атанас Близнаков.

Близнакв има објавено и поголем број текстови во информативни гласила 
во Сединетите Американски Држави и во Македонија, особено во списанието 
„Македонија“, гласило на Матицата на иселениците од Македонија, сега на 
Министерството за иселеништво, во весниците „Нова Македонија“, „Вечер“, 
„Студентски збор“ и во други гласила со кои тој останал приврзан до крајот 
на својот живот.

Благодарение на порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од 
Скопје, од публикацијата „Атанас Близнаков“ биле печатени 35 продолженија 
од ова дело, што значеше запознавање со донаторството на македонските 
иселеници. 
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45 ГОДИНИ ОД  
ФОРМИРА ЕТО НА 

ФОНДАЦИjАТА ,,АТАНАС 
БЛИЗНАКОВ“ НА УКИМ (2)

А танас Близнаков  бешe македонски национален деец, иселеник и 
повратник од САД, основач на Фондацијата „Атанас Близнаков“ 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Во 1920 година еми-
грирал во САД. Работел во Гери (Индијана) и бил активен член на 

Македонско-американскиот народен сојуз (МАНС). Еден е од основачите на 
друштвата „Александар Македонски“ и „Лазар Поптрајков“ и главен иниција-
тор за изградба на првата македонска православна црква во Гери. Бил прет-
седател на Болничкиот комитет во Гери за собирање парични средства за из-
градба на Државната болница во Скопје. Во 1977 година заедно со сопругата 
ја основале Фондацијата „Атанас Близнаков“ при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, за стипендирање на талентирани студенти.

Атанас Близнаков е еден од најистакнатите донатори од македонската 
дијаспора. Неговото име и дело се добро познати меѓу Македонците во Репу-
блика Македонија и во македонското иселеништво. Тој припаѓаше на прогре-
сивната генерација на Македонците на северноамериканскиот континент, кој 
помина долго време, далеку од неговата татковина. Тој го посвети животот за 
борба за слободата и напредокот на Македонија и македонскиот народ
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Животната приказназа најголемиот донатор од македонското иселе-
ништво Атанас Близнаков започнала на 15 декември 1901 година во познато-
то револуционерно село Д’мбени, Костурско, во егејскиот дел на Македонија. 
Селото во кое се родени плејада предвоени македонски борци и интелекту-
алци, меѓу кои, Лазар Поп Трајков, Лазо Москов, Лазо Трповски, Ташко Ка-
раџа и други кои се бореле за афирмација на македонските идеали.

 Атанас Близнаков на 19-годишна возраст, во цутот на младоста, ја вкусил 
горчината на емигрантскиот живот. Тој во 1920 година го напуштил родниот 
крај и тргнал во потрага за подобар живот по белиот свет. Од родителскиот 
дом го понесол сознанието дека го гони немаштијата, но го понесол и един-
ственото чувство дека е Македонец, дека ќе остане тоа на кој  и да е дел на 
земјата и дека пак ќе се врати во својата Македонија.

Новата страница од интересниот животен пат на Атанас Близнаков започ-
нала на 16 декември 1920 година, кога пристигнал во САД, во градот Меди-
сон, во државата Илиноис, каде што веќе имало македонска колонија. Таму 
првпат се вработил како фабрички работник без знаење на англискиот јазик. 
По една и пол година се населил во Гери, Индијана, град што е сместен на езе-
рото Мичиген, а кој во тоа време се развивал во индустриски центар. Таму, во 
Железарницата во Гери, еден од големите гиганти на тие простори, работел 
цели 34 години, се’ до денот кога бил пензионира.

Меѓутоа, за сето време во САД, деловноста на Близнаков се состоела од 
купување на недвижнини и акции. Потоа, за вложување на стекнатото било 
потребно следење на целокупната економска состојба, како и знаење и уме-
ење, особини коишто тој ги поседувал.

Иако најголемиот дел од своето постоење го минал во емиграција, Близна-
ков до крајот на својот живот остана со проблемите на Татковината. Тој не се 
покажа како обичен печалбар, туку како личност што насстојуваше да навле-
зе во суштината на македонската слобода, убава и правдољубива идеја, гле-
дајќи ги работите со многу сериозен пристап, со што се издигна над времето 
во кое живееше.

Во целиот свој животен пат делбата на Македонија ја сфаќаше како траге-
дија и погуба за македонското дело. Затоа со формирањето на Фондацијата 
„Атанас Близнакоф”, тој беше убеден дека ќе даде драгоцен придонес за Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј”, за македонскиот народ и за Македонија, а 
во исто време тоа ќе претставува поттик и инспирација за идните генерации 
во иселеништвото и пошироко.

Атанас и Славка Близнакови копнееле да ја посетат слободната маке-
донска држата и таа своја желба првпат ја реализирале во јуни 1958 година. 
Неопислива била радоста на овој наш иселеник, како и на неговата сопруга 
Славка од сето она што го гледале на секој чекор. Се ределе посети во Мати-
цата на иселениците од Македонија, на Универзитетот, Болницата, насекаде.

Тие прошетале по цела Македонија, каде што се сретнале со многу позна-
ти, роднини и пријатели. Ги виделе новите фабрики, школи, хидроцентрали, 
новите станбени згради. Имале можност да се запознаат со гигантските на-
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пори на слободниот македониски народ, кој заедно со другите југословенски 
народи, со секој изминат ден, извојувале нови победи на стопански, културен 
и политички план.

Ја виделе Македонија преродена и подмладена, како со брзи чекори оди 
напред кон посветла иднина. Од Атанас Близнаков никој не ги криел и тешко-
тиите со кои се борел македонкиот народ. Зашто тешкотии имало: минатото 
оставило длабоки рани. Но, веќе во 1958 година, по петнаесет години слобо-
ден живот, Македонија го имала изменето својот лик. И само оној што не до-
шол во Македонија со отворено срце не можел да ја види! Близнаков дошол 
во Македонија со љубов, со желба за посреќна иднина на слободниот дел на 
неговата татковина – Македонија.

По враќањето во Гери, Близнаков испратил срдечни писма до многу прија-
тели во Македонија. Така, мостот преку Океанот меѓу САД и Македонија ста-
нал уште поширок, уште поцврст! Меѓу другото, тој упатил писмо сомногу ис-
крени зборови до Матицата на иселениците од Македонија и до Редакцијата 
на списанието „Македонија”.

По враќањето во Америка кај Атанас Близнаков се роди мислата и жел-
бата дефинитивно да се врати во Македонија. За сето време беше опседнат 
со идејата да направи нешто со што ќе може на некој начин да и помогне 
на својата татковина, на својот народ што толку многу го сакал. Така се роди 
мислата за основање на Фондацијата „Атанас Близнакоф” за стипендирање 
студенти од Универзитетот во Скопје.

Желбата на Атанас и Славка Близнакови да дојдат постојано да живеат 
во слободниот дел на Македонија им се исполни во 1976 година. По пого-
лем број преписки и договори со Матицата на иселениците од Македонија, со 
Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” и со други институции и 
поединци, тие пристигнаа во Скопје, каде што срдечно и топло беа пречекани.

Организирањето на нивниот престој, сместувањето воопшто на нивниот 
живот беше, пред сé, на Матицата и на Ректоратот. Најпрвин беа сместени 
во зградата на Ректоратот, потоа во Карпош IV во кула 14 (една од убавиците 
како што луѓето ги викаат тие неколку згради), во I влез, I кат, стан бр. 3, три-
собен стан чија површина беше 82 м2 на ул. „Вич” бр. 24/3 Карпош ИВ.

Всушност, станот во Карпош му беше доделен на Атанас Близнаков на 
15.VII.1977 година од Комисијата за распределба на станови со кои распола-
гаше Извршниот совет на Собранието на СРМ.

Во 1979 година Атанас го доби станот на ул. „Орце Николов” бр. 75 II влез, 
исто така од Извршниот совет на СРМ. Таму остана да живее сé до крајот на 
својот живот, таму престана да чука неговото благородно срце. Овој стан е 
сопственост на Атанас (купен со заробени средства), а како наследство на не-
говата внука Нуша Пачкова  која го гледаше и се грижеше за него и за тетка 
Славка до последен момент.

Во овој стан на Собирот на станарите, 1978 година Атанас Близнаков, за-
едно со уште еден станар, беше избран за член на Куќниот совет.
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Исто така, по доаѓањето во Македонија, Атанас наоѓаше слободно вре-
ме да учествува во активностите на Матицата на иселениците од Македо-
нија, во Институтот за национална историја и во други институции. Меѓутоа, 
Д’мбени му беше втора љубов. Затоа беше активен во Иницијативниот одбор 
на Д’мбенската средба, која од првото одржување наиде на широк одек кај 
д’мбенци.

Осумнаесетти април 1977 ќе биде запишан со златни букви во аналите на 
Фондацијата „Атанас Близнакоф”. На тој ден, 148. пленарна седница на Сове-
тот на Универзитетот Св Кирил и Методиј од Скопје се одржа и тоа е свет мо-
мент, на прославата за македонските академски институции, како и значаен 
настан во животот на Атанас Близнаков и Славка. Всушност, на 18 април 1977 
година камен-темелникот на оваа добротворна организација беше поставен.

На седницата беше донесена одлука за основање на Фондацијата „Ата-
нас Близнакоф”, да обезбеди стипендии за студентите на Универзитетот Св 
Кирил и Методиј од Скопје, кој постигна извонредни резултати во нивните 
студии, но кои немаат доволно пари да плаќаат за нивното образование.

Денес фондацијата „Атанас Близнакоф”, е прва од ваков вид во Македо-
нија, создава голем интерес кај студентите, јавноста во Републиката, и маке-
донските иселеници во странство. Тоа, пред сè, е гордост и радост на своите 
донатори Атанас Близнаков и Славка; подарок за млади и за Македонија, но 
и поттик за другите добродетели, без разлика каде живеат, да им помогне во 
забрзување економски и културен развој во својата земја.

Фондацијата „Атанас Близнакоф” при Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј” во Скопје има свој Статут по кој работи. За остварување на целите и зада-
чите на Фондацијата се грижи Управен одбор чиј претседател е ректорот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а потпретседател и доживо-
тен член е авторот на овие редови Славе Катин.

За животот и делото на Атанас и Славка Близнакови се напишани две мо-
ногравски дела. Монографијата „Атанас Близнаков” (2000), на македонски 
јазик во издание на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” и 
Министерството за иселеништво на Република Македонија од Славе Нико-
ловски-Катин  и монографијата „Атанас Близнакоф” (2017), на македонски и 
на англиски јазик. во издание на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” исто така од Славе Катин.

Атанас Близнаков со неговата сопруга Славка живееше во Скопје повеќе 
од дваесет години (1976-1998). Во тој период Близнаков публикуваше две 
книги. Првата е „Д’мбени и револуционерното минато во   Костурско”, из-
дадена од Издавачката куќа „Мисла” од Скопје во 1982 година, а втората е 
„Националната, политичката и културната дејност на Македонците во САД и 
Канада”, што ја издаде „Култура” од Скопје во 1987 година.

Книгата за неговото родно село Д’мбени има цел да ја запознае младата 
генерација со активностите, дејноста, корените и животот на Македонците од 
Костурскиот крај, кои, не по своја вина, се распрскани насекаде по светот, но 
со душата се врзани со дедовската земја.



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Монографии за познати иселеници380

Во второто дело „Националната, политичката и културната дејност на 
Македонците во САД и Канада” го презентира македонското иселеништво, 
особено првата генерација доселеници во САД и Канада. На многу жив и на-
ративен начин го дава интегрирањето на македон ското иселеништво во но-
вата средина, организирањето на македонски те друштва и клубови, весници, 
организации и црковни општини. Книгата, всушност, е пресек на историјата и 
збиднувањата на македонските доселеници во САД и Канада.

Близнаков има објавено и поголем број текстови во информа тивни гла-
сила во САД и во Македонија, особено во списанието „Македонија”, гласило 
на Матицата на иселениците од Македонија, сега на Министерството за исе-
леништво, во весниците „Нова Македонија”, „Вечер”, „Студентски збор” и во 
други гласила со кои тој остана приврзан до крајот на својот живот.

Атанас Близнаков беше големиот хуманист, на кого Македонија му е веч-
но благодарна, особено Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, каде неговото 
име го зазема почесното прво место на Спомен плочата на донатори, израбо-
тена во знак на почит и благодарност кон сите кои дадоа значаен придонес во 
создавањето и развојот на творечкиот подем на Универзитетот.           

За своето големо дело Атанас Близнаков е одликуван со Орден за заслу-
ги за народ со сребрена ѕвезда, од тогашното Претседателство на СФРЈ, го 
добил највисокото републичко признание наградата „11 Октомври”, потоа со 
Плакета на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со Плакета на Од-
борот на децата бегалци од Егејска Македонија, како и многу други плакети и 
благодарници. Toj e прв добитник на медалот „Св. Климент Охридски, што  по 
повод 2000 години од христијанството тогашното  Министерството за иселе-
ништво, на истакнати поединци, асоцијации, клубови и добротвори (дарите-
ли) и луѓе кои на најразличен начин помагале за афирмација и нарпедок на 
Република Македонија и македонството воопшто.

Може да се заклучи дека Атанас Близнаков со формирањето на Фонда-
цијата „Атанас Близнакоф” отвори една нова страница во историјата на дона-
торството за Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за македонските 
студенти, македонскиот народ, македонското иселеништво и Македонија.
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ДЕЛОТО ,,АНДРЕА БРАНОВ“ 
- ПРВА ДВОjАЗИЧНА 

МОНОГРАФИИ НА СЛАВЕ 
КАТИН (3)

Монографијата „Андреа Бранов“ е првото издание на македон-
ски и на англиски јазик. Тоа дело Славе Катин му го посветил 
на Андреа Бранов, ис так   нат Македонец од Австралија. За ова 
дело, во предговорот Фидан ка Та   наскова, уредник во „Нова 

Македонија“ истакнала дека е своевидна са  га за жилавоста, мако тр пе нието, 
упорноста, истрајноста и непокорот на Ма  кедонците во дија спо рата. 

Немирниот дух про дол жува да се ефек туира во позитивна енергија, низ 
активност мошне силовита и пло до творна за Бранов во македонската заед-
ница во Вик то ри ја. Андреа е активен во клубови, здруженија, црковни општи-
ни, а нови нар ството е не го виот предизвик и големата љубов. Како успешен 
човек не ја заборавил и Македонија, а особено родниот Буф и неговата Би-
тола, со која со ра ботува преку страниците на македонските и австралиските 
вес ници. 

Андреа Бранов бил сведок на бомбардирања, на тортури и на тежок жи-
вот, на уцени на квазидемократската грчка власт. Спасувал глава како босо-
ног трчајќи од полињата да стаса пред портите, а вдолж патот летале гранати 
од сите страни. Тој ја изодил и бегалската голгота ‘48-та, кога заминува кон 
селото Браилово во прилепскиот атар. Натаму, патиштата го носат кон штип-
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ските и други синори на Македонија. Од утро до мрак работи кревкото доста 
изгладнето, ама храбро издржливо момче. 

Инаку, монографијата за иселеникот Андреа Бранов од Мелбурн, Австра-
лија, е дело на Славе Катин, а го печатела Издавачката куќа „Македонска ис-
кра“, од Скопје во 2001година, на 222 страници (на македонски и англиски). 
Монографијата е поделена на четири дела. Првиот дел е насловен „Мојата 
Македонија“, а во него е поместен текст за Егејска Македонија, во кој, меѓу 
другото се вели дека овој дел на етничка Македонија се нарекува уште При-
морска или Беломорска Македонија.

Во текстот за неговото родно село Буф, Лерински, пак, е забелеѓано дека 
тоа е село вo Егејска Македонија, денешна Република Грција, вo општината 
Лерин, кое според пописот во 2001 имало 134 жители. Меѓутоа, во времето 
на посетата на  Ѓорче Петров  во  1896  година Буф имало 200 куќи со 2120 
жители, сите Македонци под духовенство на Егзархијата. Улиците на селото 
биле нерамни, а некои биле поплочени со тесна груба калдрма. Селото Буф е 
сместено на надморска височина на околу 1000 метри, под источните падини 
на  Баба Планина, расположено во котлината која ја формираат планините 
Баба и Бигла.

Во монографијата е посветено посебно место за познати личности од Буф, 
меѓу кои се:поп Костадин Трпков-Буфски, интелигентен свештеник кој оста-
вил длабоки траги во македонското национално револуционерно движење 
во втората половина на XIX век, израснувајќи во една од најмаркатните фигу-
ри во борбата за национално ослободување на Македонија од турскиот јарем.

Посебно место во историјата на Буф и воопшто на Егејска Македонија 
имаат борците за човекови права на Македонците, особено во Егејска Ма-
кедонија, Димче Хаџи Поповски и д-р Трифун Пановски.  На овие личности 
градот Битола им се оддолжил со именување на една улица на Димче Хаџи 
Поповски, а Болницата во Битола го носи името на големиот хуманист д-р 
Трифун Пановски.

Вториот дел од монографијата е посветен на животниот пат на Андреа 
Бранов. Во него се дадени податоци за детството и младоста на Андреа, бег-
ството од родното огниште, како и неговиот престој во селото Пишица, Свети 
Николско и во Битола. Потоа се дадени текстови за неговите подготовки за 
одење во Мелбурн, Австралија.

Меѓу другото, во монографското дело „Андреа Бранов“ се вели дека Анд-
реа Бранов е роден во убавото македонско село Буф, Леринско, на 13 септем-
ври 11935 година, од татко Филип и мајка Марија. 

Тој произлегува од видната фамилија Бранови која се смета една од 
најстарите во селото, чиј корени одат повеќе векови наназад дури до фор-
мирањето на ова убаво македонско патриотско село во Егејска Македонија.

Третиот дел е посветен на семејното стебло на Брановци, кое се расселило 
насекаде по светот, со посебна нагласка на фамилијата на Андреа Бранов. Во 
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овој дел се поместени бројни податоци за семејството на Андреа проследени 
со интерсни фотографии од Македонија и Австралија.

Инаку, Андреа Бранов со фамилија тргнал од Битола за Австралија на 14 
март 1963 година, а еден месец потоа на 14 април, на ден Велигден пристиг-
нале во далечниот Мелбурн, во австралиската држава Викторија. Патување-
то со брод било напорно но многу интересно. Во тоа време Австралија била 
мека за новодојденците од целиот свет.

Четврттиот дел го носи името „Печалбарски хоризноти“ и е испонет со дел 
од неговите новинарски и спортски активности. Притоа се дадени неговите 
активности на спортското поле како член на Управниот одбор на фудбалски-
от клуб „Македонија Престон“ од Мелбурн. 

Таму ја открил својата дарба и наклоност кон спортското новинарство. 
Учејќи го „занаетот“ прво соработувал со „Австралиско-македонски недел-
ник“, а потоа со Етничкото радио и други гласила.

За одбележување за монографијата „Андреа Бранов“ од Славе Катин е и 
тоа што ова дело својата прва промоција ја доживеала во Торонто, Канада, во 
просториите на МПЦ „Свети Климент Охридски“, во организација на Литера-
турното друштво „Браќа Миладиновци“, во 2001 година. По тој повод, истак-
натиот македонски академски сликар Ѓорѓи Даневски, ќе нагласи: „Ова дело 
е лика и прилика за еден иселеник, откорнат од својата дедовска земја, кој, 
како и илјадници други Ма ке донци, е прогонет од Егејска Македонија. Преку 
него, Катин ни го прет ставува животот, постигањата, судбината и вистината 
за Маке дон ците насекаде во светот“, нагласува Ѓорѓи Даневски.
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МОНОГРАФИjАТА ЗА 
,,СЕМЕjСТВОТО jАНОВСКИ“ 

ОД ТОРОНТО (4)

В тората монографија на македонски и на англиски јазик Славе Ка-
тин му ја посветува на „Семејството Ја нов ци“, од село Велушина, 
Битолско, иселено во Канада, сопственици на успешна фирма во 
Торонто. Во неа тој истакнува: 

„Можеби оваа кни га кога ќе дојде во рацете на идните канадски потомци 
на браќата Петре, Марко и Васил Јановски, ќе го поттикне нивниот интерес за 
племето стројни горди Македонци, растурени по светот. 

Можеби таа ќе ги мо ти вира и стимулира тие да дојдат во Македонија, 
да застанат за миг пред пор тите на убавите куќи на нивните прадедовци во 
Велу ши на и да ја зе мат судбината во своите раце. Да видат што можат да 
направат за Тат ковината на нивните родители, која денес е самостојна и не-
за висна др жава“. 

Ако некој историчар бара оригинално македонско семејство, со сите ка-
рактеристики на национален, културен и верски план, подобар избор од Ја-
новци, веројатно, нема да најде. Зашто историјата и генезата на ова македон-
ско семејство, фактички е дел од историјата на Маке до нија, со сите нејзини 
голготи низ вековите. 

Сликата за ова семејство е ли ка и прилика за оваа наша земја страдалнич-
ка. Поради тоа и не слу чајно во Библијата (Светото писмо) и другите древни 
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документи Македонија се спо менува како библиска земја“, истакнува Славе 
Катин 

Монографијата „Семејството Јановци“ не е само дело за успесите на ова 
иселеничко семејство во канадската економија, туку и за земјата од ко ја по-
текнуваат. Историјата на Велушина, на Битола и на Македонија, Катин ја от-
сликува низ фактографијата на која можат да му позавидат многу публици-
сти. 

Инаку, по повод празникот посветен на македонскиот просветител и па-
трон на Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“, а во 
организација на Соборниот македонски храм што го носи неговото име и 
Литературното друштво „Браќа Миладиновци“ (чиј член е и Катин), на 8 де -
кември 2002 година, во Торонто, Канада, се одржала значајна кул тур на сема-
кедонска манифестација. 

Во големата сала на храмот, а во при суство на неколку стотини членови на 
македонските православни црковни општини, на бројни македонски друштва 
и асоцијации, биз нис ме ни, ма ке донски дипломати и видни граѓани на кул-
турната јавност од ме  тро полата Торонто, било претставено творештвото на 
хроничарот на ма кедонското иселеништво, Славе Николовски-Катин. Тогаш 
било про мо  вирано неговото најново двојазично дело (на македонски и на ан-
глиски), моно гра фијата „Семејство Јановци“. 

За Монографијата, пак, на доблесното македонско семејство на Петар, 
Марко и Васил Јановски, кое е познато и признато во македонската комуна во 
Торонто, а чии корени се од селото Велушина, Битолско, збо ру вал протастав-
рофорот Јован Босеовски, свештеник од црквата „Свети Климент Охридски“. 
Во своето пригодно обраќање, свештеникот Бо сеов ски, меѓу другото, истак-
нал: 

„Луксузната двојазична монографија „Семејството Јановци“ е прво дело 
од ваков вид во иселеништвото во Канада и претставува значаен прилог за 
корените, постигнувањата и животната приказна за браќата Јановски. Ова 
дело на Славе Катин е документ за трите генерации на семејството Јановски. 
Тоа е трајно сведоштво и прекрасна слика за ова познато и признато семеј-
ство. 

Тоа е дело кое ќе предизвика поттик кај голем број македонски исе ле ници, 
особено кај помладите генерации, да не ги заборават де дов ски  те корени во 
стариот крај - во Македонија. Напротив, тие треба да би  дат мост на зближу-
вање, разбирање и соработка на нашата нова тат ко  вина Канада и на земјата 
на нашите предци - Македонија, како што е слу чајот со семејството Јановски“, 
нагласил свештеникот Јован Босеовски. 

За делото „Семејството Јановски“ зборувал и поетот Алексо Лозановски, 
истакнат исе ле ник од Преспа. Во своето обраќање, тој рекол дека моногра-
фијата „Ја нов ски“ е ретко дело од ваков вид и затоа претставува значаен 
при лог за македонското иселеништво. Ова дело на Славе Катин, е документ 
за сите генерации на се меј ството Јановски. 
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Тоа е трајно сведоштво и пре красна слика за овие на ши луѓе, кои на-
пуштајќи ја својата татко ви  на поради економските проб леми со кои се су-
друваше земјата, во периодот на нејзината изградба и об нова, заминале во 
непознатиот свет за да се потврдат и афирмираат како способни и успешни 
Македонци, на кои нив ната Татковина е горда. Од тие причини ова дело ќе 
предизвика поттик кај голем број македонски иселеници да не ги заборават 
дедовските ко рени во Македонија.

Исто така, со пригодни зборови на присутните им се обратил и Ѕвонко Му-
цунски, вршител на должноста амбасадор на Република Ма кедонија во Кана-
да, кој дошол специјално за промоција на монографијата.

На промоцијата на делото „Семејството Јановски“ што се одржа на 16 
април 2003 година во Народната и универзитетска библиотека „Свети Кли-
мент Ох ридски“ во Скопје, свое излагање под наслов „Предноста и моќта на 
книгата“ имал д-р Димитар Керамичиев, претседател на Матицата на иселе-
ниците од Македонија. Во своето излагање д-р Димитар Керамичиев го ис-
такна следното:

Ми претставува чест и задоволство што ми е дадена можноста да го ис-
кажам своето мислење за трудот кој денес се промовира - монографијата за 
„Семејството Јановски“ од Славе Николовски-Катин, веќе 20-ти по ред труд, 
со тематика за македонското иселеништво.

Овој труд на Славе Катин го прочитав, речиси, во еден здив, при што ме 
опфати силно чувство на восхит, чувство на прекрасно задо вол ство. Се на-
вратив од почетокот, од првите страници, ги прочитав повтор но потцртани-
те зборови, реченици и мисли и се обидов да ги објаснам чув ствата што ме 
исполнија. Утврдив неколку моменти: прво, самата струк тура на содржините 
на монографијата овозможува да се добие сосема јасен и целосен увид на 
основната цел на авторот. 

Кори стеј ќи го индук тивно-дедуктивниот пристап авторот ги прикажал 
ис то риските настани и развојот на селото Велушина, битолско, од каде по-
текнува семејството Јановски, а потоа ги опишал на најпластичен начин 
физички те, инте лек туалните, емоционалните, карактерните и другите осо би-
ни на главните ликови во монографијата, посебно таткото Ѓорѓи со синовите 
Васил, Марко и Петар, кои долги години заедно со своите семејства жи веат и 
работат во Канада.

Меѓу нашата научна и публицистичка елита тешко може да се најде лич-
ност која може да се спореди со обемот, разновидноста на со др жи ни те и пси-
холошката вдлабоченост, со кои се карактеризира богатиот опус на Славе Ка-
тин кога станува збор за неговите трудови кои се од не суваат за Македонците 
раселени по целиот свет, пред сѐ , во САД, во Ка нада и во Австралија.

Во што е предноста и моќта на Славе Катин за да биде нај ко н ти нуиран, 
најширок, најсеопфатен и најавтентичен, како што вели ака демик Блаже Ри-
стовски во својата рецензија за книгата на Славе Катин „Македонците во САД 
и во Канада“, кога се во прашање проблемите на македонското иселеништво?
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Мислам дека за таквата успешност на Славе Катин значајни се некои не-
гови карактеристики, пред сѐ, без двоумење тоа е плод на структурата на 
неговата личност во која доминантна улога игра неговата изразена сензи-
тивна перцепција која му овозможува да ги согледа нај осет ливите, би рекол, 
најскриените видови на однесување на Македонците во иселеништвото и без 
тешкотии да ги објаснува. 

И при простото, фак тографско изнесување на податоци за однесувањето 
и при описот на из разувањето на емоциите, или при описот на личните ка-
рактерни осо бини, Славе Катин тоа не го прави на обичен начин. Тоа го прави 
на свој соп ствен начин. Тоа не го прави и со китење на зборови, туку со ед но-
ставни, искрени зборови, кои овозможуваат да се добие јасна слика за про-
филот на личноста за која зборува. 

Си земам за право да кажам дека ста нува збор за надареност и со присуство 
на високо ниво на конотивно-мо тивациско влијание. Вториот значаен фактор, 
за да се создаде ова извон редно дело на Славе Катин, е неговото добро позна-
вање на маке донското иселеништво, кое долги години го проучувал.

Во нашите први кон такти имав впечаток за потоа тој да се транс фор   мира 
во увереност, дека Славе Катин живее со проблемите и на ста ни  те на македон-
ското иселеништво, како да е тоа дел на неговата лич ност. Насекаде низ све тот 
ги познава сите македонски цркви и црковни оп  штини, организации, друштва 
и многу поединци, од пред многу го  ди ни и сега. Кај Славе Ка тин постои трајна 
ориентација на неговата свест кон појавите и проб лемите на Македонците во 
исе ле ништвото. Зна чај но е да се потенцира дека кај овој автор постои позити-
вен емоциона лен од нос, како и јасно изразени позитивни ставови. 

Тие негови пси хо ло шки ка рак  те рис ти ки, верувам, се силата која го тера 
непрекинато и не у морно да го проучува ма кедонското иселеништво. Иако 
нема фор мал на еду ка ци ја по ис то рис ки науки Славе Катин во ова дело пока-
жува извонредно познавање на  историските настани и појави во Македонија 
од периодот на Античка Ма кедонија до денешен ден. Посветете внимание во 
деловите на оваа мо нографија од 17-та до 94-та страница па ќе се уве рите во 
оваа моја кон статација. 

Поголемиот број од овие страници бук вал но можат да бидат дел во не-
кој учебник по историја за нашите ученици. На страниците од мо нографијата 
за историските настани за Македонија и за Велушина ав  то рот Славе Катин 
е консеквентен во своите уверувања и храбар во свои  те кажувања. Кај него 
нема дилеми дека корените на Македонците се античките Македонци и нив-
ните водачи Филип и Алек сан дар Маке дон  ски. 

Надареноста на авторот да ги открива и да ги при ка жува појавите и одне-
сувањето на ликовите во монографијата како и не говото добро поз на вање 
на македонското иселеништво, се значајни фактори за соз давање на овој из-
вонреден труд, кој предизви кува восхит и задоволство кај читателот. Меѓу-
тоа, третиот фактор, исто така, многу зна чаен, беше из борот, определбата на 
авторот да пишува за семејството Ја н овски, по потекло од село Велушина, 
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кое се простира на 10-тина километри на југ од Битола, на патот што води од 
Драгош за Егејска Македонија, во Гр ција.

Ова семејство долги години живее во Канада. (Опишувајќи ги генезата и 
корените на членовите на ова семејство и нивниот животен развој, прво, во 
родното Велушина, а потоа во Канада, на авторот му овозможува да ги акту-
ализира споменатите негови карактеристики. Во самиот почеток на трудот 
(стр.17), авторот истакнува: „Ако некој историчар бара ори ги нална македон-
ска фамилија, (психолозите би рекле типична ма ке дон ска фамилија), со сите 
карактеристики на национален, културен и верски план, подобар избор од 
Јановски, веројатно, нема да најде.“ 

Авторот со право го тврди тоа, зашто семејството Јановски е типично по 
бројните ма кедонски карактеристики: честитоста, благородноста, скромно-
ста, гос тољубивоста, хуманоста, чувствителноста, работливоста, грижата 
за чу вање и негување на заедништвото во семејството итн. Поради тие из-
разени особини беа познати и почитувани во Велушина и пошироко во би-
толскиот крај. 

Но, според исказите од многу поединци, што ги наведува ав торот, члено-
вите на ова семејство се карактеризираат уште и со ис клу чителна надаре-
ност, талентираност и љубопитност во пристапот кон ре ша вањето на секојд-
невните проблеми на нивниот живот во селските ус лови на живеење.

Среќата на семејството Јановски им беше наклонета што ја избраа Канада 
за своја втора татковина, зашто само таква земја (која го признава мултикул-
турното шаренило, со континуирана недискриминациска по ли тика, каде се-
кој има право на слобода на изразување на мислата, на ве рата, на негување 
на сопствената култура, обичаи и мајчиниот јазик), мо жеше да им овозможи 
да го изразат целиот свој потенцијал. 

Секако, бла годарение на сите особености на едно типично македонско се-
мејство и на наследената надареност и талентираност (иако без особено об-
ра зо вание, особено стожерите на семејството - таткото Ѓорѓи и неговите си-
нови Петре, Марко и Васил), но, во канадски услови, и прифаќањето особини 
како: енергичноста, динамичноста, дисциплинираноста и организираноста, 
што се бараат и се важен предуслов за успех во за падната цивилизација. 

Денес семејството Јановски се успешни бизнисмени со фабрика за про-
изводство на мебел и кујнски елементи многу барани на канадскиот пазар 
поради нивниот квалитет. Постарите создадоа голема и сигурна ид нина за 
бројните членови на нивните генерации: синовите, нивните со пруги и внуци 
кои се школуваат по разни универзитети во Канада и стек нуваат високо об-
разование и стануваат специјалисти во разни об ласти. 

Покрај успе сите што ги постигнуваат на полето на бизнисот членовите на 
семејството Ја новски останале скромни, умерени, милозливи, со питомо срце 
и душа, чесни и хумани а над сѐ со изразени чувства за својот крај, за својата 
Ма ке до нија. Надвор од својата работа членовите на ова широко семејство 
се ак тивни членови во македонските организации, посебно во македонските 
црк ви, редовни во органите на Црквата „Свети Климент Охридски“. 
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Тие се големи донатори и покровители на црквите и на сите секции (кул-
турно-просветни, об ра зовни, спортски и др.), кои функционираат во рамките 
на маке донските цркви. Едноставно: тие ниту во еден момент не заборавија 
дека се Македонци, непрекинато интересирајќи се не само за она што се слу-
чува во нивното Велушина, туку и за настаните и животот во нивната Македо-
нија. И во овој дел авторот Славе Катин ги пренесува нивните стре межи, нив-
ните желби и надежи со една посебна ерупција на задоволство што лесно се 
пренесува и кај читателот.

За да не остане сам во своите раскажувања, на крајот на книгата авторот 
ги пренесува и исказите на повеќе лица (свештеници, новинари, бизнисмени и 
пријатели), кои зборуваат што значи семејството Јановски меѓу Македонците во 
Торонто и пошироко и што значи за бизнисот во Ка нада. Еве некои од тие искази...

Тие служат за пример во нашата ма кедонска средина. Како големи до-
маќини тие помагаат сѐ што е ма ке донско во Торонто и се редовни членови 
на Катедралата ма кедонска – „Свети Климент Охридски“, ги помагаат радио 
и ТВ ча совите, весниците кои се печатат на овие простори и се учесници на 
го лем број хуманитарни акции...“ (Протаставрофор Јован Босеов ски);.„срцето, 
душата и мислата е во оваа позната угледна велушинска фамилија од која 
блика радост и топ лина за сѐ што е македонско...“ (Драгица и Никола Белчев-
ски, во ди тели на радиопрограмата „Глас од Македонија“);... 

„Семејството Јановски ужива голема почит како Македонци и голем ре-
спект како сопственици на нивниот бизнис. За мене Јановски се семејство кое 
во новиот свет го персонифицираат македонскиот дух со сета негова блеска-
вост...“; (Зоран Карапанчев, пријател на семејството);... „ги познавам браќата 
Јанов ски... тие се многу искусни, честити, љубезни, ценети и многу сакаат да 
по ма гаат... им пожелувам многу успеси во нивниот развој и нивните це ли...“

На крај, ќе завршам со надеж и со увереност дека монографијата на Славе 
Николовски-Катин претставува огледало за минатото и сегашноста на семеј-
ството Јановски, патоказ и развој на идните нивни генерации, метафора на 
едно македонско семејство кое минувајќи низ трновитиот пат на преселбите 
прерасна во семејство со голем углед во едно развиено општество, во една 
земја каква што е Канада. 

И, сосема на крај, дозволете ми со длабоко чувство на резигнација, да ука-
жам дека монографијата има и една друга порака, таа е за нас, ов де во Репу-
блика Македонија. Таа ни укажува, нѐ опоменува колку нашите луѓе ра селени 
по светот мислат на својот крај, на својата Македонија. А, ние ов де? Верувам 
дека авторот на монографијата посакува одговорот сами да го откриеме. Тој 
би требало да биде следниот: Република Македонија кон делот од својот на-
род кој се исели од македонската земја и кој живее над вор од границите на 
Република Македонија, не може да се однесува никако пои наку освен како 
кон припадници на својот македонски народ“, рече Драгица Белчевска.

Благодарение на порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од 
Скопје, од публикацијата „Јановски“ биле печатени 26 продолженија од ова 
дело, што значеше запознавање со македонските иселеници. 



Монографии за познати иселеници390

МОНОГРАФИjАТА ,,СВЕТЛЕ 
(СТИВ) СТАМЕВСКИ“ ЗА 

БИЗНИСМЕНОТ ВО САД (5)

Една од значајните монографии на Славе Николовски–Катин е, се-
како, публикацијата за истакнатиот маке дон ски бизнисмен од Де-
троит, Светле (Стив) Стамевски, од тетов ско то село Одри, пријател 
на Џорџ Буш и голем македонски патриот и донатор. 

Монографијата „Светле (Стив) Стамевски“ е огледало на семејството 
Стамевски кое минало низ сите фази на македонското распетие, исполну-
вајќи го, речиси, целиот XX век со настани типични за вековната борба на Ма-
кедонецот, не само во старата татковина, туку и на сите свет ски исе ленички 
меридијани. 

Во својот текст за монографијата авторот Славе Катин пишува: „Анализа-
та на нивниот бурен животен пат, токму од изнесените при чини, ни го открива 
светот на Македонецот во планетарни размери, покажувајќи и потврдувајќи 
дека потомците на Александар Македонски, независно од нивните родокрај-
ни коти, се дел на една од најстарите свет ски цивилизации, чии трајни вред-
ности ги вградуваат во сите делови на нашата галаксија“, истакнува Славе 
Катин во уводот на оваа книга и додава:

„По нив светот нѐ препознава и затоа, историјата на кое било успешно ма-
кедонско семејство во дијаспората, фактички е историја и на нашето вековно 
битисување, не само на Балканот и во Европа, туку и на сите дру  ги конти-
ненти. Оттука, обидот да напишам монографија за семеј ство то Стамевски, 
во мојата научноистражувачка работа за македонското иселеништво, прет-
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ставува бисер на тој сложен проект, бидејќи се пот пи ра на фактографијата 
која извира од животниот опус на тие луѓе, со кои се гор   дее нивната стара 
татковина - Република Македонија. Таа, и покрај си те проблеми што денес 
ги има, успешно чекори кон својата де мократска преобразба, свртена кон ев-
ропските и светските инте гра тив ни процеси. 

Стамевски живее во САД, но не го заборава и својот роден крај. Тој не само 
што не кренал раце од своето родно Одри, Тетовско, во кое често доаѓа, туку 
ефектно влијае и врз тековите на американската по ли тика. Изборот на неј-
зиниот прв човек Џорџ Буш Јуниор, меѓу другите, е и негова заслуга, со која 
се гордее. Зашто неговиот влог на тој план, е влог во иднината на најмоќната 
држава во светот, но индиректно и врз иднината на Македонија. Дали оваа 
наша држава, тоа ќе знае и умее да го цени, ќе покаже времето“, заклучува 
Катин.

Првата промоција на монографија била организирана на Иселенич-
ката средба во предворјето на манастирот „Свети Атанасие“ во Лешок на 
13.08.2006 година, чиј промотор бил проф. д-р Димитар Керамичиев, прет-
седател на Матицата на иселениците од Македонија. Тој, меѓу другото рекол 
дека Стамевски е голем пријател и сопартиец на Џорџ Буш и е еден од нај-
плодните и најзначајните лобисти за самостојна, просперитетна и демократ-
ска Република Македонија.

На 24 септември 2006 година, пак, во просториите на Македонска право-
славна црква „Света Богородица“ во Детроит, САД, се одржала втората про-
моција на монографијата за успешниот бизнисмен Светле (Стив) Стамевски. 
На промоцијата зборувал свештеникот Благоја Ацевски кој го изнел следно-
то:

„Автор на ова двoјазично дело е познатиот и признат истражувач на Ма-
кедонците во дијаспората, новинарот и публицист Славе Николовски-Катин, 
а делото го издаде Книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје. Оваа 
значајна и по многу нешта единствена монографија од овој вид, претставува 
исцрпен осврт за вистината и за потеклото, животниот пат и постигнувањата 
на Светозар-Светле(Стив) Стамевски, истакнат македонски иселеник, сопар-
тиец и личен пријател на претседателот на Соединетите Американски Држа-
ви, Џорџ  Буш Јуниор и на неговото семејство.

Монографијата за Светле-Стив Стамевски и неговото семејство од Славе 
Катин, во исто време е и значајно дело за вистинска презентација и афирма-
ција на минатото и на сегашноста на Македонија и на македонскиот народ, 
со посебна нагласка на Македонците во САД. Славе Катин, на нему својствен 
темелен и исцрпен стил, успешно го завршил и ова дело кое значи прилог и 
има голем придонес во иселеничката книжнина. Книгата е поделена на девет 
делови. 

Исто така истакнал дека во делото е презентиран краток осврт на исто-
ријата на Македонија, на полошкиот крај и на родното село Одри, Тетовско, 
на семејството Стамевски. Исто така е дадено родословието на ова семејство, 
нивниот историски развој во Македонија и во САД, пријателството на Светле 
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со угледни американски личности од јавната администрација, неговите ак-
тивности во македонската заедница, особено во Македонската православна 
црква „Света Богородица“ во Детроит и други значајни настани, кои оваа кни-
га ја прават интересна за читање.

Со оваа монографија Славе Николовски-Катин уште еднаш успеал да от-
тргне од заборавот и да овековечи дел од животот на македонските иселени-
ци, овој пат преку личноста и делото на познатиот и признат бизнисмен и ви-
ден Американец од македонско потекло, Светле-Стив Стамевски“, истакнал 
свештеникот Благоја Ацевски.

Делото „Стамевски“ е значајна и по многу нешта единствена монографија 
од овој вид и претставува исцрпен осврт за вистината и за потеклото, живот-
ниот пат и постигнувањата на Светозар–Светле (Стив) Стамевски, истакнат 
македонски иселеник, сопартиец и личен пријател на претседателот на САД, 
Џорџ  Буш Јуниор и на неговото семејство. Инаку, на Светле Стамевски крсте-
ното име му е Светозар, а во Америка го викаат Стив. 

Монографијата за Светле (Стив) Стамевски и неговото семејство од авто-
рот на овие редови, Славе Катин, го отпечати  Книгоиздателството „Македон-
ска искра“ од  Скопје во 2005 година, на 222 страници на македонски и на 
англиски јазик. Таа во исто време е и значајно дело за вистинска презентација 
и афирмација на минатото и на сегашноста на Македонија и на македонски-
от народ, со посебна нагласка на Македонците во САД. Делото е темелно и 
исцрпно кое значи прилог и има голем придонес во иселеничката книжнина.

Делото е поделено на девет делови. Презентиран е краток осврт на исто-
ријата на Македонија, на Полошкиот крај и на родното село Одри, Тетовско, 
на семејството Стамевски, потоа родословието на ова семејство, нивниот 
историски развој во Македонија и во САД, пријателството на Светле со углед-
ни американски личности од јавната администрација, неговите активности во 
македонската заедница, особено во Македонската православна црква „Света 
Богородица“ во Детроит и други значајни настани, кои оваа книга ја прават 
интересна за читање.

Типичен пример  за тоа е почитуваното семејство на Светле (Стив) Стамев-
ски од село Одри, од Полог. Тој е македонски иселеник во САД, во државата 
Мичиген, истакнат бизнисмен, познат и признат донатор, хуманист и верен 
патриот на Македонија и Соединетите Американски Држави (САД). Негово-
то семејство минало низ сите фази на македонското распетие, исполнувајќи 
го целиот XX и овој XXI век со настани типични за вековната борба за маке-
донскиот опстанок, не само во старата татковина, Македонија, туку и на сите 
светски иселенички простори.

Анализата на нивниот бурен иселенички пат, токму од изнесените причи-
ни, ни го открива светот на Македонецот во планетарни размери, покажу-
вајќи и потврдувајќи дека потомците на Александар Македонски, независно 
од нивните роднокрајни коти, се дел на една од најстарите светски цивилиза-
ции, чии трајни вредности ги разнесуваат на сите делови на нашата галаксија, 
пo кои светот и нѐ препознава.
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Поради тоа историјата на кое било македонско успешно семејство во 
дијаспората, фактички е историја на македонското вековно битисување, не 
само на Балканот и во Европа, туку и на сите други континенти.

Затоа, обидот да напише монографија за семејството Стамевски, во истра-
жувачката работа на Катин за македонското иселеништво, претставува кру-
на на тој слободен проект. Монографијава се потпира на фактографија која 
извира од животниот опус на тие наши луѓе, со кои се гордее нивната стара 
татковина, Република Македонија, која, и покрај сите проблеми што денес ги 
има, успешно зачекори кон својата демократска преобразба, во рамките на 
европските и светските интеграциски процеси.

Во монографијата за Светле (Стив) Стамевски се вели дека една од значај-
ните личности која дала голем придонес во афирмирањето на самостојноста 
на Република Македонија и нејзино признавање од страна на Соединетите 
Американски Држави, секако е Светле (Стив) Стамевски, бизнисмен, полити-
чар, сопартиец и пријател на американскиот претседател Џорџ Буш – Јуниор.

Книгава е монографија за семејството Стамевски, од село Одри, Полог, 
Македонија, кое од втората деценија на минатиот век живее и работи во Со-
единетите Американски Држави, во Детроит, во државата Мичиген. Целосна 
претстава за нив може да се добие само под еден услов: ако за проекцијата 
на Стамевци се прекрши родното огниште Одри, Тетовско како негов атар и 
Македонија како Татковина.

Така историјата за нив ќе биде комплетна, особено за оние во чии раце ќе 
се најде оваа книга, за американските пријатели на Светле (Стив) и негови-
те нови генерации, но и на оние во татковината кои сѐ уште немаат целосна 
претстава за неа. А не знаат како да ѝ помогнат. Таа лекција ќе ја научат од 
Светле (Стив) Стамевски, кој не кренал раце од неговото родно место Одри во 
Полог и Македонија. 

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од монографијата „Светле (Стив) Стамевски“ биле печатени 22+10 продол-
женија од ова дело, што значеше запознавање со македонските иселеници.. 
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МОНОГРАФИjАТА ,,ТОМОВ“ 
- ЖИВОТНА СТОРИjА ЗА 
ФОЛКЛОРИСТОТ ГЕОРГИ  

( ОР ) ТОМОВ (6)

Една од значајните монографии на Славе Николовски – Катин, сека-
ко, е публикацијата за истакнатиот маке дон ски фолклорист Георги 
Томов од Њујорк. Монографијата „Томов“ е луксузно издание на 
320 страници на голем формат, илустрирано со бројни фотогра-

фии.
На двојазичното дело (на македонски и на англиски јазик) монографијата 

„Томов“ автор е познатиот истражувач на Македонците во дијаспората, новинар 
и публицист Славе Николовски-Катин, а делото го издаде Книгоиздателството 
„Македонска искра“ од Скопје, на македонски и на англиски јазик. 

Оваа значајна и по многу нешта единствена двојазична монографија од 
овој вид претставува осврт за ликот и делото на Џорџ и за вистината за не-
говиот американски ансамбл „Томов“ од Њујорк. Монографијата е сублимат 
за дваесетгодишниот труд на околу 250 Американци, кои го афирмираат ма-
кедонскиот и балканскиот фолклор, македонската култура, традициите и ви-
стината за Македонија во САД. 

Монографијата „Томов“ од Славе Катин претставува луксузно издание на 
320 страници на голем формат, илустрирано со бројни фотографии од кои 
најголем дел се во боја. Во неа се среќаваат фотографии од времето кога 
Џорџ Томов бил дете во Струмица, потоа играорец на националните ансамб-
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ли „Танец“ од Скопје и „Ладо“ од Загреб, до фотографии од многубројните 
настапи на ансамблот „Томов“ и друштвото „Гоце Делчев“ во САД, Канада и 
Европа.

Познатиот историчар и аналитичар на иселеништвото Александар Дон-
ски, за промоцијата на 17 мај 2007 година, истакнал дека во просториите на 
Домот на армијата на Република Македонија (АРМ), се одржало претставу-
вање на монографијата „Томов“, пред големиот аудиториум, меѓу кои биле 
поглаварот на МПЦ архиепископот Стефан, митрополитот Кирил, поранеш-
ниот претседател Киро Глигоров и многу други познати личности од јавниот, 
културниот и политичкиот живот во Македонија.

Книгата ја претставиле рецензентот Вера Стојчевска-Антиќ, поранешниот 
претседател на Матицата на иселениците од Македонија проф. д-р Дими-
тар Керамичиев и директорот на Националниот ансамбл „Танец“ м-р Бошко 
Тренески. Притоа, извонредниот и незаборавен настап на машката група на 
играорците на „Танец“ со древното оро „Тешкото“ бил примен од присутните 
со возбуда и одушевување.

Исто така, на триесет и четвртите „Љубански илинденски иселенички 
средби“ во 2007 година   продолжиле традициите   од предходните години. 
Тие започнале во „Чивлик“ пред културното љубанско наследство „Водени-
цата“. Пред големиот број посетители на средбите се одржала промоција на 
две монографии за македонски иселеници од Америка и тоа: „Светле–Стив 
Стамевски“ од Детроит и „Ѓорѓи–Џорџ Томов“ од Њујорк, чии автор е Славе 
Катин.

За монографијата посветена на познатиот иселеник од тетовскиот крај, 
Светле (Стив) Стамевски кој е сопартиец и пријател на семејството Буш и има 
заслуги во активностите САД да ја признае Република Македонија под устав-
ното име, зборувал проф. д-р Димитар (Таки) Керамичиев, тогашен претседа-
тел на Матицата на иселениците од Македонија. 

За делото на Катин посветено на амбасадорот на македонската култура 
Џорџ Томов од Њујорк, пак, зборувала проф. д-р Вера Стојчевска–Антиќ. За 
одбележување е тоа што Фолклорниот ансамбл „Томов“ чии членови биле ис-
клучително Американци, кои научиле да играат и пеат македонски ора и песни, 
во текот на турнејата на Балканот во 1985 година имало значаен и прв настап 
на друштво од дијаспората на Љубанските иселенички средби.

Монографијата „Томов“ од Славе Катин претставува огледало за позна-
тиот и признат фолклорист, етнолог, кореограф, скулптор, или како често го 
нарекуваат амбасадор на македонската култура, традициите и вистината за 
Македонија и македонскиот народ - Ѓорѓи (Џорџ) Томов. Оваа значајна и по 
многу нешта единствена двојазична монографија од овој вид претставува 
осврт за ликот и делото на Џорџ и за вистината за неговиот американски ан-
самбл „Томов“ од Њујорк. 

Монографијата е сублимат за дваесетгодишниот труд на околу 250 Аме-
риканци, кои го афирмираат македонскиот и балканскиот фолклор, маке-
донската култура, традициите  и вистината за Македонија во САД.   Во исто 
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време монографијата „Томов“ претставува овековечување на Фолклорното 
друштво „Гоце Делчев“ што е во состав на Македонската православна црква 
„Свети Кирил и Методиј“ од Сидер Гроув, Њу Џерси, потоа на другите маке-
донски асоцијации, на огромен број личности од македонските колонии, како 
и на значајни настани и активности на полето на фолклорот, културата и по-
стигнувањата на национален план на Македонците во Канада и САД.

Рецензенти на ова значајно дело се факултетскиот професор д-р Вера Стој-
чевска-Антиќ и еден од постојаните членови на ансамблот „Томов“, д-р Кристи-
на Калас. Книгата е објавена двојазично на македонски и на англиски јазик во 
превод на Соња Прус, а ликовното и графичкото обликување го направи Тони 
Васиќ. Исто така, во тимот за подготовка на монографијата придонес дадоа 
Сузана Стојковска, Снежана Велкова, Фиданка Танаскова и други.    Моногра-
фијата „Томов“ од Славе Катин е поделена на пет дела. 

Во делот насловен како Македонско-американското наследство, дадени се 
материјали за Македонија од времето на Александар Македонски до денес и 
за активностите на Македонците во Њујорк и Њу Џерси. Потоа, во делот за жи-
вотниот пат на Ѓорѓи Томов, поместени се репортажи за родниот град Струмица, 
за Скопје и за Њујорк, а е претставен и Џорџ Томов како играорец, кореограф, 
етнолог, вајар. Посебен простор е даден на материјалите со кои ансамблот „То-
мов“ за настапите е претставен низ страниците на медиумите во целиот свет, 
почнувајки од „Њујорк тајмс“ до „Нова Македонија“.

Во Петтиот дел во кој е дадено педесетгодишното творештво се вели дека 
скромниот Ѓорѓи Томов, меѓу другото, е добитник на највисокото американ-
ско признание: „Елис Ајланд“, награда за ширење на македонската култура 
и збогатување на американската историја - признание што го добиле аме-
рикански претседатели, конгресмени, глумци, пејачи, спортисти, уметници и 
други видни личности во САД, потоа наградата „Обединети нации“, за негови-
от придонес за зближување на народите, како  и многу други значајни награ-
ди, пофалници и признанија за фолклорната ризница на ансамблот „Томов“.

Со излегувањето на монографијата „Томов“, авторот Славе Николов-
ски-Катин успеал да го овековечи познатиот и признат Македонец Ѓорѓи 
(Џорџ) Томов и неговиот американски ансамбл „Томов“ од Њујорк, како и 
друштвото „Гоце Делчев“ од Њу Џерси. Со тоа Катин успеал од заборав да 
оттргне една сторија на дел од македонското иселеништво во САД.

Георги (Џорџ) Томов бил човекот кој целиот свој живот го мина во созда-
вање, во творење на нешто свое, нешто автентично. Го живеел својот животен 
сон, споделувајќи ја реалноста со својот народ без кој сонот не би постоел. 
Тој бил неуморен, со неверојатен творечки дух: скулптор, вајар, публицист, 
уметнички кореограф, основоположник на бројни македонски фолклорни 
асоцијации. 

Тој го создал познатиот ансамбл на народни игри и ора „ТОМОВ“ кој наста-
пувал и одржувал турнеи во целиот свет. Тој, исто така, раководел со Фолклор-
ниот ансамбл „Гоце Делчев“ при Македонската православна црква „Свети Ки-
рил и Методиј“. Формирал и голем центар за народни игри и песни во Њујорк. 
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Томов, без ничија помош, на меѓународно поле промовирал добра волја и раз-
бирање низ поврзувањето на културите на Америка и Македонија, како и на 
државите од поранешна Југославија и на Балканот. 

Македонецот Томов организирал и држел часови за балкански игри и пес-
ни во целиот свет. Овој динамичен уметник е еден од неколкуте изведувачи 
кој беше брилијантен не само во својот занает, туку и во уметноста на поду-
чување, така што на учениците им ја пренесуваше и радоста која се изразу-
ва при играњето. Без разлика дали подучувал групи или поединци, Георги 
(Џорџ) Томов бил прекрасен и надарен инструктор во сите фази на кореогра-
фијата, играњето во заедништво и во костимографијата.

Томов бил еден од првите Македонци кои ги запознавал американските 
личности со нашата македонска култура, особено со фолклорот. Всушност, 
немало доволно Македонци да ги учи, затоа тој примал ученици од универзи-
тетите во Њујорк, Колумбија, Њу Џерси. Земал родени Американци и ги учел 
да играат македонско оро и да пеат македонски песни. Исто така, во 1980 го-
дина, под негово влијание, македонскиот јазик почнал да се изучува на Уни-
верзитетот Њу Џерси како предмет.

Работилниците и стручните часови по музика што Георги (Џорџ) Томов 
ги одржувал на универзитетите, во клубовите, училиштата, организациите 
и играорните групи, му донеле меѓународни признанија, како и радост на 
илјадници играорци низ целиот свет. 

Бидејќи бил брилијантен играорец, Георги (Џорџ) Томов, чиј дом бил во 
Њујорк, бил добредојден во големите главни градови од целиот свет како 
истакнат ороводач во познатото национално Културноуметничко друштво 
„Танец“ од Македонија и со „Ладо“ од Хрватска. 

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од монографијата „Томов“ биле печатени 37 продолженија од ова дело, што 
значеше запознавање со македонските иселеници.. 
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НАjВИСОКОТО 
АМЕРИКАНСКО ПРИЗНАНИЕ 
МЕДАЛОТ НА ЧЕСТА ,,ЕЛИС 
АjЛАНД“ ЗА АНСАМБЛОТ 

,,ТОМОВ“ (7)

С поред моногравското дело „Томов“,Георги (Џорџ) Томов беше чо-
векот кој целиот свој живот го мина во создавање, во творење на 
нешто свое, нешто автентично, македонско 

Го живееше својот животен сон, споделувајќи ја реалноста со 
својот народ без кој сонот не би постоел. Тој беше неуморен, со неверојатен 
творечки дух: скулптор, вајар, публицист, уметнички кореограф, основопо-
ложник на бројни македонски фолклорни асоцијации. Затоа, ансамблот „То-
мов“ и тој беше и добитник на највисоки признанија.

Медалот на честа „Елис Ајланд” (Ellis Island) им се дава во спомен и им 
оддава признание на Американците од какво било етничко потекло кои дале 
значителен придонес кон американското општество. Тој се доделува ед-
наш годишно од страна на Националната етничка коалиција на организации 
(NECO) - покровителна група од повеќе 250 организации која го опфаќа спек-
тарот на етничките наследства, култури и религии. 
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Овој медал е прикладно именуван „Елис Ајланд” бидејќи по многу нешта 
медалот Елис Ајланд е траен симбол на емигрантските корени и различноста 
кои ја карактеризираат американската голема нација. 

Георги Томов е еден од оние кои го примиле овој медал. Америка отсеко-
гаш била засолниште/прибежиште за легалните имигранти од целиот свет 
кои доаѓаат до американските брегови со еден едноставен сон; ковајќи нов 
живот во земјата на можностите, слободата и слободата - слобода од религи-
озно, економско, политичко или етничко прогонување.

Кога имигрантската станица на Елис Ајланд, Њујорк, беше отворена на 1 јануа-
ри 1892 година, на 700 имигранти им беше дозволено да поминат низ неа само во 
текот на тој прв ден. До времето кога овој центар беше затворен во 1954, 17 мили-
они имигранти поминале низ неговите врати. Администрацијата и персоналот на 
Елис Ајланд просечно процесираа до 5 009 луѓе дневно.

Многу од овие новодојденци слабо зборувале англиски, речиси немале пари 
и пристигнувале само со она во што биле облечени. Наспроти таквите предиз-
вици, сите тие биле спремни да ги ризикуваат своите животи за можноста да 
изградат еден подобар живот за нив самите и за нивните семејства.

Медалот „Елис Ајланд” е воведен во 1986 за да им се оддаде чест на оние 
поединци кои - преку својата лична истрајност, жртвување и успех - помагаат 
Америка да остане на чело на науката, бизнисот, спортот, забавата, истражу-
вањата во здравството и на безброј други важни прашања. 

Претставувајќи виножито на етничко потекло, наградените од 2005 година 
ја примија својата награда на 14 мај 2005, во сенката на историскиот Голем Ѕид 
каде милиони имигранти, кои дошле во САД во втората половина на деветнае-
сеттиот век, ги направиле првите чекори кон еден нов живот.

Георги (Џорџ) Томов со својот ансамбл “Томов” учествувал на бројни кул-
турни манифестации во САД и Канада. Меѓутоа, посебно треба да се истакне 
учеството пред Обединетите нации во Њујорк во организација на “Интер-
националната културна мисија” и „Меѓународната имигрантска фондација”. 
Така, забележителен беше настапот на ансамблот “Томов” на 12-тата Меѓуна-
родна културна прослава “Ѕвезда на хармонијата” што се одржа на 12 ноем-
ври 1997 година.

Како резултат на значајните постигнувања на полето на заедничките од-
носи и придонесот на единството и хармонијата, Георги Томов ја доби висо-
ката и престижна награда “Ѕвезда на хармонијата” што ја доделува “Меѓуна-
родната имигрантска фондација”. Со тоа Георги (Џорџ) Томов стана првиот 
добитник на ваква награда на Обединетите нации во Њујорк. 

Исто така, Георги Томов имал и други настапи пред зградата на ОН. Меѓу-
тоа, неговиот удел како уметнички директор и кореограф на Македонското 
фолклорно друштво „Гоце Делчев” од МПЦ „Св. Кирил и Методиј” во Сидер 
Гроув, Њу Џерси, зеде активно учество на “Милениумскиот форум”. Овој кул-
турен настан се одржа пред зградата на Организацијата Обединети нации во 
Њујорк од 22-26 мај 2000 година. 
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На Форумот учествуваа голем број познати и признати уметници и ан-
самбли од бројни нации, а во присуство на амбасадори и официјални прет-
ставници од целиот свет кои се во ООН.

Преку орото и песната на младите играорци на „Гоце Делчев”, присутните 
се запознаа со македонското културно наследство. Тоа придонесе да се збо-
гатат содржините на тој историски „Милеумски форум” и да се даде значаен 
прилог на мултикултурната вечер. 

Исто така, Георги Томов има добиено пофалница од Делегацијата на жен-
скиот клуб на Обединетите нации во Њујорк. Признанието му е дадено за 
претставувањето на културата од Македонија.

Г-динот Георги (Џорџ) Томов е добитник на конгресионалното признание 
на државата Њу Џерси за 2001 година. Оваа специјална награда му е доде-
лена за успешното учество на 26-от Херитаге Фестивал Балл. Инц (Бал за 
етничкото наследство) што се одржа во Вест Орани, Њу Џерси, на 29 април 
2001 година. Тој се одржа под покровителство на претседателот на Сенатот и 
извршен гувернер на државата Њу Џерси.

Георги (Џорџ) Томов е исто така добитник на ова признание за 2005 годи-
на. Двете признанија се израз и одраз на неговите постигнувања во опште-
ственото живеење во државата Њу Џерси.

Како истакнат лидер во македонските заедници во Њу Џерси и Њујорк, 
Георги Томов има дадено значаен прилог и придонес на Балот. Овие државни 
признанија се во исто време и признание за неговото учество на различни 
полиња во македонските заедници, особено за формирањето на ансамблот 
“Томов”.

Инаку, Георги (Џорџ) Томов има добиено државни благодарници за него-
вата кореографија и учеството за јубилејната 100-годишнина на Статуата на 
слободата, во 1986 и 1990 година, како и за учеството на неговиот ансамбл 
на повторното отворање на островот Елис, каде голем број Македонци прв 
пат стапнале на американско тло, токму на овој по многу нешта необичен и 
карактеристичен остров.

Тоа беше единствен ансамбл во светот од ваков вид. Поголем број од 
членовите по занимање се професори, инженери, научници, кои своето сло-
бодно време го посветувале на убавите игри и песни од богатата македонска 
фолклорна традиција. 

Исто така за Ансамблот „Томов” е значајно да се одбележи дека тој има-
ше чест да даде претстава за спортистите на Зимските олимписки игри во 
Леик Плесид. Пред тоа, кога се случи силен земјотрес, Ансамблот веднаш ор-
ганизираше добротворен концерт, а приходот беше наменет за жртвите од 
земјотресот.

Она што ги збогати и внесе живост во изведбите и настапите од 1980-та 
беше постепеното лиферување на касети со снимени ора и нивна замена со 
вокални и инструментални мелодии во живо. Создавањето на народниот ор-
кестар „Томов”, додаде зачин на спонтаност и дури неочекувана програма. 
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Музичарите напорно учеа и се трудеа да ги совладаат таквите селски инстру-
менти како тапан, гајда, тамбура и фрула, а танчерите почнаа и продолжија 
да вежбаат и да пеат во балкански стил.

Ансамблот „Томов” во своето постоење имаше постигнато огромни резул-
тати околу ширењето на македонската култура. Секоја година одржувал од 
6 до 14 концерти во најпознатите светски Сали: Карнеги хол и Линколн цен-
тарот во Њујорк, во Бостон, Вашингтон, Чикаго и во многу други поголеми и 
помали градови во САД и во Канада; настапувал на повеќе телевизиски ста-
ници во САД; учествувал и на свеченото отворање и затворање на Зимските 
олимписки игри во Лејк Плесид 1984 година и на специјалистичкиот концерт 
за свеченото отворање на Еллис Исланд 1990, но и на многу фолк фестивали 
во Америка. 

Најпознатите весници: „Њујорк тајмс”, „Денс магазин”, „Дејли њуз”, „Ривер-
дејл прес”, „Денс ривју”, „Балерт њуз”, „Д’тајмс хералд”, „Артс” и други без ис-
клужок давале највисоки оценки за кореографијата, беспрекорната техника на 
изведување и одушевувањето кое го предизвикува ансамблот со сите изворни 
ора и песни од Македонија, а посебно со „Невестинското”, „Калајџиското” и др.

Ансамблот „Томов” гостувал во Македонија на сите фолклорни фестивали 
и пошироко на бившите југословенски простори, и тоа: 1974, 1975 и 1983 на 
Балканскиот фестивал во Охрид; 1976, 1977, 1979 на “Илинденските денови” 
во Ботола; 1975 и 1976 на Смотрата на фолклорот во Загреб; 1975 на Дубров-
ничките летни игри; 1981 и 1989 година на „Скопското лето” во Скопје и 1991 
на Семинарот за фолклор во Струга. Неговата активност била активно следе-
на и од македонските јавни медиуми.

Георги (Џорџ) Томов.живееше во Њујорк (САД) повеќе од 40 години, а таму 
му се наоѓа и неговиот вечен дом. Тој беше добитник на Орденот на честа за 
2005 год, што го доделува Владината орга низација НЕКО (од Владата на САД). 
Ова највисоко Општествено признание, за првпат е доделено на Македонец за 
автентично презентирање на македонската култура. 

Мегу досегашните добитници на Орденот на честа се шест досегашни 
претседатели на САД, како и извесен број познати американски државјани, 
меѓу кои: Џими Картер, Џорџ Буш, Роналд Реган, Бил Клинтон, Хилари Клин-
тон, Мохамед Али, Боб Хоуп, Френк Синатра и други, а меѓу нив е и Георги 
(Џорџ) Томов.
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МОНОГРАФИИТЕ ,,БОШКО 
РАjЧОВСКИ-ПЕЛИСТЕРСКИ“ И 

,,ГОГА ПЕЧЕНКОВСКИ“ (8)

Автобиографското дело „Бошко Рајчовски-Пелистерски“, чиј автор 
е Славе Николовски-Катин е издание на „Македонска искра“ од 
Скопје, отпечатено во 2008 година, на 254 страници и е двојазично 
издание - на македонски и на англиски јазик, а како дел од печа-

тарската активност на „Киро Дандаро“ од Битола. 
Монографијата „Бошко Рајчовски-Пелистерски“, всушност, е огледало 

на вистината за иселеникот, поетот, општественикот, новинарот и патриотот 
Бошко. Тој бил уредник и водител на програмата „Оро македонско“ која ја 
прославила својата 50-годишнина, што тој лично  со голем сентимент, го до-
живеал како многу важен овој радиојубилеј. Програмата имала стандардна 
шема - се емитувала секоја сабота, а од 2017 година во недела, по два часа, во 
периодот кога повеќето луѓе се во своите домови и можат преку слушањето 
радио да се пренесат со мислите во родниот крај.

Ова дело е презентер на голем број аспекти поврзани со дијаспората, со 
културата, литературата, јазикот, журналистиката, историјата, науката и ре-
лигијата, како и со животот на Бошко Рајчовски-Пелистерски, но и на низа 
други аспекти. За ова многу темелно и луксузно биографско издание кое е 
отпечатено во боја, и содржи повеќе од 250 страници, рецензенти се: амбаса-
дорот на УНЕСКО м-р Јордан Плевнеш од Скопје, примариурс д-р Иван Апо-
столов од Флорида и професор Синиша Ристевски, свештеник од Детроит.
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Инаку, промоцијата на монографијата „Бошко Рајчовски-Пелистерски“, се 
одржала во 2008 година, кога програмата започнала пред „Воденицата“со 
рецитал на Славица Петреска-Диневска и Бошко Рајчовски-Пелистерски. По-
тоа, како дел од културните случувања во Љубојно се промовирала моногра-
фијата за Бошко Рајчовски-Пелистерски, чиј автор е Славе Николовски-Ка-
тин. За оваа книга која е огледало на животот и делото на овој американски 
љубојчанец од Детроит и Флорида, запис на настаните на иселеникот, нови-
нарот, поетот, организаторот на средбите и водителот на македонското ра-
дио во Детроит „Оро македонско“, Пелистерски, зборувале проф. д-р Васил 
Граматиковски од Љубојно и д-р Иван Апостолов од Флорида.

Монографијата за Бошко Рајчовски е летопис за мошне големото семеј-
ство Рајчовски. Најголемиот број од фамилиите од сојот Рајчовски од втората 
декада на минатиот век претежно живеат и работат во Соединетите Амери-
кански Држави, особено во најголемиот град на државата Мичиген – Детро-
ит. А Бошко кој во зима живее во Флорида, другиот период во Детроит, во 
лето доаѓа во Македонија, во Преспа, во Љубојно. 

Тој е извонреден родољуб, роднокраен вљубеник, докажан активист, ис-
такнато поетско и новинарско перо и македонски родољуб. Затоа, со право 
може да се рече дека ова дело на Славе Катин, е траен документ и вистинско 
сведоштво кое го овековечува богатиот личен и семеен летопис на познатото 
семејство чии корени се од Љубојно - Преспа, а кои се рашириле и во Соеди-
нетите Американски Држави

Монографијата е посветена на 50-годишното литературно творештво 
на Бошко Рајчовски-Пелистерски. Ова дело од Славе Катин е поделено на 
5 глави во кои се опфаќа родната земја Македонија, потоа втората таткови-
на – Соединетите Американски Држави, активностите на Бошко на поетски и 
новинарски план, како и  лозата на семејството Рајчовски. Посебен простор 
во книгата е посветен на  нивните корени на неговото родно село Љубојно – 
Преспа, на САД, на македонскиот радиочас „Оро македонско“ од Детроит, на 
неговото литературно творештво и трите стихозбирки.

Јосиф Грежловски–Гандето во воведот на монографијата „Бошко Рајчов-
ски-Пелистерски“ напишал дека анализата на неговиот бурен животен пат, 
токму од многубројните причини и последици, ни го открива неговиот свет 
во планетарни размери. Притоа, покажувајќи и потврдувајќи дека потомците 
на Александар Македонски, независно од нивните родокрајни коти, се дел на 
една од најстарите светски цивилизации, чии трајни вредности ги вградуваат 
во сите делови на нашата галаксија, по кои светот и не препознава.

Поаѓајќи од овој факт, историјата на кое било македонско успешно семеј-
ство во дијаспората, фактички е историја на нашето вековно цивилизациско 
битисување, не само на Балканот и во Европа, туку и на сите други континен-
ти. Затоа, обидот да напишам монографија за Бошко Рајчовски-Пелистерски, 
во мојата истражувачка работа за македонското иселеништво, претставува 
значајно постигнување на тој сложен пат.                     
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А животната приказна на љубојчанецот во Детроит се потпира на факто-
графијата која извира од животниот опус на тие наши луѓе со кои се гордее 
нивната стара татковина – Република Македонија. Стариот крај, како често 
нашинците милуваат да кажат, кој, и покрај сите проблеми што денес ги има, 
успешно чекори кон својата демократска преобразба, во рамките на ев-
ропските и светските интеграциски процеси.

За ова значајно автобиографско дело, новинарката Фиданка Танаскова ќе 
напише дека, всушност, тоа е огледало на вистината за иселеникот, поетот, 
општественикот, новинарот и патриотот Бошко Рајчовски-Пелистерски. Тоа 
е значајно постигнување на Славе Катин во неговата истражувачка работа за 
македонското иселеништво. 

Животната приказна за љубојчанецот од Детроит и Флорида, заедно со 
семејството Рајчовски,  е своевиден биографски блик, се потпира на факто-
графијата која извира од  многудеценискиот животек, од вруточниот животен 
опус на Македонците во дијаспората, со кои се гордее нивната стара таткови-
на – Република Македонија.

По мојот повеќегодишен ангажман во проучувањето на македон ското 
иселеништво, кој ми овозможи да објавам голем број трудови од оваа област, 
последниве години моето внимание сѐ повеќе го преоку пираат успешните 
Македонци во дијаспората, чиј број не е мал. Зашто тие му даваат своевиден 
белег на овој стар македонски печалбарски феномен. И не само заради спец-
ификите на миграциските движења во светот, особено во минатиот век, туку 
поради фактот што Македонците, неза висно на кои светски меридијани ќе се 
најдат, отфрлени од вековната македонска голгота, им даваат посебен белег 
на општествата во кои се интегрирале.

Во монографијата „Бошко Рајчовски-Пелистерски“се вели дека свеште-
никот и професор Синиша Ристовски, пак, ќе напише дека Бошко Рајчовски 
првпат го запознал на Иселеничките средби во село Одри – Тетовско, во 2007 
година. Потоа кога дошол како нов парохиски свештеник во Детроит, покрај 
разговорите што ги водел за нашата држава, Република Македонија, состој-
бите во неа и како да се инвестира.

Читајќи ја монографијата прво уште повеќе се запознал со господинот 
Бошко, за неговите активности и за афирмацијата на неговото село Љубојно. 
Од тоа навистина се покажа што, всушност, тој правел за афирмација на не-
говата прва татковина, Република Македонија. 

Стихозбирката „Раѓање“ на Бошко Рајчовски – Пелистерски е сведоштво 
за неговиот живот и неговиот став кон татковината Македонија, кон иселе-
ништвото, кон неговиот живот кој е позитивен, ведар и инспиративен од љу-
бовта и пошитта на двете татковини, Македонија и САД.. Тој има реалистичен 
стил на пишување и мислата на читателите им дава искрен, пријатен и смиру-
вачки тон полн со топлина кон поезијата и кон читателите.

Инаку, авторот на стихозбирката „Раѓање“ Бошко Рајчовски-Пелистерски 
е познат и признат иселеник, новинар, поет и општественик во македонското 
иселеништво. Тој е роден во 1945 година во печалбарското Љубојно во Пре-
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спа, каде го заврши осумгодишното училиште. Потоа, како ученик во Економ-
ското училиште во Битола во 1964 година заминува за Детроит, САД, а денес   
живее на Флорида.

Тој е автор на тристихозбирки и тоа: „Дамари“  (во   коавторство со Јосиф 
Грежловски-Гандето), отпечатена во Детроит во 1968 година, како и на сти-
хозбирките  „Блиски сводови“ (1973) и „Тој не се врати“(2000). Бошко Рајчов-
ски-Пелистерски е и прв член на Друштвото на писателите на Македонија од 
иселениците, а за стихозбирката „Тој не се врати“, ја доби наградата „Македон-
ска веда“, признание на Матицата на иселениците од Македонија. Тој настапу-
вал четири пати на Струшките вечери на поезијата на ,„Мостови“.

Во аналите на иселеничката информативна дејност е запишано дека Бош-
ко е легендата на радио часот „Оро македонско“ во Детроит, кој започнал да 
работи во 1972 година и се емитува секоја недела по еден час во Детроит 
и Чикаго. Исто така, во април 1977 година, тој го започна својот ТВ час под 
името „Македонско ТВ-шоу“. И радио  часот и ТВ-емисијата на Рајчовски беа 
вистински афирматори на македонската и пошироко на балканската вистина 
и музички достигнувања. Секако, тие беа прилика и можност за афирмација 
на новинарските способности на Бошко Рајчовски-Пелистерски.

Инаку, радио часот „Оро македонско“ во минатото и денес е лозинка, еден 
вид мост меѓу иселениците од старата и новата татковина со блокот вести 
и информации за настаните во родната македонска земја. Преку овој радио 
час македонскиот јазик и песна се слушаат на сите простори во Детроит и 
пошироко

Радио часот „Оро македонско“ ја прослави својата 50-годишнина, што 
главниот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски лично  со голем сентимент, 
го доживеа како многу важен овој радио јубилеј. Програмата има стандардна 
шема - се емитува секоја сабота, а од 2017 година во недела, по два часа, во 
период кога повеќето луѓе се во своите домови и можат преку слушањето 
радио да се пренесат со мислите во родниот крај, во Македонија.

Со неговата активност и посветеност  да се афирмира духовниот, нацио-
налниот, културниот живот и православието,  и тој е еден од иницијаторите  за 
формирањето на  Македонската  православна црква ,,Света Богородица,, во 
Детроит,  која е  една од најголемите и најубави духовни  храмови на Север-
но-американскиот континент.

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од монографијата „Бошко Рајчовски-Пелистерски“ биле печатени 18 продол-
женија од ова дело, што значеше запознавање со македонските иселеници. 

Историјата на семејството „Пе чен ковски“, пак, е тесно повр за на со наста-
ните во Ма ке донија, со неј зината историја. Нив на та не ве ројатна приказна е 
ма ке донски ле топис за оп сто ју ва ње то на Ма ке донците, за кои теш ко можат 
да се најдат слични примери во ис торијата на кој било народ. Ма кедонија 
како земја и традиција, ка ко етнички ор га ни зам и оп штес  твена заедница, це-
ли ми ле ниу ми била запретана во пепелта на долгата бес кру по лоз на обес-
пра веност, потчинетост и роп с тва од најразличен вид, сѐ до неј зи ното појаву-
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вање на ис то рис ка та сцена како птицата фе никс, рамноправна на го ле мо то 
свет  ско семејство на народите и др  жа  вите.

Животната историја на Гога Печенковски е, истовремено, историја на Пре-
спа, а преку неа и на Македонија. Зошто она што се случило од најраните вре-
миња на Александар Велики, преку незаборавните битки на цар Самуил, до 
оние на Гоце Делчев, Стив Наумов и Мите Богоевски, во регионот на Преспа, 
ја одразува целата историска голгота низ која минувала Македонија, од неј-
зиното прогласување до независна и суверена држава. Со оваа книга е про-
ектирана најновата фаза од македонската историја за неговиот животен пат, 
на највкусните одлики и на најсублимираниот начин. 

Инаку, Гога Печенковски е роден во Долно Перово, село кое се наоѓа на 
средишниот дел од територијата на Општината Ресен, а непо сред но до се-
верниот брег на Прес пан ското Езеро. Селото е рам ни чар  ско, на надморска 
височина од 854 метри, како и езерото. Од Ре сен населбата е оддалечена 
око лу десет километри. 

Се чини како Перово да е дел од туристичкиот комплекс Оте шево. Тоа 
произ легува од фак  тот што Долно Перово се нао ѓа на крајбрежната линија 
на Пре с панското Езеро, едно од нај блис  ките населби до Сир Хан, а со тоа и до 
Отешево и Царина. Во овој туристички простор и во минатото и денес, нашле 
вра бо ту вање, меѓу другите и луѓе од Дол но и Горно Перово.

Убаво е во Долно Перово, а со тоа и во цела Преспа во есен кога разновид-
ните бои се пре пле тени како пајажина, кога ми ри сот на зрелите јаболка се 
раз не сува низ чистиот воздух. 

Пре крас но е во зима кога планините над виснале над Езерото, а лето вите 
и звукот од пеликаните се пре несуваат по езерската шир. Но, Преспан ското 
Езеро е нају баво во пролет кога јагликата ги пробива последните остатоци на 
снегот на Галичица и Пелистер и во лето кога свежината од Езе рото го испол-
нува треперливиот воздух и е преполно со мно гу број ни капачи и риболовци.
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ПЕТАР СТАМАТОВ 
- ДОНАТОР ЗА 

МАКЕДОНСКИТЕ  
СТУДЕНТИ (9)

Д елото „Петар Стаматов“ чии автори се Славе Николовски-Ка-
тин и внукот на Стаматов професор Методија Трајковски е едно 
од значајните изданија на Универзитетот „Свети Кирил и Ме-
тодој“ (УКИМ), отпечатено во 2010 година на 192 страници, на 

македонски и на англиски јазик. Во ова издание се дадени животот и делото 
на донаторот Петар Стаматов и неговата сопруга Јажа, кои оставиле длабоки 
траги за студентите на Универзитетот во Скопје и воопшто за идните генера-
ции во иселеништвото.

Животната историја на Петар Стаматов е, истовремено, и скромен дел од 
историјата на неговото родно Смилево, на Македонците во дијаспората, а 
преку нив и на нивната татковина – Македонија. Тој ја основа   Фондација-
та „Петар Стаматоф“ во 1988 година, по примерот на Фондацијата „Атанас 
Близнакоф“, која е формирана во 1977 година.

Петар Стаматов, доблесниот донатор, ја напуштил својата родна земја – 
Македонија од економски причини, а спомените, мислата, љубовта, тагата 
и патриотскиот дух кон татковината и својот народ не го напуштиле. Про-
никнувањето на овие хоризонтали во животот на Петар Стаматов и другите 
донатори, како и сите Македонци ширум дијаспората, ја открива сликата за 
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библиската природа на земјата на нивното потекло сместена на балканските 
простори.

Она што се случувало од исконските времиња на Филип II и Александар 
III - Македонски, или како што е познат Александар Велики, преку незаборав-
ните битки на цар Самуил, до оние на Гоце Делчев, Даме Груев и сите борци 
по нив, ги отсликуваат историските голготи низ кои минала Македонија, сѐ до 
нејзиното прогласување за самостојна, демократска и независна држава на 
Балканот. 

Затоа, може да се рече, со монографскиот труд за доблесниот иселеник 
Петар Стаматов, во скромни рамки се проектира најновата фаза на македон-
ската иселеничка историја. Тој е личност за почит и пример на кој можат и 
треба да се огледаат и други Македонци во двете татковини, САД и Маке-
донија. Делото што го направиле Петар Стаматов и неговата сопруга Јажа, 
Американка од полско потекло, претставува убав пример и патоказ на еден 
честит, мешан   и благороден американски брачен пар, меѓу Македонец и 
Полјачка.

Инаку, роднините, соселаните и пријателите во Македонија, Петар Ста-
матов го викале Петре, додека неговото презиме Стаматов, со доаѓањето во 
новата земја, администрацијата во САД го завела како Стаматоф (со две ф), 
што е случај за сите славјански презимиња што завршуваат на „в“. Затоа и 
неговата донација при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје е 
регистрирана како Фондација „Петар Стаматоф“ во 1988 година.

На Илинден во Смилево се игра и се пее, се јаде и се пие, се чувствува 
топло гостопримство и срдечност кај сите оние што доаѓаат да се сретнат со 
своите роднини, пријатели, познати... Зашто на Илинден во Смилево се со-
бира голем број смилевчани кои живеат надвор од татковината; иселеници 
од прекуокеанските земји, од европските земји, смилевчани што живеат низ 
Македонија, гости и иселеници од другите села, туристи и голем број поврат-
ници од Демирхисарско и Битолско.

Доблесниот донатор Петар Стаматов, кој е роден во револуционерното 
село Смилево ја напуштил својата родна земја – Македонија од економски 
причини и заминал за Чикаго, меѓутоа, спомените, љубовта, тагата и патриот-
скиот дух кон татковината и својот народ не го напуштиле.

Селото Смилево е родното место на Петар Стаматов. Тоа за донаторот 
било и сон и јаве и желба и замаглена слика, и љубов и тага и минато и веч-
ност. Затоа Смилево му било често во мислите и многупати го сонувал, но во 
исто време и се интересирал и читал за родното место

По угледот на најголемиот донатор во иселеништвото, Атанас Близнаков, 
со формирањето на својата Фондација „Петар Стаматоф“  бил убеден дека ќе 
даде драгоцен прилог и придонес за Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, 
а во исто време за македонската младина  и народ и за неговата родна земја - 
Македонија. Тој бил убедуван, по примерот на Атанас Близнаков дека негово-
то дело, во исто време ќе претставува поттик и инспирација за идните маке-
донски генерации, особено во иселеништвото, а и пошироко во Македонија.
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Петар Стаматов е човекот кој поголемиот дел од животот го поминал во 
Чикаго, САД, и кој направил големо дело со формирањето на неговата Фон-
дација, со цел да им помогне на младите македонски генерации - студенти. 
Меѓутоа, целосна претстава за него може да се добие ако за проекцијата се 
прекрши родното огниште - легендарното Смилево, потоа Битола, каде го по-
минал своето детство и неговите две татковини – Македонија и САД.

Фондацијата „Петар Стаматоф“ е животен завет на Петар Стаматов и на 
неговата сопруга Јажа. Иако тие немале биолошки пород, меѓутоа имаат сто-
тина свои студенти кои остануваат крајно благодарни за помошта што им ја 
дале во овие дваесетина години. Името и делото на Петар Стаматов ќе се 
слави вечно кај генерациите кои досега, а и во иднина ќе ја  почувствуваат 
економската поткрепа од Фондацијата „Петар Стаматоф“.

Како израз и одраз на почитта кон Петар Стаматов и неговата Фондација 
беше изготвено монографско дело. Така, монографијата „Петар Стаматоф“ 
од Славе Николовски-Катин и внукот на Стаматов проф. Методија Трајковски 
е дело на историскиот развој, постигнувањата и животниот пулс на донаторот 
Петар Стаматов. 

Монографијата е печатена на македонски и на англиски јазик во чест на 
животот и делото на еден од хуманистите од македонско потекло кој живеел 
во САД, Петар Стаматов и неговата Фондација „Петар Стаматоф“. Појавата на 
ова дело е кулминација на многу значајни активности кои се случиле во текот 
на речиси еден век  во животот на Петар и Јажа Стаматови и на постоењето 
на Фондацијата „Петар Стаматоф“ во период од дваесет и пет години.

Животот на еден благороден иселеник од Македонија во Соединетите 
Американски Држави, како што бил Петар Стаматов, сместен во еден ограни-
чен со податоци биографско-публицистички времеплов е своевидна сага за 
неговото опстојување. Монографијата за Петар Стаматов, со сета скромност, 
е лика и прилика за неговиот живот и за делото што тој го оставил вечно да се 
сеќаваат младите генерациите во Македонија.

Монографијата за Петар Стаматов и неговата Фондација „Петар Стама-
тоф“ се потпира на фактографија која извира од неговиот животен опус и од 
големото дело. Книгата е скромна слика за човекот кој поголемиот дел од 
животот го поминал во Чикаго, САД, и кој направил големо дело со форми-
рањето на неговата Фондација, со цел да им помогне на младите македонски 
генерации - студенти. Меѓутоа, целосна претстава за него може да се добие 
ако за проекцијата се прекрши родното огниште - легендарното Смилево, по-
тоа Битола, каде го поминал своето детство, и неговите две татковини – Ма-
кедонија и САД.

Треба да се нагласи дека биографските податоци за донаторот на Фонда-
цијата „Петар Стаматов“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, доблес-
ниот иселеник од Македонија, Петар Стаматов, ги дознавме од документот 
што тој самиот го напишал на македонски јазик во септември 1988 година и 
го испратил до неговиот внук проф. Методија Трајковски.
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Во документот, меѓу другото, се вели дека Петар Стаматов бил роден во 
1897 година во револуционерното и живописно село Смилево – Битолско (де-
нес административно припаѓа на општина Демир Хисар). Уште како дете на 
претшколска возраст, Петар се соочил со тежок и суров живот. Но, најстраш-
но било во бурните времиња на Македонија кога Османлиите го запалиле 
Смилево. 

Тогаш, неговата мајка ги грабнала двете дечиња; неговата сестричка Хри-
стина ја дигнала на раце на левата страна, а него го водела со десната рака. 
Потоа во голема паника со другите смилевчани кои панично бегале успеале 
да влезат во шумата, оставајќи го селото во пламен.                    

При крајот на 1920 година Петар Стаматов донел одлука да замине за Со-
единетите Американски Држави во потрага по подобар живот. Среќата му 
се насмевнала кога ги поднел документите заедно со пасошот да бара виза. 
Со визата за САД му се отвориле видиците и можноста да ја стаса групата 
којашто пред извесен период заминала за Америка. Среќата не го одминала 
и навистина групата ја стасал во Загреб, од каде заедно го продолжиле пату-
вањето кон САД.

По неколкудневно патување Петар Стаматов заедно со неколку други 
емигранти пристигнал во Гери, Индијана. Таму имало поголема македонска 
колонија, каде тој се приклучил и се чувствувал како да е во Македонија. Пе-
тар Стаматов во Чикаго ја запознал Јажа, девојка од полско потекло, со неа се 
оженил и со неа останал до нејзината смрт. Петар во својот брак немал деца. 
Тој починал на 27 јануари 1995 година во Чиаго каде е и погребан.

Инаку, Монографијата за донаторот Петар Стаматов е поделена на некол-
ку дела. Во нив се претставени неговите две татковини – родната Македонија 
и Соединетите Американски Држави каде го завршил неговиот овоземен 
живот. Посебен простор е посветен на Фондацијата „Петар Стаматоф“ која е 
формирана по примерот на Фондацијата „Атанас Близнакоф“. Овие две фон-
дации на македонски иселеници во дијаспората, досега се најголеми на Уни-
верзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, а и во Македонија во целина.

Монографијата е печатена на македонски и на англиски јазик во чест на 
животот и делото на еден од хуманистите од македонско потекло кој живее-
ше во САД, Петар Стаматов и неговата фондација „Петар Стаматоф“. Појавата 
на ова дело е кулминација на многу значајни активности кои се случија во 
текот на речиси еден век  во животот на Петар и Јажа Стаматови и на посто-
ењето на Фондацијата „Петар Стаматоф“ во период од дваесет и пет години

Монографијата беше промовирана во Ректоратот на Универзитетот „Све-
ти Кирил и Методиј“ во Скопје, како издавач, на 26 ноември 2010 година. На 
промоцијата за животот и делото на Петар Стаматов и неговата фондација 
зборуваа: ректорот проф. д-р Велимир Стојковски, потоа, проф. д-р Максим 
Каранфиловски, како рецензент и на крајот се заблагодари авторот Славе 
Николовски-Катин.         

Во текстот објавен во агенцијата МИА се вели: „Денес, 26 ноември 2010 
година на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје се одржа промо-
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ција на ново печатено дело, на монографијата „Петар Стаматов“, чии автори 
се Славе Николовски-Катин и Методија Трајковски.

Петар Стаматов e наш сонародник и голем Македонец од Илиноис, САД, 
по чија желба со Одлука на Универзитетскиот совет, на 1 април 1988 година, е 
формирана фондација, која го носи неговото име, за стипендирање студенти 
кои покажуваат особени резултати во студиите на Универзитетот „Свети Ки-
рил и Методиј“ во Скопје.

Петар Стаматов е роден пред повеќе од сто години во Смилево, а почи-
нал во 1995 година во Илиноис, САД, каде што живеел и работел повеќе од 
половина век. Печалбарскиот живот далеку од родниот крај, во Америка, го 
започнал на 18-годишна возраст. Живеејќи до крајот на својот живот на тие 
простори, Стаматов бил активно вклучен во прогресивните движења на Ма-
кедонците во прекуокеанска Америка. 

Од формирањето на Фондацијата „Петар Стаматоф“ до денес, корисници 
на стипендии се двесте шеесет и шест студенти од голем број факултети од 
сите научни области, кои покажуваат врвни резултати во студирањето, а од 
нив досега дипломирале над сто стипендисти.

„Издавањето на оваа монографија е само скромен израз на нашата голе-
ма благодарност за доблесниот гест на донаторот Стаматов кој ќе го паметат 
бројни генерации студенти-корисници на стипендии од оваа Фондација“ – ис-
такнал ректорот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје проф. 
д-р Велимир Стојковски.

Промотор на монографијата бил деканот на Филолошкиот факултет „Бла-
же Конески“ проф. д-р Максим Каранфиловски кој во својата реч изразил 
надеж дека оваа книга ќе го добие својот живот во рацете на читателите. Од 
името на авторите на монографијата се обратил Славе Николовски-Катин.

Инаку на промоцијата на монографијата „Петар Стаматов“ присуствувале 
членовите на Управниот одбор на Фондот, ректорската гарнитура, декани на 
УКИМ и други членови на академската заедница, секако, и студентите кори-
сници на стипендиите од оваа Фондација.

Монографијата за Петар Стаматов и неговата Фондација „Петар Стама-
тоф“ се потпира на фактографијата која извира од неговиот животен опус и 
од големото дело. Книгата е скромна слика за човекот кој поголемиот дел од 
животот го поминал во Чикаго, САД, и кој направил големо дело со форми-
рањето на неговата Фондација, со цел да им помогне на младите македонски 
генерации - студенти.

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од монографијата „Петар Стаматов“ биле печатени 22 продолженија од ова 
дело, што значеше запознавање со македонските иселеници.. 
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33 ГОДИШНО ПОСТОЕ Е 
НА ФОНДАЦИjАТА ,,ПЕТАР 
СТАМАТОВ“ НА УКИМ (10)

Петар Стаматов е личност за почит и пример од кој можат и треба да 
се огледаат и други Македонци во двете татковини, САД и Македо-
нија. Делото што го направиле Петар Стаматов и неговата сопруга 
Јажа, Американка од полско потекло, претставува убав пример и 

патоказ на еден честит, мешан  и благороден американски брачен пар, меѓу 
Македонец и Полјачка 

Петар Стаматов е роден во 1897 година во револуционерното и живопис-
но село Смилево – Битолско (денес административно припаѓа на Општина 
Демир Хисар). Уште како дете на претшколска возраст, Петар се соочил со 
тежок и суров живот. Но, најстрашно било во бурните времиња на Македо-
нија кога Османлиите го запалиле Смилево. Тогаш, неговата мајка ги грабна-
ла двете дечиња; неговата сестричка Христина ја дигнала на раце на левата 
страна, а него го водела со десната рака. Потоа во голема паника со другите 
смилевчани, кои панинчно бегале, успеале да навлезат во шумата, оставајќи 
го зад себе селото во пламен.

Петар Стаматов копнеел да го посети родното Смилево, своите роднини 
и слободниот дел на македонската држава. Таа негова желба првпат ја реа-
лизирал во 1962 година. Тогаш тој и неговата сопруга Јажа за прв пат, по 48 
години минати во САД, дошле во Македонија. Неописива била радоста на Пе-
тар кога ја допрел македонската земја. Ги посетиле своите роднини во Бито-
ла, Прилеп и на други места, но ја прокрстариле и цела Македонија. Ги виделе 
новите постигнувања во македонската држава, Ја виделе Македонија пре-
родена и подмладена, како со брзи чекори оди напред, кон посветла иднина.
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Петар Стаматов, заедно со својата сопруга Јажа, дошол петпати во Маке-
донија. Последното негово доаѓање било во 1976 година. Сите тие доаѓања во 
родната земја помогнале кај Петар да направи нешто со што ќе може, на некој 
начин, да & помогне на татковината, на својот народ. Така, по примерот на го-
лемиот донатор Атанас Близнаков, и кај него се родила иницијативата за ос-
новање  фондација за помагање на талентирани студенти на универзитет „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје.

Кај Петар Стаматов секогаш тлеела донаторката љубов и големата хума-
ност кон луѓето, кон посреќната иднина на човештвото. Тој ги помагал актив-
ностите на Македонците, но и на другите во Чикаго. Исто така ги помагал и 
своите роднини во Македонија. Донирал поголема сума пари за списанието 
„Македонија” кое беше орган на Матицата на иселениците од Македонија и 
преку кое, всушност, се запознал со фондацијата на Атанас Близнаков. Ста-
нал голем читател и вљубеник во списание „Македонија”.

Петар Стаматов е роден во Смилево, село во кое очите се отвораат повеќе 
од било каде на друго место. Таму, во тоа планинско место длабоко се чув-
ствува чистиот воздух што доаѓа од високите убави елки и борови и букови-
те шуми на Бигла, Утоец и Голем Камен. Тоа е предел кој за секој посетител 
отвора широк хоризонт, го мами со сета своја убавина и е на дофат на секој 
вљубеник на природните реткости на македонска земја.

Таму, во пазувите на Бигла Планина, на 10 километри од патот Битола – 
Демир Хисар, од левата страна, на 880 м надморска височина се наоѓа жи-
вописното село Смилево. Тоа е типично македонско, мијачко, печалбарско 
место од кое, како и од голем број села под Пелистер, многумина заминале и 
се здомиле во САД, Канада, Австралија и во некои земји на Европската Унија.

Инаку, Смилево е единствено мијачко село во Демирхисарско. Населено 
е со Мијаци, дојдени од мијачкиот предел кон крајот на XVIII и почетокот на 
XIX век, бегајќи од големите зулуми и грабежи. Легендата вели дека до де-
нешната населба на селото Смилево постоела населба од Брсјаци. Тоа место 
се нарекува Старо Смилево. Новопристигнатите Мијаци продолжиле да се 
занимаваат со сточарство, но кога и таму се јавиле грабежи и несигурност 
го напуштиле сточарството и се ориентирале кон ѕидарскиот занает. Набргу 
станале најголемите мајстори - ѕидари во Битола, Ресен и пошироко.

Смилево е најубаво, највесело и најпривлечно на Илинден, на тој величе-
ствен ден на сенародниот македонски копнеж за борба и слобода, на најго-
лемиот празник од сите празници во Македонија. Тоа со гордост го истакнува 
своето бурно минато исполнето со непокор и борба за опстанок. Во илинден-
скиот период таму се случиле бурни и драматични настани, а во текот на фа-
шистичката окупација, Смилево било едно од жариштата на револуционер-
ното движење и прва ослободена територија во Битолскиот регион.

Животната историја на Петар Стаматов е, истовремено, и скромен дел од 
историјата на неговото родно Смилево, на Македонците во дијаспората, а 
преку нив и на нивната татковина – Македонија. Тој ја основа   Фондација-
та „Петар Стаматоф” во 1988 година, по примерот на Фондацијата „Атанас 
Близнакоф”, која е формирана во 1977 година.
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Петар Стамаров е личност за почит и пример од кој можат и треба да се 
огледаат и други Македонци во двете татковини, САД и Македонија. Делото 
што го направиле Петар Стаматов и неговата сопруга Јажа, Американка од 
полско потекло, претставува убав пример и патоказ на еден честит, мешан  и 
благороден американски брачен пар, меѓу Македонец и Полјачка.

По угледот на најголемиот донатор во иселеништвото, Атанас Близнаков, 
со формирањето на својата Фондација „Петар Стаматоф”   бил убеден дека 
ќе даде скапоцен и голем прилог и придонес за Универзитетот „Свети Кирил 
и Методиј”, а во исто време за македонската младина  и народ и за неговата 
родна незаборавна земја - Македонија.

Тој бил убедуван, по примерот на Атанас Близнаков дека неговото дело, во 
исто време ќе претставува поттик и инспирација за идните македонски гене-
рации, особено во иселеништвото, а и пошироко во Македонија.

Фондацијата „Петар Стаматоф” е животен завет на Петар Стаматов и на 
неговата сопруга Јажа. Иако тие немале биолошки пород, меѓутоа имаат 
стотина свои студенти кои останале крајно благодарни за помошта што им 
ја дале во овие дваесетина години. Името и делото на Петар Стаматов ќе се 
слави вечно кај генерациите кои досега, а и во иднина ќе ја почувствуваат 
економската поткрепа од Фондацијата „Петар Стаматоф”.

Како израз и одраз на почитта кон Петар Стаматов и неговата Фонда-
ција беше изготвено монографско дело. Така, Монографијата „Петар Стама-
тов” од Славе Николовски-Катин и внукот на Стаматов професор Методија 
Трајковски е дело на историскиот развој, постигнувањата и животниот пулс 
на донаторот Петар Стаматов. Монографијата е печатена на македонски и на 
англиски јазик во чест на животот и делото на еден од хуманистите од маке-
донско потекло кој живееше во САД, и неговата фондација „Петар Стаматоф”.

Монографијата беше промовирана во Ректоратот на Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј” во Скопје, како издавач, на 26 ноември 2010 година. На промо-
цијата за животот и делото на Петар Стаматов и неговата фондација зборуваа: 
ректорот проф. д-р Велимир Стојковски, потоа, проф. д-р Максим Каранфилов-
ски, како рецензент и на крајот се заблагодари авторот Славе Николовски-Катин.

Животот на еден благороден иселеник од Македонија во Соединетите 
Американски Држави, како што беше Петар Стаматов, сместен во еден огра-
ничен со податоци биографско-публицистички времеплов, е своевидна сага 
за неговото опстојување. Монографијата за Петар Стаматов, со сета скром-
ност, е лика и прилика за неговиот живот и за делото што тој го остави вечно 
да се сеќаваат младите генерациите во Македонија.Се потпира на фактогра-
фија која извира од неговиот животен опус и од големото дело. Книгата е 
скромна слика за човекот кој поголемиот дел од животот го поминал во Чи-
каго, и кој направил тестаментален потег, со формирањето на неговата Фон-
дација, со цел да им помогне на младите македонски генерации - студенти.

Треба да се нагласи дека биографските податоци за донаторот на Фон-
дацијата „Петар Стаматоф” при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј”, до-
блесниот иселеник од Македонија, Петар Стаматов, ги дознавме од докумен-
тот што тој самиот го напишал на македонски јазик во септември 1988 година 
и го испратил до неговиот внук професор Методија Трајковски.   
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Не прашувај што сторила
Татковината за тебе
Туку што можеш ти

Да сториш за неа!

Џон Ф. Кенеди
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ПРОМОЦИjА НА ДЕЛА 
НА ,,ИЛИНДЕНСКИТЕ 

ИСЕЛЕНИЧКИ СРЕДБИ“  
ВО УБОjНО

убојно е типично македонско, преспанско, печалбарско 
место од кое, како и од голем број села под Пелистер, мно-
гумина заминале и се задомиле во многу земји од светот, 
но тие  доаѓаат во родно место,особено за Илинден. Затоа 

и останала поговорката „Ојш кај ќе ојш, во Љубојно за Илинден дома да си 
дојш“.    

Благодарение на демократските процеси што настанаа по осамостоју-
вањето на Република Македонија како независна, демократска и самостојна 
држава, Илинденските средби во Љубојно добија нова организационо-кул-
турна и програмска шема, дух и димензија.

Како резултат на таквите услови, на средбите кои имаа карактер само на 
илинденска прослава започнаа да се прошируваат и да се внесуваат и други 
активности и содржини на културен план. Така, уште во 1992 година во текот 
на празничните денови во библиотеката на Домот во Љубојно, пред повеќе 
од двеста присутни, за прв пат се одржа промоција на книга. Тоа беше делото 
„Во Австралија како дома“ од Славе Николовски – Катин, за кое зборуваа 
проф. д-р Томе Саздов, како претседател на Матицата на иселениците од Ма-
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кедонија и писателот Раде Силјан како издавач. Исто така на присутните им 
се обратија проф.д-р Васил Тупурковски и писателот Цане Здравковски.

По содржина новинарските текстови во публикацијата „Во Австралија 
како дома“ обработуваат прашања и проблеми од животот и активностите на 
македонските доселеници, особено на Македонците од Беломорска Македо-
нија кои живеат и работат во демократска и мултикултурна и демократска 
Австралија.

Таму, за разлика од својата земја, ги уживаат сите социјални и човекови 
права. На тие далечни простори на петтиот континент, Македонците постиг-
нуваат забележителни резултати на национален и духовен план, во бизнисот, 
потоа во областа на културата, образованието и социјалниот живот воопшто..  

Во рамките на Илинденските иселенички средби продолжија да се про-
мовираат поголем број литератуни дела на љубанци, со особена нагласка на 
творештвото на Славе Николовски-Катин. Така, на  2 август 2000 година, на 
„Полена“, а пред голем број љубанци, туристи, гости и намерници на средби-
те, беа претставени  делата на авторите од Љубојно: Славе Николовски – Ка-
тин, Бошко Рајчовски – Пелистерски и Цвета Карапашовска – Толевска.

Беа промовирани книгите: „Печалбарски копнеж“, „Македонски исе-
ленички паноптикум“ и монографијата за најголемиот донатор од иселе-
ништвото „Атанас Близнаков“ чиј   автор е Славе Николовски - Катин. Пред 
присутните, на „Полена“ за трите книги и за творештвото на Катин зборуваа 
проф. д-р Томе Саздов, д-р Петре Лубаровски и Бошко Рајчовски – Пелистер-
ски. За стихозбирките „Тој не се врати“ чиј автор е Бошко Рајчовски – Пели-
стерски, пред тој аудиториум за прв пат ја претстави Славе Катин, додека за 
стихозбирката „Кандилда“ чиј автор е д-р Цвета Карапашовска – Толевска 
зборуваше публицистот Мишо Китановски. Промоциите на „Полена“ беа со 
одушевување прифатени од присутните, па како да ги отворија широко вра-
тите „Љубанските илинденски иселенички средби“ да добијат плус една кул-
турна димензија која продолжува да се негува сите овие години.

Во паметењата секако, ќе  остане Љубанската илинденска иселеничка 
средба во 2004 година. Имено, на 31 јули 2004 година, а по повод 60-те го-
дини од отворањето на училиштето „Димитар Влахов“ како прво на мајчин 
македонски јазик во Преспа, на оваа значајна и незаборавна свеченост беа 
претставени литературните дела на поранешните ученици на училиштето 
„Димитар Влахов“ од Љубојно, и тоа: „Еден заборавен живот“ од Богоја Ни-
чевски и „Ноќен патник“ од Наум Манивиловски – Преспански од Љубојно; 
делото „Јадреш“ на Мето Јовановски од Брајчино и книгата „И пес и човек“ 
од Владо Димовски од Долно Дупени. Исто така, беа претставени бројни по-
ранешни ученици од ова училиште,  литературните дејци од Сливница, Крани, 
Арвати, Штрбово, Наколец, Брајчино и Долно Дупени.

Од 2005 година промоциите на книги започнаа да се одржуват  пред „Во-
деницата“, културното љубанско наследство, како често се нарекува тој објект. 
Така, пред Воденицата, на 31 јули, во попладневните часови беше претставе-
но најновото литературно остварување на Јосиф Грежловски – Гандето од 
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Флорида, САД „Виделото на Спаса“. За ова дело пред присутните зборуваше 
истакнатиот публицист од Долно Дупени, Владо Димовски.

На триесет и четвртите Љубански илинденски иселенички средби во 2007 
година   продолжија традициите   од предходните години. Тие   започнаа во 
„Чивлик“ пред културното љубанско наследство „Воденицата“. Пред големи-
от број посетители на средбите се одржа промоција на романот „Волците од 
Траперс Блаф“ од љубанецот Јосиф Грежловски –Гандето кој живее во Маја-
ми, САД. За овој интересен роман зборуваше  писателот Владо Димовски.

Потоа се одржа промоција на две монографии за македонски иселеници 
од Америка и тоа: „Светле – Стив Стамевски“ од Детроит и „Ѓорѓи – Џорџ 
Томов“ од Њујорк. За монографијата посветена на познатиот иселеник од те-
товскиот крај, кој е сопартиец и пријател на семејството Буш и има заслуги во 
активностите САД да ја признае Република Македонија под уставното име, 
зборуваше проф. д-р Димитар (Таки) Керамичиев, претседател на Матицата 
на иселениците од Македонија.

За делото на Катин посветено на амбасадорот на македонската култура 
Џорџ Томов од Њујорк зборуваше неговата пријателка - проф. д-р Вера Стој-
чевска – Антиќ. Инаку, ансамблот „Томов“ чиј членови беа исклучиво Амери-
канци кои научија да играат и пеат македонски ора и песни, во текот на тур-
нејата на Балканот во 1985 година имаше значаен и прв настап на друштво од 
дијаспората на љубанските средби.

Во 2008 година програмата пред „Воденицата“ започна со рецитал на 
Славица Петреска-Диневска и Бошко Рајчовски-Пелистерски. Потоа, како 
дел од културните случувања во Љубојно се промовираше монографијата 
„Бошко Рајчовски-Пелистерски“, чиј автор е Славе Николовски-Катин. За 
оваа книга која е огледало на животот и делото на овој американски љубанец 
од Детроит и Флорида, запис на настаните на иселеникот, новинарот, поетот, 
организаторот на средбите и водителот на македонското радио во Детроит 
„Оро македонско“, Пелистерски,зборуваа проф. д-р Васил Граматиковски од 
Љубојно и д-р Иван Апостолов од Флорида.

Во 2009 година во делот од културата, најпрво, беше отворена излож-
ба на ликовни творби на академската сликарка Сунчица Станковска. Потоа, 
беа промовирани романот „Сараф“ од Јосиф Грежловски-Гандето и делото 
„Охридско- преспански стопански хоризонти“ од м-р Јонче Филиповски од 
селото Штрбово. Промотори за првата книга беа Владо Димовски и Менка 
Карапашовска, додека за втората книга зборуваше проф. д-р Јосиф Андреев-
ски. Потоа, следеше читање на поетски остварувања и илинденскиот рецитал.

Во 2010 година линденските средби започнаа во попладневните часови 
кај „Воденицата“ со обраќање на поголем број иселеници и видни гости. При-
тоа имаше промоција на литературни дела и тоа: за делата на познатиот и 
признат писател Мето (Методиј) Фотев зборуваше Славе Николовски-Катин; 
за делата на Владо Димовски беше пуштена аудиокасета,  делото на Љубица 
Димовска го претстави Менка Карапашовска, а за делото „Љубојно - љубов 
моја“ на Стојан Лембо зборуваше Бошко Рајчовски-Пелистерски. Исто така, 
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пред „Воденицата“ имаше литературно читање, а беше изведена и  монодра-
ма.

Во 2012 година, пред големиот аудиториум беше претставено  монограф-
ското дело „Митрополитот Кирил“, чиј автор е Славе Николовски-Катин, а 
промото беше проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ, која меѓу другото рече: „Ми-
трополитот на Полошко-кумановската епархија, митрополитот Кирил, инаку 
Преспанец, е најстариот архијереј по хиротонија во состав на македонскиот 
православен епископат.

Тој беше единствениот најдолго жив потписник на историската Одлука 
на Светиот архијерејски синод на МПЦ (од 1967 година) за возобновување 
на целосната духовна и канонска автокефалност на Охридската архиепи-
скопија. Митрополитот Кирил е првиот надлежен архијереј на Американ-
ско-канадско-австралиската епархија. Во ова значајно и по многу нешта 
карактеристично дело на Славе Катин посебно е претставено севкупното 
национално-духовно, црковно и културно- просветно опстојување на Маке-
донците во САД, Канада и Австралија“.

Исто така, проф. д-р Вера Антиќ ја промовираше стихозбирката „Украде-
ни мисли“ од Душан Ристовски од Сиднеј, потоа за делото „Гробот на Роз-
мари“ од Јосиф Грежловски-Гандето зборуваше Билјана Костова, додека за 
романот „Големата лага“ (на англиски) од Петре Наковски зборуваше Славе 
Катин.

На прославата на 40-те години  на „Љубанските илинденски иселенички 
средби“, беше промовирана монографијата „Ѓорѓија-Џорџ Атанасовски“ 
од Славе Николовски-Катин,  а беше изведен и илинденски рецитал. Инаку, 
Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски е исклучително голема, позната, призната и неод-
минлива личност во македонската дијаспора  и во Македонија. Тој без сомне-
ние, е еден од економски најуспешните Македонци во светот. Иако подолго 
време живее на Флорида, во Соединетите Американски Држави, од своето 
заминување до денес, овој нашинец   е длабоко и силно поврзан со судбината, 
вистината и настаните во Преспа  и во Македонија.

Исто така, на прославата беше промовирана 40 години „Љубанските илин-
денски исленички средби“, беше промовирана монографијата „Илинден во 
Љубојно и Преспа,“ во која е претставен дел од истотија на овој убав и зна-
чаен дел  од Македонија.
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МИТРОПОЛИТОТ 
КИРИЛ - ПРВИОТ 

НАДЛЕЖЕН АРХИjЕРЕj 
ВО МАКЕДОНСКОТО 

ИСЕЛЕНИШТВО (1)

К ога се зборува или пишува за духовно-црковното и нацио-налното 
обединување на Македонците во етничка Македонија и во дијаспо-
рата, името и делото на митрополитот Кирил, кој бил прв надлежен 
архијереј на Американско-канадската епархија е тесно поврзано со 

тоа. 
Имено, во Монографија за „Митрополитот Кирил“, издание на Полош-

ко - кумановската епархија и на „Македонска  искра“, Скопје, 2007 година, на 
342 страници, на македонски и на англиски јазик, на авторот на овие редови 
се вели, дека митрополитот Кирил (Никола Поповски) е роден на 23 јуни 1934 
година во Царев Двор, место кое е ни село ни град во Преспа.

Основното образование го завршил во родното место, а богословија завр-
шил во Призрен. На Благовештение, 7 април 1964 година, Никола се замона-
шува во манастирот „Раѓање на Пресвета Богородица“ кај Кичево, и со радост 
го примил името на свети Кирил Солунски. Притоа, од страна на Неговото 
блаженство, архиепископот господин господин Доситеј, е ракоположен во 
чин ероѓакон, а само по кратко време и унапреден во архиѓаконски чин.
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Во тоа својство пролетта 1965 година, младиот архиѓакон Кирил го при-
дружува архиепископот господин господин Доситеј при посетата на Соеди-
нетите Американски Држави и Канада, каде асистира при евангелисувањето 
на првата македонска црква во Торонто, на празникот Цветници, посветена 
на свети Климент Охридски.

По враќањето од Соединетите Американски Држави и Канада, архиѓако-
нот Кирил е испратен на студии во Русија на Московската духовна академија 
во градот Загорск, со благослов на српскиот патријарх Герман. Меѓутоа, по 
две години студирање, односно по завршувањето на првиот степен, бил по-
викан да се врати во татковината, поради повозвишени црковно-духовни и 
национални интереси на Македонската православна црква - Охридска архи-
епископија и македонскиот народ. 

На 5 јули 1967 година бил избран за викарен епископ со титула тивери-
ополски од страна на Светиот архијерејски синод на Македонската право-
славна црква – Охридска архиепископија и станува негов најмлад член. По 
унапредувањето во чин архимандрит, на 11 јули истата година, во предвече-
рието на празникот посветен во чест и слава на апостолите свети Петар и 
свети Павле, било извршено наречението во епископски чин, а утредента, на 
самиот ден Петровден, бил хиротонисан за викарен епископ тивериополски.

Како член на Синодот, веднаш се вклучил во довршувањето на обемниот 
елаборат за обнова на автокефалноста на Охридската архиепископија. Пет 
дена подоцна (на 17 јули 1967 година) Светиот архијерејски синод  на Маке-
донската православна црква – Охридска архиепископија одржала седница 
во црквата „Света Богородица Перивлепта“ во Охрид, на која била донесена 
историската Одлука за целосно возобновување на автокефалноста на Ох-
ридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква - 
Охридска архиепископија (МПЦ-ОА). 

По потпишувањето од страна на сите членови на Синодот: архиепископот 
господин господин Доситеј и митрополитите: господин Климент, господин 
Наум, господин Методиј и господин Кирил, истиот ден била презентирана 
одлуката пред членовите катедралниот храм на охридските архиепископи 
„Света Софија“ во Охрид.

На овој Собор господин Кирил бил избран за прв надлежен архијереј на 
штотуку востановената Американско-канадско-австралиска македон ска 
православна епархија, со која раководел повеќе од две децении. Земал уче-
ство во повеќе делегации на Македонската православна црква – Охридска 
архиепископија за запознавање на сестринските цркви со обновата на авто-
кефалноста на Црквата на македонскиот народ, преку претставување на оп-
ширниот елаборат. Истовремено ја извршувал и функцијата претседател на 
Комисијата за враќање на отуѓените македонски богослови од богословиите 
на Српската православна црква.

Во 1968 година ја реализирал првата посета на северноамерикан скиот 
континент како надлежен архијереј на Американско-канадско-австралиска-
та македонска православна епархија. За време на едномесечниот престој во 
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САД и Канада, го осветил третиот македонски православен храм на амери-
канските простори, црквата „Свети Ѓорѓи“ во градот Сиракуз, во државата 
Њујорк, а посетил и други градови во кои го отворил и поттикнал процесот за 
формирање нови македонски православни црковни општини и за изградба 
на нови цркви под јурисдикција на Светиклиментовата македонска право-
славна црква – Охридска архиепископија.

Митрополитот господин Кирил во текот на наредните повеќе од две деце-
нии одиграл голема духовно национална улога, оттргнувајќи десетици илјади 
Македонци од српските, грчките, бугарските и други цркви, со цел да доаѓаат 
во македонските православни храмови. 

На тој начин е спречена натамошната асимилација и денационализација 
на македонскиот православен народ на тие американски простори. Тој бил 
добредојден во сите македонски асоцијации, македонски домови, особено во 
македонските православни цркви на северноамериканскиот континент, во 
кои, тој имал голем удел за формирањето на тие македонски црковно-нацио-
нални храмови за генерациите

По враќањето од   САД вршел интензивни подготовки за реализација на 
првата посета на Македонците во Австралија. Притоа, со одбран тим на свои 
најблиски соработници ги изработил првата епархиска конституција со експозе 
и новите правилници, со кои македонските црковни општини ќе се усогласат со 
светите канони и новиот Устав на Македонската православна црква – Охрид-
ска архиепископија. Според нивното слово ќе бидат формирани и раководени 
новоизградените македонски православни цркви. Првата канонска посета на 
Австралија ја извршил во почетокот на 1969 година, заедно со митрополитот 
дебарско-кичевски господин Методиј.

По враќањето од Австралија, направил обемни подготовки за посета на 
Канада и САД. Во канадската метропола Торонто, каде македонската етничка 
заедница е најбројна, заедно со ѓаконот Александар Цандовски им било нив-
ното седиште и тука се преземени темелни потфати за формирање на првите 
органи и тела на Американско-канадско-австралиската македонска епархија.

На 10 август 1969 година, во катедралниот храм „Свети Климент Охридски 
- Чудотворец“ – во Торонто, со величествени свечености било извршено не-
говото востоличување во епископскиот Светиклиментов трон на Американ-
ско-канадско-австралиската македонска православна епархија од страна на 
Неговото високопреосвештенство митрополитот дебарско-кичевски госпо-
дин Методиј. 

Кога во 1971 година, била востановена и Полошко-кумановската епархија, 
митрополитот Кирил бил избран за нејзин администратор со сите права и 
должности кои произлегувале од Уставот на Македонската православна црк-
ва – Охридска архиепископија .

Неговото архипастирствување со оваа Епархија било крунисано со најго-
лем успех преку возвеличувањето на Шар Планина, со изградбата на мана-
стирот посветен на „Свети Наум Охридски - Чудотворец“, на надморска висо-
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чина од околу 1.000 метри. Овој македонски храм е и чувар на македонската 
вистина на тие планински простори во северозападниот дел на Македонија.

Од 1996 година митрополитот Кирил ја вршел функцијата претседател на 
Хуманитарната организација „Милосрдие“ при Македонската православна 
црква – Охридска архиепископија, која за негово време имала обезбедено 
храна, лекови, медицински помагала, разни апарати и друга помош во вред-
ност од десетина милиони евра. 

Помошта се распределувала на најбедните, гладните, изнемоштените, на 
селски и други помали амбуланти, деловни центри и асоцијации во Република 
Македонија на кои им е најпотребна. „Милосрдие“ најголемиот хуманитарен 
дострел го потврди во војната во Република Македонија 2001-2002 година, 
кога помошта за загрозеното население  значеше елементарен опстанок.

Извонредните резултати ќе го поттикнат третиот поглавар на автокефал-
ната Македонска православна црква, архиепископот охридски и македонски 
господин господин Гаврил, во една пригода на авторот на овој текст да му 
изјави дека „... она што го работи владиката Кирил е света работа“. Тоа ќе го 
потврди и четвртиот поглавар на Македонската православна црква – Охрид-
ска архиепископија, архиепископот охридски и македонски, господин госпо-
дин Михаил.

Митрополитот господин Кирил целиот свој живот го посвети на духовно- 
црковното, националното, културното, односно на сестраното единство на 
македонскиот народ во татковината и во дијаспората. Американските, канад-
ските и австралиските власти, следејќи ги и согледувајќи ги големите успеси 
на нашите сонародници, предводени од нивниот митрополит господин Ки-
рил, кој заедно со своето свештенство, секогаш ги ориентирал како Македон-
ци да бидат лојални граѓани на тие држави, уште повеќе ќе ги удостојат со 
признанија и почит, а  ќе ги засакаат и ќе ги возвишат Македонците.

Тоа ќе биде потврдено и со прогласувањето на митрополитот господин 
Кирил за почесен граѓанин на повеќе градови во САД, Канада и Австралија, 
што е извршено со одлука на тамошните градски совети и нивните градона-
чалници.

Митрополитот Кирил како надлежен на Полошко-кумановската епархија 
починал на 79-годишна возраст на 10 јуни 2013 година. Тој си отиде без наја-
ва, без да рече збогум. Притоа, поглаварот на Македонската православна 
црква-Охридска архиепископија, архиепископот Стефан, пред државниот 
врв, свештенството и верниците се збогувал од упокоениот митрополит Ки-
рил.

Владиката Кирил, по негова желба оставена кај авторот на овие редови 
како негов биограф, бил погребан во манастирот „Свети Ѓорѓи“ во куманов-
ското село Дељадровце. По неговата смрт со Полошко-кумановската епар-
хија управува архиепископот Стефан, со помош на епископот Јосиф Лешочки.

Почитуваниот митрополит Кирил бил еден од поборниците и подржувачи-
те на првото одржување на средбите „Во чест на свети Кирил“ во Рим. Тој бил 
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и последниот жив митрополит што присуствувал на собирот на македонските 
архијереи во 1967 година, кога е возобновена автономијата на Македонската 
православна црква-Охридска архиепископија

Една од најзначајните монографии, ако не и најзначајна, на Славе Катин, 
секако, е делото за митрополитот Кирил (Кирил Поповски). Монографијата 
„Митрополитот Кирил“ која е на македонски и англиски јазик е издание на 
„Полошко-кумановската епархија“ и на „Македонска искра“, Скопје, издадена 
во 2007 година, на 342 страници текст и бројни документи и фотографии. 
Монографијата го открива животот на митрополитот од неговото детство, 
преку неговиот архипастирски живот во Америка, Канада, Австралија и Ре-
публика Македонија.

Како најстар архијереј по хиротонија и архипастир со околу 45-годишно 
искуство и со значаен историски изминат пат во поновата историја на Хри-
стовата Црква, тој достојно беше респектиран од македонскиот народ, особе-
но во иселеништвото  како голем борец и поборник за запазување на честа, 
достоинството и автокефалниот статус на нашата света Македонска право-
славна црква. 

Тоа особено се потврдува на просторите од Полошко-кумановската епар-
хија, која митрополитот господин Кирил ја водеше како нејзин надлежен ар-
хијереј.

Македонската православна црква (МПЦ) игра значајна улога во оп-
фаќањето и сплотеноста на Македонците надвор од Македонија, особено 
во прекуокеанските земји. По обновувањето на самостојноста  на  Охридска-
та  архиепископија во 1958 година и на автокефалноста во 1967 година, МПЦ 
направи силен пробив меѓу бројното македонско иселеништво од сите дело-
ви на Македонија во прекуокеанските земји САД, Канада и Австралија, како и 
меѓу Македонците во денешната Европска унија и во други земји.

МПЦ е организирана преку своите епархии: Американско-канадската и 
Австралиската-македонска православна епархија која беше формирана во 
1967 година, а која во 1974 година е поделена на: Американско-канадска и 
Австралиска епархија, во чија диоцеза денес е и Нов Зеланд, а од 2016 година 
постои и Сиднејско австралиска епархија Од 1984 година постои и Македон-
ска православна епархија за Европа

Митрополитот Кирил бил избран за прв надлежен архијереј на Американ-
ско–канадско-австралиската македонска православна епархија, со која ра-
ководел повеќе од две децении. Тој уште од млади години покажал верност и 
преданост на македонската кауза, која, пред сé, се состоела во зачувување на 
националната свест на Македонецот, особено во дијаспората. Затоа со право 
се вели дека митрополитот Кирил целиот свој живот го посветил на духов-
но-црковното и националното обединување на македонскиот народ.
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ПРОМОЦИjА НА 
МОНОГРАФИjАТА 

,,МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ“ (2)

За животот и делото на митрополитот Кирил ќе биде забележан 14 
декември 2007 година, кога во Соборниот храм „Свети Климент Ох-
ридски“ во Скопје се одржала промоција на неговата монографија. 
На промоцијата архиепископот охридски и македонски господин 

господин Стефан ни го истакна следното:  „Запишаното се памети, а слика-
ното сведочи дека било – токму со таква цел ја издаваме и монографијата на 
митрополитот Кирил која ќе сведочи за неговите 40 години посветена работа 
кон Бога и Македонија“. 

Промотори на монографијата „Митрополитот Кирил“, пак, беа повардар-
скиот митрополит господин Агатангел и публицистот Ставре Џиков. Во при-
суство на црковниот врв на Македонската православна црква, на голем број 
видни личности од општествениот, политичкиот и културниот свет на Репу-
блика Македонија, митрополитот Агатангел го рекол следното за македон-
скиот духовен пастир господин Кирил: 

„Секој народ има свои истакнати пастири, свои духовни водачи, луѓе врз 
чии дела и зборови се темели неговиот опстој, неговата историја, идентитет 
и култура. Во зборовите и делата на тие луѓе, народот ја наоѓа својата духов-
на сила, која му помага да истрае во тешките животни моменти, со кои секој 
етникум се соочува при својот историски развој. Основната духовна мисија 
на таквите народни водачи е да бидат вечни чувари на сопствениот народ, 
а нивниот глас го препознаваме веднаш, зашто тој постојано нé повикува на 
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нашето единство, ги посочува нашите заеднички корени, зборува за стабил-
носта на нашата братска заедница и за сите други работи кои се витални за 
егзистенцијата на една нација. 

Таквите пастири, во секој момент од својот живот, во секој момент од сво-
ето дејствување ги води една света мисла, никогаш да не престанат да го за-
штитуваат својот народ, никогаш да не престанат да бидат последната линија 
на одбраната на неговиот идентитет и национална самобитност.

Ние, православните христијани, во своето сеќавање посебно ги запазува-
ме и славиме личностите кои на одреден начин ја „спровеле“ во дело Божја-
та промисла. Таквите луѓе ги нарекуваме свои учители и нивниот пример се 
обидуваме постојано да го оствариме и примениме во своите животи. Некои 
од нив се удостоиле Божјата милост и Неговата света промисла да ги опре-
дели да бидат првенци и херои во својата непосредна средина, токму меѓу 
својот сопствен народ. Таквите луѓе се објект на воодушевување и анализа 
за целото народно потомство и за сите идни генерации. Понекогаш, врз тие 
луѓе, односно врз нивните животи, се базираат сите битни и значајни наста-
ни од одреден историски период на целиот народ, а некои, пак, се директни 
„виновници“ за цивилизациското и културното напредување на цело едно 
општество.

Македонскиот народ отсекогаш, во сите моменти на својот еволутивен 
пат, имал среќа да ги има таквите луѓе во своето јадро. Во секое време од 
својата страдалничка и токму заради тоа и свештена историја, имал бројни 
патријарси, кои со својата величина и самопрегорна работа силно влијаеле 
на културното и цивилизациското издигнување и напредување на Македо-
нецот. За среќа, македонскиот човек е силно втемелен врз Христовата база и 
основа, која во себе ги содржи добрината, правдата и убавината. 

Еден од тие многу наши пастири, духовни татковци, кои со својата појава 
и дејствување во одредени моменти од нашата историја биле двигатели на 
мислата за слободна Македонија и обединет македонски народ, секако, е и 
митрополитот полошко-кумановски господин Кирил. Можеме да искажеме 
многу епитети и многу убави зборови за да ја објасниме величината на овој 
човек, но најголемиот, највеличествениот и најсоодветниот збор за големи-
ната на неговата личност и дело е едноставно зборот - пастир. 

Овој збор, најмногу од сите нé води до вистинското определување на не-
говата личност. 

Неговото Високопреосвештенство, господин Кирил, носејќи ја во свое-
то срце Божјата благодат и сведочејќи го во секоја прилика вечното слово 
Божјо, е нашиот пастир, нашиот најценет духовник кој, до ден денешен, не 
престанал да нé повикува да се препознаеме како браќа, да се поздравиме 
како ближни, да го зачуваме единството меѓу нас, да си помогнеме во тешки 
моменти и сите заедно да го кренеме својот глас за македонската вистина, 
кога нашата македонска заедница ќе ја надвиснат какви било непријателски 
– туѓински пропаганди и притисоци. 
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Она што посебно го одликува дедо Кирил, уште од млади години, е неве-
ројатната верност и преданост на македонската кауза, која, пред сé, се состои 
во зачувување на националната свест на Македонецот, а потоа и во негово 
издигнување и промовирање на духовен и религиозен план. Ретко може да 
се сретне таков човек кој ќе држи исто темпо на своите уверувања, но, се 
разбира, ќе биде и постојан во напорот и желбата за практично дејствување 
и спроведување на зацртаниот план. За него зборовите „мајка – црква“ не 
значат само една обична флоскула, која се користи за обични и секојдневни 
потреби. Повикот на Мајката - црква за влегување во нејзиниот клир за дедо 
Кирил значи целосно, беспоговорно и безрезервно служење и преданост. За 
владиката Кирил ништо не е побитно од овој повик, ниту своите лични амби-
ции, ниту личните желби, ниту своето образование. 

Сето ова со еден збор ќе биде ставено во втор план за да се оствари во не-
кое подобро време, тогаш кога од него било побарано да се врати од туѓина 
и да се зафати со работа на Божјата нива во љубената Македонија. Почиту-
ваниот митрополит Кирил тогаш сериозно ќе ја сфати поставената задача, 
македонскиот народ треба да се организира и духовно да се раководи, а во 
исто време да се гради и возобновува Македонската православна црква и 
славната Охридска архиепископија.

 „Чест, слава и благодарност на сите оние синови и ќерки кои кога требало, 
не зажалија да го подарат животот за слободата на татковината и кои умееја 
еднаш херојски да умрат, за потоа да живеат со ореол на вечна слава во ср-
цата на сите идни македонски рожби и поколенија“ - ќе рече во една прилика 
митрополитот полошки-кумановски господин Кирил. Владиката Кирил се ка-
рактеризира како човек со истенчено национално чувство за делото на оние 
наши предци, на хероите, на творците кои оставиле бескрајни и епохални до-
бра за својот народ и својата татковина. „Тие никогаш не умираат, туку заедно 
со своите дела вечно живеат, да го следиме нивниот саможртвен пример и да 
се инспирираме од нивната неизмерна љубов и искрена преданост кон своја-
та татковина Македонија“ - повикува господин Кирил. 

Неговата витална улога во возобновувањето на Охридската архиеписко-
пија и основањето на Македонската православна црква, како единствен жив 
архијереј од тоа време, неговото сведоштво за македонската вистина на се-
кое светско тло кое го почувствувала неговата нога, како и храброста која ја 
демонстрираше во најтешките моменти во поблиската историја на Македо-
нија, возобновувајќи ги разрушените манастири од бесниот воен виор кој ја 
зафати територијата на Македонија се само еден дел од татковската заштит-
ничка ролја која со направените дела и жртвата за македонското единство му 
се наметнува на дедо Кирил, како знак за негово вечно препознавање. 

Значајна е улогата на дедо Кирил и во опфаќањето и во сплотеноста на 
Македонците надвор од Македонија, особено во прекуокеанските земји, 
кога благодарение на неговата активност, во еден долг период, Македон-
ската православна црква направи силен пробив меѓу бројното македонско 
иселеништво, овозможувајќи задоволување на црковните чувства и потреби, 
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јакнење на единството среде македонскиот народ, зацврстување на слогата, 
евангелската љубов, чувството за слобода, разбирањето и заедништвото со 
сите луѓе во средините во кои нашите македонски браќа се определиле да 
живеат. 

Нему Бог ќе му промисли да ги организира и изгради од корен македон-
ските црковни општини во дијаспората. Македонското иселеништво, повеќе 
отколку тука во матичната земја, ќе биде со години нагризувано и индоктри-
нирано од лицемерните и себичните политики на соседите. На овој пат ќе 
треба одлучно да се застане и во име на вистината и правдата со сите сили да 
се победи опскурноста и мрачното зло кое одблизу се заканувало со асими-
лација. На време е испратен дедо Кирил за да ја спречи оваа катастрофа и со 
силна вера и молитва во срцето и усните и со добра порака ќе се појави тогаш 
младиот и корпулентен мирополит и со силината на божествената проповед 
набргу ќе го отера непредвидливиот виор кој како Дамоклов меч виси над 
главата на македонскиот народ.

Ваквата негова одлучност и пламена истрајност во проповедта ќе наиде 
на гнев и безумен отпор кај непријателите на вистината, но сето тоа ќе биде 
сфатено како ново семе што ќе даде стократен плод на плодната македонска 
православна нива. Македонската православна црква во дијаспората ќе про-
должи да се гради и изградува и со текот на времето ќе ги трасира основните 
постулати на своето дејствување од кои и ден денеска нема отстапување.

Божјата промисла го определи дедо Кирила да и се најде на својата татко-
вина тогаш кога и е најтешко, кога опасностите и лукавите искушенија се нај-
големи. Мораме да признаеме дека за да се води и брани еден народ повеќе 
од 40 години не е воопшто лесна и едноставна работа. За да се биде одлучен 
во најтешките времиња, кога се заканува страшното ропство со сите негови 
пропратни демонски замки, единствено е сведоштво за големата желба за 
слобода, која е основниот човечки порив и основната човечка потреба да се 
добие она што Господ го дарува.. 

Во ситуација кога од сите страни демне опасноста, а во исто време да се 
гради и да се сведочи вистината, навистина е потребна состојба на духот 
како на свет маченик и цврстина на волјата како на апостол - мисионер. Ма-
кедонија е непобитна реалност и покрај сите обиди за негирање на нејзината 
вековна и од древни времиња историја, јазик, идентитет, култура, име, па и 
територијата на кои како македонски народ имаме единствено ексклузивно 
и наследено право. 

Среќен сум што во мојот животен век, живее и нашиот македонски пастир, 
дедо Кирил. Сигурен сум дека како таков, тој го има одговорот на секое пра-
шање за нашата мила Македонија, бидејќи го познава и последниот атом од 
македонската душа. 

Навистина е тешко делото на еден човек да се увиди и оцени додека е 
тој жив, а дедо Кирил поседува пастирски авторитет и кај најслабата по дух 
македонска личност. 
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Големината на неговиот лик и дело сé уште ќе расне и сигурен сум дека 
тој уште од сега го осигури своето место во македонската историја и со мно-
гу го задолжи македонскиот народ. Дедо Кирил е нашиот учител и неговата 
личност е урнекот на кој ќе треба и ние помладите да се подучуваме и угле-
дуваме.

Во Монографијата посветена на ликот и делото на Неговото Високопре-
освештенство митрополитот полошко-кумановски господин Кирил, преку 
фотографии, на еден илустративен начин ќе видиме раскажана една цела 
историја не само на еден човечки живот, туку овде ќе го увидиме подемот на 
една Црква и на еден народ. Оваа Монографија е силен доказ дека Македон-
ската православна црква е жива Црква, осенета и закрилена од Троичниот 
Бог. 

Во неа може да се види националниот дух и карактеристика на обичниот 
македонски православен човек, да се согледа неговиот литургиски живот, 
неговата надеж и смирение и неговата стрпливост и преданост на Божјото 
раководење. За оној кој искрено стои пред Божјата правда, во оваа Моногра-
фија ќе биде видлива целата Божја мудрост и убавина во раководењето на 
цел еден народ на патот на спасението во Неговото свето царство. Навистина 
голем и семудар е нашиот Бог, кој во тешките и клучни моменти од македон-
ската историја ни го испрати за народен чувар и просветител македонскиот 
владика Кирил.

На многаја лета високопреосветени владико Кириле! Ние твоите духовни 
рожби ти изразуваме поклонение и благодарност и во исто време те молиме 
да се застапуваш пред Бога за спасение на нашите души“, рече митрополитот 
Агатангел.

Треба да се осбележи дека митрополитот г. Кирил посебно ја нагласуваше 
улогата на САД и Канада каде живеат голем број Македонци Тој велеше дека 
нашите успеси немаше да бидат толку големи доколку не ја имавме помошта 
и високото разбирање од демократските власти на САД и Канада. Затоа, де-
нес, нашето иселеништво на просторот од северноамериканскиот континент 
пулсира со живот достоен за секаква почит. Севкупните позитивни оствару-
вања создаваат нови релации и нова позитивна клима во односите на САД 
и Канада со Македонија, зацврстувајќи ги мостовите за вистинско искрено 
пријателство и севкупна соработка, разбирање и заемно почитување.

.Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Ско-
пје, од монографијата „Митрополитот Кирил“ биле печатени 47 + 33 продол-
женија од ова дело, што значеше запознавање со митрополитот Кирил и со 
МПЦ-ОА... 
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МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ И 
НЕГОВОТО ХРИСТИjАНСКО 
СВЕТИЛИШТЕ ,,ЛЕШОЧКИОТ 

МАНАСТИР“ (3) 

На пат за Лешочкиот манастир ја посетивме црквата „Св. Кирил и 
Методиј“ во Тетово, еден од најубавите храмови не само во по-
лошкиот крај, туку и пошироко во Република Македонија. За оваа 
црква нема пишани документи од постариот период. Градена е на 

ново место во поновиот период, поточно во виорот на славниот Илинден и Кру-
шевската епопеја, во 1903 година, што му дава уште поголемо значење како на 
едно свето христијанско светилиште.

Се смета дека колку црквата е висока, толку е и длабока за да не биде под-
ложна на лизгање, а темелите биле полевани со олово. При градбата употре-
буван е камен бигор, кој од целото месно население, на самарчиња на грб е 
носен од Тетовското кале. За таа цел било изградено корито кое се протегало 
се’ до денешната црква „Свети Димитриј“ во Тетово, каде постоела даскални-
ца, т.е. работилница. Тука мајсторите го обработувале каменот и потоа тој бил 
носен за градба. Секој камен бил посебно обработуван и носел свој број, за да 
биде поставен на определено место при градбата.

Потоа се упативме кон манастирскиот комплекс во Лешок. Кој претставу-
ва најголем духовен центар во Тетовско. Манастирот е сместен во природен 
амбиент во близина на селото Лешок, на надморска височина од 610 метри. 



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Монографии за познати личности436

Во комплексот се наоѓаат црквите „Св. Атанасиј“ и „Св. Богородица“, како и 
гробот и спомен собата на Кирил Пејчиновиќ кој е еден од најпознатите ма-
кедонски преродбеници од XIX век

На 8 км североисточно од Тетово, во подножјето на Шар Планина, се на-
оѓа  селото Лешок со манастирот „Св. Атанасиј“. Непосредно од северозапад-
ната страна се издига величествената Шар Планина која, со својата убавина 
во сите годишни времиња, дава импозантна слика. Највисоките делови во 
пролет се под бела снежна покривка која како огледало ги одбива зраците 
на пролетното сонце. 

Асфалтниот пат кој поминува низ селото Лешок кон планинските села Брез-
но и Варвара во минатото по коритото на реката одел за Призрен. Во крајниот 
северозападен дел од селото, дел од патот се одделува и води кон манастирот 
„Св, Атанасиј“. Манастирот е заграден со висок ѕид, а на влезот има манастир-
ска врата која е невообичаена. Изработена е од железо и е поставена во шее-
сеттите години, со крст на покривот. Внатре големиот манастирски двор е по-
криен со свежа зелена трева, а во него се испреплетуваат стари и нови зданија, 
зависно од времето во кое се градени.

Во централното место од дворот со својата убавина доминира манастир-
ската црква „Св. Атанасиј“, обиколена со зеленило на манастирскиот двор. На 
источната страна од црквата се наоѓа новоподигнатото вечно почивалиште 
на македонскиот просветител, преродбеник, деец и обновител на Манасти-
рот, игуменот Кирил Пејчиновиќ. На 20-30 м јужно од гробот на игуменот Ки-
рил, се наоѓа старата црква „Св. Богородица“ од XIV век, покриена со стари 
засводени ќерамиди. Југозападно од црквата „Св. Атанасиј“ се наоѓа мана-
стирскиот конак со приземје, два ката, скали и влезна врата во средината.

Во продолжение на конакот кон запад се наоѓа архаичниот колосален 
кош исплетен од прачки кој зборува за економскиот живот на манастирот во 
минатото. Под истиот покрив е направена летна трпезарија која дава извон-
реден амбиент. Наспроти црквата се издига ридот со остатоци од среднове-
ковниот град Лешцек или Leaskumcosu кој, со својата близина, го попречува 
погледот на дел од шарпланинските сртови со разни форми. Северозападно 
од црквата, во дворот, се подигнати статични сцени за изведба на фолклорни 
програми и за друг вид настапи и застаклена манастирска летна трпезарија 
за свадби и за крштевки.

Гледајќи панорамски фотографии на манастирскиот комплекс од пред 
Втората светска војна може да се заклучи дека сегашниот манастирски ком-
плекс е целосно изменет. Вака ревитализираниот манастир привлекува вни-
мание и сé повеќе е посетуван како од верници така и од видни личности од 
животот на македонската држава и од странство. Доказ за тоа се и книгите на 
впечатоци во кои не се крие восхитот од Лешочкиот манастир, но и искрените 
желби да се обнови и да се зачува тоа богатство за идните поколенија. Хри-
стијаните во него ги обновуваат древните обичаи.

Посебно значење имаат масовните посети на учениците и на просветните 
работници од државата и на македонските деца од дијаспората. При нивните 
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посети се организираат часови под отворено небо за сé што е поврзано со 
манастирот и со игуменот Кирил Пејчиновиќ.

Почнувајќи од 1971 година, традиционално, секоја година кон крајот на 
август, Манастирот го посетуваат учесниците на Меѓународната средба на 
преведувачите што се одржува во Тетово. Посетата се состои од запознавање 
на светските преведувачи со ликот и делата на игуменот Кирил Пејчиновиќ 
во спомен-собата и со поклонување на гробот на овој голем македонски про-
светител.

На 17 мај 1997 година во овој резиденцијален манастир на митрополитот 
Кирил се одржа централната прослава на триесетгодишнината од обнову-
вањето на автокефалноста на древната Охридска архиепископија. На овој 
мошне значаен црковен и народен собор присустуваа голем број црковни ве-
ликодостојници на чело со поглаварот на Македонската православна црква, 
архиепископот охридски и македонски г.г. Михаил, голем број гости од цело-
купниот живот на Република Македонија, гости од странство и многубројни 
верници. Свеченото поздравно слово и свечената бешеда на овој собор ги 
одржа Неговото високопреосвештенство митрополитот г. Кирил.

Изградбата на новата црква „Св. Атанасиј“ започнала во 1924 година. Со 
прекини, црквата се градела 10 години, а изградбата завршила во 1934 го-
дина. По повод 120 години од смртта на игуменот Кирил Пејчиновиќ, во 1967 
беше подготвена и отворена за посетителите споменсоба за игуменот. Во неа 
се презентирани делата од игуменот Кирил „Огледало”, „Утешение грјешним” 
и др.

Во манастирските конаци има параклис посветен на светите Кирил и Ме-
тодиј, додека надвор од манастирскиот комплекс има стара црква посветена 
на Атанасиј Александриски т.н. Стар манастир. Манастирот за прв пат е ос-
нован во 1321 година од страна на епископот полошки Антониј. Комплетно-
то заживување кое е видливо и денес се должи на доаѓањето на Пејчиновиќ 
од Света Гора, во 1818 година, кога се обновени манастирските конаци и кога 
е основана манастирската библиотека.

Во тоа време Лешок прераснал во книжевен и просветен центар. Мана-
стирските конаци денес се реновирани, располагаат со сместувачки капаци-
тети и особено се погодни за летен манастирски туризам.

Манастирот досега е два пати уриван. Прв пат во 1690 година Турците го 
разурнале целиот комплекс сосе црквите. Втор пат манастирот го кренале во 
воздух албанските терористи за време на конфликтот во 2001 година.

Инаку, Кирил Пејчиновиќ-Тетоец  (1771  -  1845) е   македонски    просвети-
телски автор кој сите свои дела ги напишал на народен македонски јазик и 
заедно со Јоаким Крчовски ја претставуваат првата генерација писатели на 
современата македонска книжевност.

Пејчиновиќ е роден во тетовското село Теарце во 1771 година. Првите по-
четоци од неговото образование биле во селото Лешок, а потоа продолжил 
во Дебарскиот манастир „Свети Јован Бигорски”. Меѓутоа, потоа татко му 
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решава да го продаде имотот во Теарце и со него и со неговиот чичко одат 
во Света Гора каде се замонашуваат. По извесно време Кирил се вратил во 
Тетово, а оттаму заминува во Кичевскиот манастир „Света Богородица Пре-
чиста“.

Во 1801 година Пејчиновиќ станал игумен на Марковиот манастир „Свети 
Димитрија“ во Маркова Сушица, Скопско, кој решил да го обнови. Овој мана-
стирот  е изграден во средината на XIV век во 1345 година, од  македонскиот 
средновековен владетел Крале Марко, кој е ктитор на манстирот кој го носи 
неговото име.

Манастирот бил речиси уништен, меѓутоа Кирил Пејчиновиќ успеал да из-
дејствува помош од верниците, па конаците и манастирот биле обновени. Во 
наредните 17 години (до 1818 година), тој се занимавал со обновувањето и 
истовремено оформил манастирска библиотека од собраните ракописи од 
претходниот век.

Додека престојувал во Марковиот манастир ја напишал неговата прва 
книга  „Книга сија глаголемаја Огледало“, која била отпечатена во  1816  го-
дина во  Будим. По дваесет години минати во манастирот, под притисок на 
грчкиот владика од Скопје, го напуштил Марков манастир и се вратил во род-
ното Теарце. Го обновил Лешочкиот манастир со помош на богатите верници 
и отворил училиште во кое ги подучувал младите и старите. Патувал и како 
проповедник собирајќи книги и пишувајќи сопствени текстови. Кирил Пејчи-
новиќ умрел на 12 март 1845 година во Лешочкиот манастир каде и е погре-
бан во црковниот двор

Економската моќ на манастирот била значајна и за населението кое гра-
витирало кон него. Честопати, во тешките времиња, дел од населението се 
потпирало на помошта од Манастирот, особено најсиромашните, хендикеп-
ираните и болните.

Старата манастирска црква „Св. Богородица“, пак, се наоѓа во југоисточ-
ниот дел од манастирскиот двор и претставува еден од најстарите зачувани 
објекти во Полог. Живописот во оваа црква во литературата се смета дека е 
од вонредно значење, особено циклусот со сцени од акатистот Богородичин, 
во однос на иконографијата и на ликовните квалитетни дострели настанати 
во XVII век во Македонија.
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ГОЛЕМИОТ БИЗНИСМЕН И 
МАКЕДОНЕЦ ѓОРѓИjА- ОР  

АТАНАСОСКИ (4)

Д елото „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ чии автор е Славе Николов-
ски-Катин е едно од најзначајните изданија во македонското 
иселеништво. Првото и второто издание на монографиите на-
словени „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ (2012) (2015) се публика-

ции на издавачката куќа „Македонска искра“ од Скопје и ТВ Сонце од Скопје, 
отпечатена на 468 и на 496 страници (на македонски и на англиски јазик. Во 
овие изданија се дадени животот и делото на најголемиот бизснисмен и еден 
од донаторите во македонското иселеништво Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски. 

Во монографиите се вели дека Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е исклучително 
голема, позната, призната и неодминлива личност во македонската дијаспо-
ра  и во Македонија. Тој, без сомнение, е еден од економски најуспешните Ма-
кедонци во светот. Иако подолго време живее на Флорида, во Соединетите 
Американски Држави, од своето емигрирање до денес тој е длабоко и силно 
поврзан со судбината, вистината и настаните во Македонија. Џорџ Атанасо-
ски е Македонец по националност и православен христијанин по вера. Тој е 
еден од најголемите иницијатори и организатори на одбраната на македон-
ското име, особено на македонското знаме од Кутлеш (Палатица). Џорџ Ата-
насоски е бранителот и афирматорот на историјата и честа на македонскиот 
народ и Македонија во светот, посебно во Северна Америка. Во овие мигови 
на распетие на Македонија, кога Република Македонија е меѓународно при-
зната, иако не под нејзиното уставно име, тој ги изложува своите погледи за 
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можностите за македонски, стопански, економски, културн и верски препо-
род, како и за натамошен демократски развој како суверена самостојна и не-
зависна држава на овие балкански ветрометини.

Господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е роден на 18 февруари 1952 година 
во селото Марул, Прилепско, од татко Алексо и мајка Спасија. Во 2012  година 
го прослави своето шеесетто лето Господово на наговиот бурен живот, за кој 
со право се вели дека  тој е еден од најуспешните македонски бизнисмени 
во светот. Тој во брак има четири сина кои успешно одат по неговите стапки. 
Во неговото потесно семејство се и сестра му Виолета, која е кардиолог на 
Флорида, а брат му Јосиф е позната и призната личност во бизнисот во аме-
риканското општество.                

Во 1970 година, Џорџ Атанасоски заминува за САД, кај својот постар брат 
Јосиф, со кого ја почна својата кариера како инженер вработен на Универзи-
тетот во Њујорк. По само пет години сложните браќа формирале своја фирма 
што подоцна ќе прерасне во голема компанија. Седиштето на „Мајкрофлекс 
инк.“ е во Ормонд Бич на Флорида чии целосно автоматизирани погони се 
распослани на над 16 илјади квадратни метри. Врвниот квалитет на флекси-
билните метални производи ги задоволуваат потребите на светски познати-
те: Форд, Крајслер, Џенерал моторс, Џенерал електрик, НАСА и други фирми 
ширум светот. Неодамна е почната изградбата на нови производни погони 
во Америка. А наскоро господинот Атанасоски планира да го изгради и пр-
виот погон во Македонија за да се задоволат потребите на Европската Унија, 
НАТО и другите европски земји со производи од добро познатата и призната 
програма на „Мајкрофлекс инк.“ потврдени со сертификати за стандардиза-
ција, ИСО 9001.

Меѓутоа, бизнисменот Атанасоски, во дијаспората, е препознатлив како 
најзначаен инвеститор од Македонците кои инвестирале во дедовската земја 
- Република Македонија. Тој е основач на Македонски светски неделник „Ма-
кедонско сонце“, на претпријатијата „Мак ам“, како интернационална компа-
нија, на хотелот со бензинска пумпа „Сонце ГА“ во Прилеп, најпатриотската 
телевизиска станица во Македонија ТВ „Сонце“ во Скопје, „Жито Прилеп“ во 
Прилеп, на Женскиот ракометен клуб „Прилеп“ и други инвестиции, а плани-
ра да вложи сопствени средства за нови производствени капацитети во Ре-
публика Македонија и пошироко. Со тоа тој се вбројува меѓу економски нају-
спешните Македонци во светот. Иако подолго време престојува во Америка, 
од своето емигрирање до денес, тој е нераскинливо поврзан со судбината и 
со настаните во Македонија.

Меѓу другите активности во новата средина во Соединетите Американски 
Држави, господинот Атанасоски стана член, а подоцна и секретар (1974-1980) 
на една од најстарите македонски организации во Северна Америка, Маке-
донската заедница во Њујорк. Организацијата ја промовира македонската 
нација, нејзината историја и култура. За време на работата во Македонската 
заедница во Њујорк, тој ја обединил македонската заедница преку спонзори-
рање на социокултурни настани, вклучувајќи и фолкфестивали, симпозиуми, 
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вечери на поезија, спортски настани и слично. Тој е особено активен во про-
мовирањето на демократијата во Македонија.        

Имено, тој е шеф на Организацијата за заштита на македонското име, 
знаме, Устав, како и промотор на признавањето на Македонија како сувере-
на држава од страна на земјите во светот. Паралелно со промовирањето на 
демократијата во Македонија, во мај 1992 година, господинот Атанасоски ги 
фокусирал своите напори за финансиско помагање на Светскиот македонски 
конгрес (СМК). Оваа асоција е широка организација која го форсира цивилно-
то општество и економскиот развој, ги координира и им дава техничка под-
дршка на невладините организации. Истата година, Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски 
е избран за претседател на Светскиот македонскиот конгрес за Северна Аме-
рика, една од највлијателните македонски невладини организации во светот. 
Неговата работа во Светскиот македонскиот конгрес резултира со организи-
рање хуманитарни активности за спонзорирање на истражувачки работи од 
областа на историјата во Македонија. 

По осамостојувањето на Република Македонија, господинот Атанасоски 
активно се вклучил на македонската политичка сцена, а на меѓународен план 
е еден од најголемите борци за зачувување и негување на националните ин-
тереси на Македонците во земјава и во светот, при што особено внимание 
посветува на нивниот економски напредок.

На 24 јуни 1994 година, за да ја назначи важноста и да создаде верба во 
независните медиуми, тој го кофинансирал, организирал и етаблирал првиот 
светски македонски неделник „Македонско сонце“, кој успешно опстојува на 
македонскиот медиумски простор, кој е отворен за секој граѓанин во земјата 
и во светот.

Како резултат на неговата политичка кариера, на претседателските избо-
ри во октомври 1994 година, македонскиот бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ Атана-
соски се кандидираше за независен кандидат за претседател на Република 
Македонија. Исто така и во 1999 година Атанасоски се кандидирал за прет-
седател на Македонија, со желба, доколку ја добие довербата на граѓаните, 
да ја унапреди демократијата во земјата, да промовира економски систем 
базиран на принципите на слободен пазар и држава во која ќе владеат зако-
ните на правниот систем. Основната агенда во неговата кампања била да се 
забрза економскиот и социјалниот развој на Македонија. За жал, од познати 
причини не успеа да ја реализира својата намера.

Меѓутоа, Атанасоски не ја напушти почнатата патека за доброто на маке-
донскиот народ и за неговата подобра сегашност и иднина. Продолжил со 
своите активности и како резултат на тоа, во текот на јануари 1996 година, 
поведе иницијатива за формирање на политичката партија  „Македонска 
алијанса“.

Окружниот суд во Скопје, како надлежен за Судскиот регистар на поли-
тичките партии, во вонпроцесна постапка, а во согласност со законските од-
редби, одлучи и донесе Решение со кое „Македонска алијанса“ со седиште во  
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Скопје стекнува својство на правно лице и дека може да започне со работа од 
22 март 1996 година.

Од 1996 година до денес, господинот Атанасоски е претседател на пар-
тијата „Македонска алијанса“. Партијата е регистрирана во Скопје, но има 
свои ограноци речиси во сите земји во светот, во кои живеат Македонци и е 
во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Промовирајќи ги своите патриотски ставо-
ви, „Македонска алијанса“ стана синоним за националната борба на македон-
скиот народ. За таа цел, во 1998 година „Македонска алијанса“  ја формира 
„Македонската национална коалиција“, со која учествуваше на парламентар-
ните избори.

„Македонска алијанса“ продолжува со својот амбициозен план за развој 
на македонската економија, за излез од кризата и за развој на државата. За 
таа цел, партијата нуди рака за соработка со сите Македонци и малцинства 
во Република Македонија, за во иднина сите да партиципираат во севкупниот 
просперитет на државата.

Во 1996 година, господинот Атанасоски ја основал и станал претседател 
на „МАК АМ“ интернационална трговска компанија со филијали во Флорида, 
САД, Скопје и Прилеп во Република Македонија. Основната дејност на „МАК 
АМ“ била увоз и извоз на производи во Македонија и надвор од неа. И денес, 
тој упорно продолжува со својот амбициозен план за развој на македонската 
економија, за излез од кризата и за унапредување на македонската држава. 
Тој е човекот кој се докажа како исклучително способен и успешен бизнисмен, 
докажан патриот, за кого родното огниште, неговиот народ и македонската 
кауза се во прв план.

Тој долги години се занимава со изработка на софистицирани флексибил-
ни метални висококвалитетни производи наменети за авионската, за автомо-
билската, за машинската индустрија итн., при што е добитник на многубројни 
високи меѓународни награди за успешен бизнисмен. Дел од својот капитал 
инвестира во Прилеп и во Скопје, а успешно се занимава и со други професи-
онални и стручни ангажмани.

Тој навистина е прототип на Македонец кој со своето знаење, интелиген-
ција, итрина и адаптибилност успешно се снашол во туѓина. Воден од љубовта 
кон Македонија и од нејзиното сонце како Големиот Александар, цели двае-
сет години активен е и во Македонија на полето на економијата, политиката, 
културата, медиумите и воопшто позитивно дејствува во социјално-опште-
ственото живеење и опстојување на македонскиот народ и Македонија.

Господинот Џорџ Атанасоски е еден од најуспешните македонски биз-
нисмени во САД и во светот, за што е добитник на бројни награди, меѓу кои и 
на највисокото американско општествено признание „Елис ајленд“.

Бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е личност за почит и пример на кој 
можат и треба да се огледаат и други Македонци во двете татковини, САД и 
Македонија. Нему му припаѓа заслуженото високо место во хиерарсиската 
пирамида на луѓето кои имаат големи заслуги во иселеничката македонска 
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сага и во градењето пријателски и бизнис-мостови меѓу Република Македо-
нија и Соединетите Американски Држави. 

Фондацијата „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ е насочена кон зачувување на 
уставното име на Република Македонија, унапредување и заштита на маке-
донскиот национален идентитет, стипендирање најдобри ученици, студенти, 
поттикнување на спортскиот дух и друго.   Исто така, бизнисменот Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски е голем хуманист, донатор и мецена на многу важни нацио-
нални и културни манифестации во Република Македонија и во прекуокеан-
ските земји, каде живеат и работат многубројни Македонци.

Меѓутоа, овој пат ќе пишуваме  за неговата Фондација   „Ѓорѓија-Џорџ 
Атанасоски“. Имено,   на 7 октомври 2015 година, во големата сала на хоте-
лот „Александар Палас“ во Скопје е формирана Фондацијата „Ѓорѓија-Џорџ 
Атанасоски“. Чинот на формирањето се извршил пред голем број присутни, 
поддржувачи на овој познат македонски иселеник од Флорида, од Соеди-
нетите Американски Држави, бројни гости од цела Република Македонија, 
од егејскиот и пиринскиот дел на Македонија, од Општината Пустец и други 
места од Мала Преспа и Албанија, од Гора, претставници од општествено -
-политичкиот живот, од дипломатскиот кор, претставници на Македонската 
православна црква, од Македонската православна црква „Света Злата Ме-
гленска“ од Соботско, како и претставници на бројни хуманитарни и други 
организации од Прилеп и Скопје.

На свеченото основање на присутните им се обратил директорот на Фон-
дацијата, Николас Атанасоски, роден Американец а горд Македонец, син на 
Џорџ Атанасоски. Тој, меѓу другото, истакнал дека Фондацијата „Ѓорѓија-Џорџ 
Атанасоски“ ќе ги унапреди сите досегашни хуманитарнии донаторски актив-
ности во Македонија и регионот. Исто така, Фондацијата ќе биде посветена 
на промовирање на македонската култура и традиција, ќе иницира широк 
спектар на програми кои ќе ги опфатат сите Македонци од етничка Македо-
нија, а ќе се грижи и за богатото македонско културно и духовно наследство.

Во своето излагање основачот на Фондацијата Ѓорѓија-  Џорџ Атанасоски 
истакнал дека владеењето на правото, почитувањето на човековите слободи 
и права, економскиот развој, толеранцијата за различностите, се столбови на 
кои треба и мора да опстојува модерната македонска република. За таа цел 
Ѓорѓија–Џорџ Атанасоски ја основал Фондацијата преку која ќе се промови-
ра македонската култура и традиција преку поддржување на образованието, 
медиумите, јавното здравство, човековите права и правата на жените, спор-
тот, на социјалните, правните и економските реформи.

Исто така, Атанасоски истакнал дека активностите на Фондацијата ќе би-
дат насочени кон зачувување на уставното име на Република Македонија, 
унапредување и заштита на македонскиот национален идентитет, стипен-
дирање најдобри ученици, студенти, поттикнување на спортскиот дух, раз-
вивање и реализација на едукативни програми, поддршка на мали бизниси, 
издавање публикации, организирање дебати и трибини за македонското 
културно творештво, развивање на етничка толеранција, промовирање на 
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социјални проекти од интерес на заедницата, реставрирање на стари градби, 
финансирање на археолошки истражувања и друго.

Во делот на промоцијата на второто издание на монографијата „Ѓорѓија–
Џорџ Атанасоски, авторот на овие редови, Славе Катин, меѓу другото, ис-
такнал дека делото е изблик на силната љубов на патриотот и големиот 
бизнисмен Атанасоски кон родната земја – Македонија, која, во исто време, 
претставува и гордост и радост и тага и сон и јаве за Македонците во дијас-
пората. Монографијата е свидетелство на неговото духовно и национално 
живеењена, на убавиот збор и откривањето на животот и постигнувањата на 
овој доблесен патриот.

Второто издание на оваа двојазична монографија (на македонски и на 
англиски јазик) која содржи 500 колорни страници, претставува еден вид 
огледало за ликот и делото на Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски. Со монографијата 
се овековечува овој познат и признат Македонец, за кого со право се вели 
дека нему му припаѓа заслуженото високо место во градењето пријателски 
и бизнисмостови меѓу Соединетите Американски Држави и Република Ма-
кедонија.

Познатиот македонски бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е уште голем 
хуманист, донатор и мецена на многу важни национални и културни манифе-
стации во Република Македонија и во прекуокеанските земји, каде живеат и 
работат многубројни Македонци, дава стручна, економска и политичка ана-
лиза за состојбите во земјава и пошироко. Меѓу другите заслужуваат внима-
ние следните донации:

Споменикот на Александар III Македонски Велики во Прилеп е израз на 
силната љубов и почит кон Античка Македонија и кон древните корени на 
бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски. Имено, на 30 јуни (жетвар) 2006 го-
дина во Прилеп го потврдил тоа и го одбележал со поставувањето на споме-
никот на Александар III Македонски. 

Имено, тој го финансирал создавањето на бистата, дело на Жарко Баше-
ски, со цел да му се оддаде должната почит на најголемиот Македонец, кој 
славата на својата земја ја пренел низ целиот свет. Дотогаш Република Ма-
кедонија била една од ретките земји каде што немало никакво обележје за 
Александар Трети Македонски. Затоа, таквото монументално дело станало 
македонски препознатлив знак за народот кој некогаш големиот Александар 
го водел во походи со цел да ги обедини народите.

Благодарение на Ѓорѓија Атанасоски Република Македонија го доби сим-
болот на својот национален идентитет за да потсетува на незаборавот на ма-
кедонската кауза. Со тоа, Прилеп, градот херој, градот под Марковите кули, 
во 2006 година стана единствениот град во Република Македонија чиј пло-
штад се гордее со грандиозен споменик на македонскиот великан и војсково-
дец Александар Македонски.

На 13 јуни (жетвар) 2008 година, бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски 
заедно со делегација на неговата партија, „Македонска алијанса“, од името 
на целиот македонски народ му оддаде достојна почит на кралот Персеј. 
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Всушност, на тој ден бизнисменот Атанасоски поставил масивна бронзена 
споменплоча со вечното шеснаесеткрако македонско сонце. Со тоа се потвр-
ди дека традицијата и почитта кон големите ликови од сопственото минато е 
нешто најсвето и секогаш ги носи народите кон посреќна иднина.

Во македонската православна црква „Свети Димитрија“ има голем број 
Македонци кои од почеток до денес се вклучени во купувањето, изградба-
та и реконструкцијата на зградите, меѓу кои најголеми донатори досега се 
бизнисмените браќата Јосиф и Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, кои во 2004 година 
подарија 200.000 американски долари. 

Исто така, на 2 март 2014 година на пикникот што го организираше црква-
та „Свети Димитрија“, а на кој присуствуваа околу 250 посетители, членовите 
на црквата и други добронамерници и пријатели на Македонците, се собраа 
повеќе од 30.000 долари. Притоа еден од големите донатори беше Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски кој со брат му подарија по 10.000 долари. Затоа, со право се 
вели дека браќата Јосиф и Ѓорѓија- Џорџ Атанасоски се најголеми донатори 
на Македонската православна црква „Свети Димитрија“ во Флорида.  

Бизнисменот Ѓорѓија–Џорџ Атанасоски е познат хуманист и донатор не 
само во Соединетите Американски Држави туку и во Македонија. Тој е дона-
тор на бројни македонски православни храмови во Република Македонија, 
Мала Преспа и други места. 

Исто така, тој е донатор и поддржувач и на голем број културни, спорт-
ски, фолклорни и национални активности кај Македонците во егејскиот и 
пиринскиот дел на Македонија. Една од значајните донации на господинот 
Ѓорѓија–Џорџ Атанасоски е, секако, камбанаријата за Македонската право-
славна црква Свети Никола во Маврово. Камбаната во која е втиснато ше-
снаесетзрачното сонце тежи 350 килограми и била завршена до крајот на 
семптември 2004 година.

Бизнисменот Јосиф Атанасоски, како постар брат на Џорџ живо се интере-
сираше за монографијата која ја подготвуваше Славе Катин. Притоа му даде 
голем број податоци за него и неговото семејство, за бизнисот во Ормонд 
Бич, за идните планови восегашноста и иднината на нивната фабрика, за го-
лемото семејство Атанасоски, како и за идните планови на овој прилепски 
Американец, како што милуваат да го наречат неговите блиски.

Може да се заклучи дека Зорџ Атанасоски е без сомнение еден од економ-
ски најуспешните Македонци во светот. Иако подолго време живее на Фло-
рида, во Соединетите Американски Држави, од своето емигрирање до денес 
тој е длабоко и силно поврзан со судбината, вистината и настаните во Маке-
донија.. Тој е еден од најголемите иницијатори и организатори на одбраната 
на македонското име, особено на македонскот знаме од Кутлеш (Палатица). 

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Ско-
пје, од монографијата „Ѓоргија-Џорџ Атанасоски“ биле печатени 70 продол-
женија од ова дело, што значеше запознавање со бизнисменот Атанасоски, 
неговото семејство и со животот и судбината на Македонците во САД.
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5 ГОДИНИ ОД  
ФОРМИРА ЕТО НА 

ФОНДАЦИjАТА ,,ѓОРѓИjА -  
ОР  АТАНАСОСКИ“ (5)

Фондацијата „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ е насочена кон зачуву-
вање на уставното име на Република Македонија, унапре-
дување и заштита на македонскиот национален идентитет, 
стипендирање најдобри ученици, студенти, поттикнување на 

спортскиот дух и друго.   Исто така, бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е 
голем хуманист, донатор и мецена на многу важни национални и културни 
манифестации во Република Македонија и во прекуокеанските земји, каде 
живеат и работат многубројни Македонци

Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски долги години работи за Македонија, за Маке-
донците и македонското прашање, обединувајќи ги македонските иселеници 
со спонзорирање на социокултуролошки настани, вклучувајќи и фолкфести-
вали, спортски настани и друго. Соработува со американските власти за уна-
предување на правата на Македонците во Соединетите Американски Држа-
ви.

Тој е собено е активен во промовирањето на демократските процеси во 
Македонија. Се чини тој е преокупиран со заштитата на македонското име, 
знаме, Устав и промоција на признавањето на Македонија како суверена 
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земја од страна на земјите од светот. Значајно е тоа што тој остварува блиски 
контакти со повеќе дипломати и организации во светот.

Меѓутоа, овој пат ќе пишуваме  за неговата Фондација  „Ѓорѓија Џорџ Ата-
насоски“. Имено,  на 07.10. 2015 година, во голема сала на хотелот „Алексан-
дар Палас“ во Скопје е формирана Фондацијата „Ѓорѓија Џорџ Атанасоски“. 
Чинот на формирањето се изврши пред голем број присутни, поддржувачи 
на овој познат македонски иселеник од Флорида, од Соединетите Амери-
кански Држави, бројни гости од цела Република Македонија, од егејскиот и 
пиринскиот дел на Македонија, од општината Пустец и други места од Мала 
Преспа и Албанија, од Гора, претсавници од општествено политичкиот живот, 
од дипломатскиот кор, претставници на Македонската православна црква, 
од Македонската православна црква „Света Злата Мегленска“ од Соботско, 
како и претставници на бројни хуманитарни и други организации од Прилеп 
и Скопје.

На свеченото основање на присутните им се обратија директорот на Фон-
дацијата, Николас Атанасоски, роден Американец, а горд Македонец, син 
на Џорџ Атанасоски. Тој, меѓу другото, рече дека Фондацијата „Ѓорѓија Џорџ 
Атанасоски“ ќе ги унапреди сите досегашни хуманитарнии донаторски актив-
ности во Македонија и регионот. Исто така, Фондацијата ќе биде посветена 
на промовирање на македонската култура и традициите, ќе иницира широк 
спектар на програми кои ќе ги опфатат сите Македонци од етничка Македо-
нија, а ќе се грижи и за богатото македонско културно и духовно наследство.

Во своето излагање основачот на Фондацијата Ѓорѓија Џорџ Атанасоски 
истакна дека владеење на правото, почитувањето на човековите слободи и 
права, економскиот развој, толеранцијата за различностите, се столбови на 
кои треба и мора да опстојува модерната Македонска Република. За таа цел 
Ѓорѓија – Џорџ Атанасоски ја основа Фондацијата преку која ќе се промовира 
македонската култура и традициите преку поддржување на образованието, 
медиумите, јавното здравство, човековите права и правата на жените, спор-
тот на социјалните, правните и економските реформи.

Исто така, Атанасоски рече дека активностите на Фондацијата ќе бидат 
насочени кон зачувување на уставното име на Република Македонија, уна-
предување и заштита на македонскиот национален идентитет, стипендирање 
најдобри ученици, студенти, поттикнување на спортскиот дух, развивање и 
реализација на едукативни програми, поддршка на мали бизниси, издавање 
публикации, организирање дебати и трибини за македонското културно тво-
рештво, развивање на етничка толеранција, промовирање на социјални про-
екти од интерес на заедницата, реставрирање на стари градби, финансирање 
на археолошки истражувања и друго.

Во делот на промоцијата на второто издание на монографијата „Ѓорѓи – 
Џорџ Атанасовски, авторот на овие редови, Славе Катин, меѓу другото рече 
дека делото е изблик на силната љубов на патриотот и големиот бизнисменот 
Атанасоски кон родната земја – Македонија, која, во исто време, претставува 
и гордост и радост и тага и сон и јаве за Македонеците во дијаспората. Моно-
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графијата е свидетелство на неговото духовно и национално живеењена, на 
убавиот збор и откривањето на животот и постигнувањата на овој доблесен 
патриот.

Второто издание на оваа двојазична монографија (на македонски и на 
англиски јазик) која содржи 500 колорни страници, претставува еден вид 
огледало за ликот и делото на Ѓорѓија Џорџ Атанасоски. Со монографијата 
се овековечува овој познат и признат Македонец, за кого со право се вели 
дека нему му припаѓа заслужното високо место во градењето пријателски и 
бизнис мостови меѓу Соединетите Американски Држави и Република Маке-
донија.

Како резултат на неговата политичка кариера, на претседателските избо-
ри во октомври 1994 година, македонскиот бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ Атана-
соски се кандидираше за независен кандидат за претседател на Република 
Македонија. 

Основна агенда во неговата кампања беше да се забрза економскиот и 
социјалниот развој на Македонија. За жал, од познати причини неуспеа да 
ја реализира својата намера. Меѓутоа, Атанасоски не ја напушти почнатата 
патека за доброто на македонскиот народ и за неговата подобра сегашност 
и иднина. Продолжи со своите активности и како резултат на тоа, во текот 
на јануари 1996 година, поведе иницијатива за формирање на политичката 
партија “Македонска алијанса”.    

Познатиот македонски бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е уште голем 
хуманист, донатор и мецена на многу важни национални и културни манифе-
стации во Република Македонија и во прекуокеанските земји, каде живеат и 
работат многубројни Македонци, дава стручна, економска и политичка ана-
лиза за состојбите во земјава и пошироко. Меѓу другите заслужуваат внима-
ние следните донации:

Споменик на Александар III Македонски Велики во Прилеп е израз на 
силната љубов и почит кон античка Македонија и кон древните корени, биз-
нисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски. Имено, на 30 јуни (жетвар) 2006 годи-
на во Прилеп ги потврди и ги одбележа со поставувањето на споменикот на 
Александар III Македонски. 

Имено, тој го финансираше создавањето на бистата, дело на Жарко Ба-
шески, со цел да му се оддаде должната почит на најголемиот Македонец, 
кој славата на својата земја ја пренесе низ цел свет. Дотогаш Република Ма-
кедонија беше една од ретките земји каде што немаше никакво обележје за 
Александар..

Благодарение на Ѓорѓија Атанасоски Република Македонија го доби сим-
болот на својот национален идентитет за да потсетува на незаборавот на ма-
кедонската кауза. Со тоа, Прилеп градот херој, градот под Марковите кули, во 
2006 година стана единствениот град во Република Македонија чиј плоштад 
се гордее со грандиозен споменик на македонскиот великан и војсководец 
Александар Македонски.
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На 13 јуни (жетвар) 2008 година, бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски 
заедно со делегација на неговата партија, „Македонска алијанса“, од името 
на целиот македонски народ му оддаде достојна почит на кралот Персеј. 
Всушност, на тој ден бизнисменот Атанасоски поставил масивна бронзена 
споменплоча со вечното шеснаесеткрако македонско сонце. Со тоа се потвр-
ди дека традицијата и почитта кон големите ликови од сопственото минато е 
нешто најсвето и секогаш ги носи народите кон посреќна иднина.

Во македонската православна црква „Св. Димитрија“ има голем број Ма-
кедонци кои од почеток до денес се вклучени во купувањето, изградбата и 
реконструкцијата на зградите, меѓу кои најголеми донатори досега се биз-
нисмените браќата Јосив и Ѓорѓија Џорџ Атанасоски, кои 2004 година пода-
рија 200.000 американски долари. 

Исто така, на 2 -ри март 2014 година на пикникот што го организираше 
црквата „Св. Димитрија“, а на кој присуствуваа околу 250 посетители, чле-
новите на црквата и други добронамерници и пријатели на Македонците, се 
собраа повеќе од 30.000 долари. Притоа еден од големите донатори беше 
Ѓорѓија Џорџ Атанасоски кој подарија по 10.000 долари. Затоа, со право се 
вели дека браќата Јосив и Ѓорѓија Џорџ Атанасоски се најголеми донатори на 
МПЦ „Св. Димитрија“ во Флорида.

Бизнисменот Ѓорѓија–Џорџ Атанасоски е познат хуманист и донатор не 
само во САД, туку и во Македонија. Тој е донатор на бројни македонски право-
славни храмови во Република Македонија, Мала Преспа и други места. Исто 
така, тој е донатор и поддржувач и на голем број културни, спортски фолк-
лорни и национални активности кај Македонците во егејскиот и пиринскиот 
дел на Македонија. Една од значајните донации на господинот Ѓорѓија–Џорџ 
Атанасоски е, секако, камбанаријата за Македонската православна црква Св. 
Никола во Маврово. Камбаната во која е втиснато шеснаесетзрачното сонце 
тежи 350 килограми и била завршена до крајот на семптември 2004 година.

Господинот Џорџ Атанасоски како еден од од најуспешните македонски 
бизнисмени во САД и во светот, е добитник на бројни награди, меѓу кои и 
на   највисокото американско општествено признание „Островот Елис“ „Ellis 
Island”. 

Тој е личност за почит и пример од кој можат и треба да се огледаат и 
други Македонци во двете татковини, САД и Македонија. Нему му припаѓа 
заслуженото високо место во хиерарсиската пирамида на луѓето кои имаат 
големи заслуги во иселеничката македонска сага и во градењето пријателски 
и бизнис мостови меѓу Република Македонија и Соединетите Американски
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ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА 
ЗА ,,ЗЕГИН“ ВО 

МОНОГРАФСКОТО ДЕЛО - 
БЛАГОj МЕХАН ИСКИ“ (6)

Ж ивотната и бизнис-сага на Благој Механџиски, истовремено 
е еден вид сторија и историска вистина на Малешевијата, на 
Македонија, на деловното живеење, на успесите, падовите и 
постигнувањата на една голема компанија како што е „ЗЕГИН“. 

Во биографијата што Славе Катин ја подготви за него, за неговиот животен 
пат, дело и постигнувања, сублимирано се проектира најновата фаза на исто-
ријата на деловниот живот во Македонија. Затоа, монографијата ги надми-
нува рамките на обично дело за животот на еден бизнисмен од Македонија.

Оваа монографија е посветена на бизнисменот, хуманистот и донаторот 
Благој Механџиски. Име, кое е познато и респектирано на низа полиња и де-
цениски потврдено во бизнис- заедницата во Република Македонија. Во исто 
време делото е посветено на 30-годишниот јубилеј на веледрогеријата „ЗЕ-
ГИН“, на 45.годишнината за посветеноста на бизнисот и 75-годишниот живот 
на Благој. Монографијата чиј автор е Славе Катин е подготвена на македон-
ски и на англиски јазик на 480 страници со голем број текстови и фотогра-
фии. Рецензенти на ова дело се поглаварот на МПЦ-ОА господин господин 
Стефан и проф. д-р Лазар Лазарев. 
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Тој е исклучително позната и неодминлива личност меѓу македонските делов-
ни луѓе. Него со право веќе неколку децении во Македонија и регионот го прет-
ставуваат како хуман, благороден човек и голем бизнисмен, кој управува со фар-
маколошки бизнис и паралелно со тоа им помага на луѓето.  Познат е како голем 
христијанин, посветен и верен на Македонската православната црква – Охридска 
архиепископија, на македонскиот народ и на Македонија.    

Личноста Благој Механџиски воопшто не е лесно да се опише. Имено, 
неговите пријатели често велат дека тој е човек кој во текот на бизнисот се 
претвора во „машина“, додека во приватниот живот и во ретките слободни 
моменти знае да се пошегува, да викне и да го забавува друштвото. Како не-
гов биограф го познавам уште од студентските денови и знам дека неговиот 
животен пат не бил лесен. Тој секогаш се борел за својот став, па дури и по 
цена на пропаст, затоа Бари, како што го викаме Благој, заедно со „ЗЕГИН“ е 
еден-единствен и неповторлив.

Во исто време монографското дело „Благој Механџиски“ е и скромен при-
мер за афирмација на аптекарството во Македонија, на Балканот и поширо-
ко, афирмација на минатото, сегашноста и иднината на компанијата „ЗЕГИН“, 
како и на родното Русиново, убавиот Малеш и на Македонија.

Делото е посветено на животот и делото на Благој Механџиски, кој постоја-
но се залага за афирмација на аптекарството во Македонија, на Балканот и по-
широко. Таквата угледна легенда во аптекарската фела, вљубеник во народот, 
во својата татковина, секогаш го водела светата мисла да го претстави биз-
нисот и да остави вечни траги за идните генерации. Во исто време треба да 
се потенцира дека оваа Монографија е подготвувана подолго време и чека да 
биде отпечатена и да го види македонското Сонце. 

Често се вели дека Благој Механџиски е душата на веледрогеријата „ЗЕ-
ГИН“, чија идеја за формирање датира од 1974 година, кога тој го завршил Ме-
дицинскиот факултет. Тогаш му се отворија патиштата да влезе во бизнисот 
со лекови. Како претставник и во соработка со „Кемофармација“ од Љубљана, 
Механџиски ги покажа неговите квалитети и капацитети во бизнисот со леко-
ви.

Овој бизнисмен   како водечка личност и сопственик на веледрогеријата 
„ЗЕГИН“, е донатор и поддржувач на голем број културни, спортски, фолклор-
ни и национални активности, особено во Малешевијата и Скопје.. 

Во ова монографско дело е даден дел од сликата на Благој Механџиски и 
неговиот животен сопатник, д-р Вера Механџиска, младото поколение, нив-
ната животна прикаска и судбина, нивниот заеднички живот и постигнувања. 
Во автобиографското дело, на наративен начин, на македонски и на англиски 
јазик се презентирани историскиот, животниот, семејниот, деловниот и тво-
речкиот опус, пред сè, на Благој Механџиски-Зегин. 

Со тоа се прави обид да се фрли светлина врз неговиот животен пат. Трудот 
е компониран во девет поглавја, во кои секој дел има по повеќе делови, прет-
ставувајќи хронолошка и тематска заокружена целина. Така, Првото поглавје е 
насловено како дел од животот на Благој Механџиски, во кое се дадени тексто-
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ви за неговиот живот, посветеноста на бизнисот, за неговиот брачен живот со 
сопругата Вера, како и за неговото семејно стебло. 

Вториот дел е посветен на неговата татковина Македонија, при што се по-
местени материјали и податоци од античко време до денес. Во делот, пак, по-
светен на Малешевијата презентирани се пригодни материјали за Берово и 
Русиново, родниот крај и пошироко, секаде онаму каде што Благој Механџиски 
и денес е присутен со бизнисот, живеењето и донаторството. 

Посебно поглавје е посветено за големиот македонски револуционер 
Даме Груев, чија судбина била да погине за Македонија, токму во атарот на 
селото Русиново, на планинскиот врв Петлец. Тоа е место од каде Даме Груев 
ја рашири љубовта кон етничка Македонија и со истата таа исконска љубов 
ги задои младите македонски генерации, кои со почит се поклонуваат пред 
неговата споменплоча. 

Името и делото на Даме Груев е тесно поврзано со голем број знајни и 
незнајни револуционери од Малешевијата, особено со револуционерот од 
Русиново, Никола Петров-Русински (Чукарски). Личност кој со своето споме-
нобележје, донација на Благој Механџиски го краси центарот на Берово, а со 
своето име на Основното училиште во Русиново ги потсетува и старите и мла-
дите генерации да ги чуваат придобивките на слободата. 

Најголем простор во монографијата е посветен на минатото и сегашно-
ста на веледрогеријата „ЗЕГИН“, аптекарскиот бисер во Македонија. Компа-
нијата која има околу 150 аптеки и околу 1700 вработени, кои со најевтините 
лекови им служат за доброто здравје на народот. Исто така, сместени се ма-
теријали за иднината на „ЗЕГИН“, особено со проширување на бизнисот и во 
лозарството и во виното, како и во здравата храна, што претставува иднина 
на животот на современиот човек. . 

Механџински е познат донатор на бројни македонски православни хра-
мови во Република Македонија. Имено, како своја донација ја подари ико-
ната (акрилик, природна големина) со ликот на свети Никола за најстарата 
македонска православна црква во Малешевијата, „Света Петка  Параскева“ 
во неговото родно Русиново. 

Затоа, мај 1999 година за Русиново е запишан како светол ден за спас на 
душите на македонските револуционери Даме Груев, Сандо Китанов, Атанас 
Карчев и Никола Петров-Русински, како и на соселаните на Механџиски кои 
почиваат на селските гробишта.

Потоа, во 2000 година, во период од 100 дена, Механџиски своето дона-
торство го насочи во реставрирањето и конзервацијата на иконите од црквата 
„Света Петка Параскева“. Беа конзервирани повеќе од 60 икони, а по велигден-
ските празници во Русиново се изврши реставрирање на иконостасот во црква-
та, за која податоците тврдат дека е најстара и најубава црква во Малешевијата, 
односно во родното место на донаторот Благој Механџиски.
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Исто така, во летните месеци беа изведени и градежни работи на црквата, 
и до крајот на 2000 година „Света Петка Параскева“ во Русиново беше во 
ново руво.

Во 1999 година, неизмерната хуманост на Механџиски се потврдила со 
неговата донација на Клиниката за онкологија. Тогаш Клиниката добила ле-
кови, односно цитостатици, во вредност од 80.000 германски марки. 

Потоа, за 45 лица со бубрежна инсуфициенција од источниот дел на земја-
ва, тој подарил линија за реверзна осмоза во вредност од 20.000 германски 
марки и тоа за Медицинскиот центар во Делчево, со што се овозможило да 
профункционира Центарот за дијализа, а болните од Кочани, Делчево и Бе-
рово повеќе да не патуваат во Струга, за што бил прогласен за донатор на 
годината во Република Македонија.

На почетокот на април 2002 година, хуманитарна помош му била доде-
лена на населението на Лешок, во Тетовскиот Регион. Таму беше разрушен 
македонскиот православен храм „Свети Атанасиј“ големо македонско исто-
риско светилиште, а помошта, исто така,  беше доделена од веледрогеријата 
„ЗЕГИН“, во соработка со Француската амбасада. Притоа, во старата црквич-
ка „Света Богородица“ која потекнува од XIV век, сместена во внатрешноста 
на Лешочкиот манастир беше одржана молитва со порака за мир меѓу луѓето.

За неговата докажана хуманост и солидарност, тој е   лауреат на многу до-
машни и меѓународни награди и признанија, меѓу кои и на наградата „Најхумано 
лице“ за 1999 година; во истата година, тој бил прогласен за донатор на годината 
во Република Македонија: во 2007 година, Механџиски е избран за најменаџер 
за Југоисточна и за Средна Европа; веледрогеријата „ЗЕГИН“ чиј сопственик е 
Благој Механџиски, е македонски лауреат на престижната награда „Бизниспар-
тнер 2009“, што по петнаесетти пат се одржала во Белград, потоа добитник е на 
наградите: „Признание за најпознат бренд на Југоисточна Европа“, „Супер бренд 
во Македонија 2009 година“, „Најменаџер на Југоисточна и Средна Европа“ и 
„Регионален бизниспартнер за 2009 година“.

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од монографијата „Благој Механзиски“ биле печатени 30 продолженија од 
ова дело, што значеше запознавање со ЗЕГИН.
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МОНОГРАФСКО ДЕЛО 
ЗА СИЛjАН МИЦЕВСКИ - 

ПОЗНАТИОТ БИЗНИСМЕН И 
СПОРТСКИ РАБОТНИК (7)

Монографијата „Силјан Мицевски“ за бизнисменот од Битола е 
дело на Славе Николовски-Катин во коавторство на Ѓорѓи Лум-
буровски, а е подготвена од Издавачката куќа „Македонска ис-
кра“ од Скопје, во 2014 година, на 320 страници, на македонски 

јазик. Рецензенти на монографијата за Силјан Мицевски, угледниот македон-
ски стопанственик, спортист, поддржувач на културата, уметноста и спортот, 
донатор, актуелен почесен конзул на Република Србија во Република Маке-
донија и поранешен градоначалник на Општина Битола, се академик Владо 
Камбовски и проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ.

Инаку, Силјан Мицевски-Циле, како често го викаат неговите блиски, е роден 
на 16 октомври 1945 година во Битола. Тогаш во семејството Силјанови славење-
то било големо и радоста неизмерна, особено за мајката Василка (1917-2001) и 
таткото Јован (Јонче како што сите го викале) Мицески (1915-1971). После првата 
рожба, сестрата Нада (1935) и братот Благој (1939), трета среќа бил Силјан (1945) 
кој дошол во ова семејно гнездо како најмалечко чедо.

Во монографијата „Силјан Мицевски“ е забележано дека тој по завршу-
вањето на гимназијата, прво, се запишал на Правниот факултет во Белград, 
а потоа на Економскиот факултет во Прилеп, кој го завршил со висок про-
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сек, во 1975 година. Но, тука не запрел. Отишол понатаму. Предизвик му била 
науката. По извесен период, магистрирал во Софија, на отсекот Економија и 
менаџмент, со што се стекнал со титулата магистер по менаџмент. 

Почетокот на работата на ГП „Пелистер“ датира од 1968 година, кога ра-
ботело под името „Уметност“, занимавајќи се со градежно занаетчиство. Од 
1977 година почнува да се занимава со покрупни зафати на градежни работи 
и тогаш формира голема градежна оператива со фузирањето на четирите 
помали градски оперативи: „Млад ѕидар“, „Солидна работа“, градежниот по-
гон на КИБ „Битола“ и „Уметност“. Со константен подем и рапидно темпо на 
пораст, ГП „Пелистер“ станува комплетен изведувач од проект, преку градба, 
па сè до предавање на објектот по принципот „клуч на рака“. 

М-р Силјан Мицевски е првиот човек на градежното претпријатие „Пе-
листер“. Неговото семејство поседува близу 50 аптеки „Еурофарм“ низ цела 
Македонија. Поседува капитал и во повеќе компании низ Македонија што се 
занимаваат со градежништво. Инаку, важи за човек што со години помага во 
битолскиот спорт, културата, а им помогнал и на голем број битолчани. 

Во Битола тој има постигнато значајни резултати како успешен и деловен 
човек, спортист, активист, градоначалник, хуманист, како и признат граѓа-
нин на Битола, на Република Македонија и пошироко на овие балкански и 
европски простори. Битола е седиште и на десетина почесни конзулати, меѓу 
кои на: Франција, Велика Британија, Турција, Романија, Грција, Русија, Слове-
нија, Бугарија, Хрватска и Србија чиј почесен конзул е Силјан Мицевски-Циле. 

Според пишаните медиуми, денес Силјан Мицевски е еден од најмоќните 
бизнисмени во југозападниот дел на Република Македонија и најбогат во тој 
регион во бизнисот со ископ и градежништво. Затоа, според листата на најбо-
гати фамилии во Македонија, тој е на дваесеттото место. 

Љубовта кон спортот е од таков интензитет и димензии што никогаш ниту 
ќе престане, ниту некој може да посегне да му ја оттргне од емоциите. Имало 
меѓуфази, имало најразлични пулсативни амплитуди, но во конечна смисла 
и кога играта на паркетот е во прашање и кога судењето било предизвик, тој 
ја давал најсилната поддршка за овој спорт на кондиција, уметност, работа, 
талент, знаење, досетливост, волшебност и благородност. Затоа, кога се пор-
третира големиот Силјан спортувањето и неговата љубов, наречена ракомет, 
се огромни. 

Од големиот број активности треба да се споменат двата настана од спор-
тот, за кои клучен човек за нивното остварување бил Силјан Мицевски.

Првиот е поврзан со ракометот и со одржувањето на ракометниот турнир 
„Трофеј на Југославија“ од 30 јуни до 5 август 1981 година во Битола. На овој 
настан учествувале спортисти од Демократска Република Германија, Совет-
скиот Сојуз, Швајцарија, двете селекции на Југославија и од Република Ма-
кедонија. 

Вториот настан е поврзан со одржувањето на Првото европско боксер-
ско првенство за кадети во 1997 година, одржано од 4 до 14 јули во Битола. 
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Учествувале 28 боксери од: Албанија, Ерменија, Азербејџан, Хрватска, Кипар, 
Република Чешка, Англија, Естонија, Германија, Унгарија, Ирска, Израел, Ита-
лија, Латвија, Литванија, Македонија, Молдавија, Холандија, Полска, Рома-
нија, Русија, Шкотска, Република Словачка, Словенија, Турција, Украина, Велс 
и поранешна СР Југославија.

Огромна е заслугата на Циле за сè што денес постигнува ракометниот клуб 
„Пелистер“, а постигна многу. Беше најдобар клуб во Битола, најтрофеен клуб 
во Македонија и најприфатен клуб во цела бивша Југославија и многу делови 
во Европа.

Кога се пишува за дипломатска Битола, едно од најзначајните дипломат-
ски имиња, секако, е Силјан, кој е почесен конзул на Република Србија во Ре-
публика Македонија. Имено, на свечен чин, во присуство на голем број високи 
гости, на 4 декември 2007 година, во Битола бил отворен почесниот конзулат 
на Република Србија. Од страна на Владата на Македонија, за прв почесен 
конзул бил назначен Мицевски, кој бил десетти по ред конзул во Битола.

Чинот на свеченото отворање на просториите на почесниот конзулат се 
случило напладне, во објектот лоциран на Широк Сокак, непосредно каде 
што се сместени почесните конзулати на Словенија и на Романија.

Со отворањето на почесниот конзулат на Република Србија во Битола се 
отворило поле за подобрување на традиционално добрите врски меѓу двата 
соседни народа Македонците и Србите. А тоа го направил почесниот конзул 
Силјан Мицевски, кој отворил широк простор за развој и збогатување на кул-
турните, спортските, научните и економските врски меѓу стопански субјекти 
од Битола и околината со фирми од Србија.

Инаку, во организација на Конзулатот на Република Србија во Република 
Македонија под покровителство на почесниот конзул м-р Силјан Мицевски 
досега се одржани пет меѓународни научни собири и од нив се издадени че-
тири посебни зборници на трудови во кои се презентирани повеќе од 150 на-
учни трудови. 

Исто така, името на Силјан Мицевски е тесно поврзано и со бисерите на 
одржувањето на „Малиот битолски Монмартр“, кој го воздигнал името на 
градот под Пелистер и се слушнал надалеку за оваа единствена детска ли-
ковна работилница, која премостува меридијани, држави, нации, раси, учи-
лишта. Таа ја спојува уметноста, креацијата, инвенцијата, идејата, умешноста 
и фантазијата на детските создатели.

Името на Силјан Мицевски е поврзано и со прашањето и судбината на 
3.268 битолски Евреи, кои беа депортирани од фашистичката машинерија 
во логорите на смртта. Тоа е црна страница од историјата на Битола која се 
случила на 11 март 1943 година. Во знак на сеќавање, тага и должна почит кон 
илјадниците сограѓани, на комеморацијата посветена на 57-годишнината од 
македонскиот холокауст, во 2000 година, градоначалникот Силјан Мицевски, 
меѓу другото, истакнал дека при таа прилика чувствува должност да укаже 
и да потврди дека битолчани со длабоко чувство ги негуваат спомените на 
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битолските Евреи со кои четири и пол века ја делеле заедничката судбина 
како сложни граѓани.

Силјан Мицевски е добитник на многубројни награди и признанија, меѓу 
кои: Наградата „4 Ноември“ на градот Битола во 1979 и 1996 година, потоа 
наградата во „Златната категорија – Париз 2003 година при WQC – награда 
интернационална ѕвезда“, која му е доделена во 2003 година на 20. Интерна-
ционална WQC конвенција во Европа во конкуренција од 166 земји од светот, 
како и на престижното признание „Личност на Југоисточна Европа“ итн.

Но, се чини дека признанието на „Олимпискиот ден“ во Битола останало 
во посебно сеќавање кај овој доблесен бизнисмен. Имено, во рамките на ма-
нифестацијата „Олимписки денови во Македонија“, во Битола се одржа спор-
тско-културен дел од оваа манифестација под името „Олимписки ден во Би-
тола“. На оваа манифестација претседателот на МОК, д-р Васил Тупурковски, 
му врачи Златна плакета на битолскиот градоначалник Силјан Мицевски, кој 
беше и претседател на Сојузот на спортови на Битола. 

Силјан Мицевски е награден и со престижното признание „Личност на Ју-
гоисточна Европа“, кое Одборот на Филмскиот фестивал за Југоисточна Ев-
ропа секоја година го доделува на исклучителни личности од регионот на Ју-
гоисточна Европа. Ова високо признание за 2016 година му припадна токму 
на почесниот српски конзул во Македонија, Силјан Мицевски. Церемонијата 
на доделувањето на ова престижно признание се одржа на 26 мај 2016 годи-
на во еден од најстарите универзитети во Европа, а тоа е Универзитетот „Хум-
болт“ во Берлин кој работи од 1810 година. Наградата му ја врачи ректорот на 
Универзитетот професор д-р Сабине Кунст.

Од горенаведеното со право може да се каже дека м-р Силјан Мицевски 
е исклучителна, неодминлива и значајна личност во македонската диплома-
тија и во спортот, а најмногу во бизнисот. Циле е голем македонски родољуб 
и филантроп, кој ја сака Битола и Македонија со зборови и со дела. Затоа, 
како резултат на сè она што го постигна во изминатиот период, неговото име 
е запишано со златни букви во аналите на Битола и Република Македонија.
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ЕСМА РЕ ЕПОВА-
ТЕОДОСИЕВСКА КРАЛИЦАТА 

НА РОМСКАТА ПЕСНА (8)

Илустрираното   монографско дело „55 години Есма со нејзината 
песна“ на авторот Славе Катин, издадена во 2015 година, на 410 
страници, во издание на Издавачката куќа „Македонска искра“ и 
асоцијацијата „Кралицата Есма и Стево Теодосиевски“ од Скопје, а 

со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија е отпе-
чатено на 412 страницина македонски, англиски и ромски јазик.

Монографијата е посветена на амбасадорот на ромската песна и маке-
донски музички освојувач на сите меридијани. Име познато и признато, ува-
жено и респектирано во музиката. Вистината за Есма Реџепова–Теодосиев-
ска е една необична, интересна и многу убава приказна, која е облагородена 
во ов аа монографија и со авторовата имагинација, знаење и умеење, Есма е 
претставена како пример за афирмација на македонската и ромската песна и 
за Република Македонија.

Есма Реџепова–Теодосиевска е најмаркантното музичко име на ромската, 
македонската, балканската и светската музичка фолксцена. Но, таа е и жена-
та која животот го посветила на хуманоста, човекољубието и добрината. Же-
ната со божествениот глас која почнувајќи од првото музичко откривање на 
11-годишна возраст кога ја пријавуваат да се натпреварува во радиоемисија-
та „Микрофонот е Ваш“, во која ја освојува првата награда па сѐ до нејзините 
последни мигови од животот.
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На таа рана возраст станала популарна и тогаш ја забележал музичкиот 
уредник Стево Теодосиевски, кој набргу од Есма направил музичка дива на 
која успесите и концертите биле нејзин неминовен белег. Благодарение на 
својот ангелски глас таа станала прифатена и призната ширум светот. Со 
песната, темпераментот и ромскиот музички ритам, со својата оригиналност 
и музичка виртуозност го освои светот и стана лесно препознатлив македон-
ски бренд на сите континенти.

Есма Реџепова-Теодосиевска била истакнат естраден уметник цели 55 го-
дини, јубилеј кој ретко кој може да го доживее. Таа била неуморна на музич-
ката естрада како гласовен гениј однегуван во неприкосновен добродетел на 
врвна уметничка креација. Есма владеела со волшебниот клуч на комуника-
цијата, срцето, емоциите и страста, па така, разгорени истите ги пренесувала 
на публиката од целиот свет.

Таа со неподнослива леснотија ги интерпретирала ремекделата на маке-
донскиот и ромскиот дух што го достигнува маестралната изведба на гласот 
на Кралицата на песната. Тоа излегува од дното на душата и со својата сила 
успевала да ги расплаче и најтврдите срца, бидејќи топлината и вибрациите 
на нејзиниот глас ги разбудуваа и најскриените емоции кај луѓето.

Херојот на оваа монографија, Есма, со своето 55-годишно дружење со 
ромската и македонската песна постојано се залагала за афирмација на ма-
кедонската култура во Република Македонија, на Балканот и во целиот свет. 
Таквата угледна музичка ѕвезда, легенда и патриот – вљубеник во својата та-
тковина, секогаш ја водела светата мисла да ја претстави песната и да остави 
вечни траги за идните генерации.

Многумина рекле и напишале дека Есма била Есма, една и единствена и 
неповторлива. Гласот на Есма проникнувал од нејзиното срце, па таа светот 
го опејувала, храбрела, воздигнувала, облагородувала, збогатувала, го хра-
нела и напојувала со својот милозвучен глас, што ја правел редок музички 
уметник, а тоа и го дарувала судбината, а мисијата и го трасирала  патот да 
биде хуманитарка.

Со својот божествен глас таа досега „излажала“ многу народи. Кога пеела 
во  Шпанија,  мислеле дека е шпанска Ромка. Во  Русија  „малку го згрешила 
акцентот“, па публиката помислила дека е од Узбекистан. Во Келн публиката 
од 20.000 посетители занемела пред нејзиниот глас. Во концертната сала за-
владеала апсолутна тишина како никогаш дотогаш.

Таа била многу среќна што по вторпат била номинирана за Нобелова на-
града за мир. Првпат во 2002 година, како кандидат на Црвениот крст на Ју-
гославија, а во 2006 година, како адут на Светската организација на Ромите, 
со поддршка на 76 невладини организации и лајонс-клубови во земјава.

Поради својата оригиналност и музичка виртуозност Есма е нарекувана 
Кралица на ромската музика во светски рамки. Затоа, во 2010 година, претсе-
дателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, ја одликувал оваа естрадна 
уметничка со „Орден за заслуги за Македонија“, за нејзината дотогашна рабо-
та во музиката, како  и за нејзините хумани дела и филантропски активности.
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По тој повод нејзината скромност ќе рече:  „Ова високо признание не го 
добивам јас, туку го добиваат граѓаните на Македонија, затоа што секогаш 
сум присутна во нивните домови. Ова не е само признание за мене, туку при-
знание на сите националности кои живеат во Македонија“.

Исто така, Есма Реџепова-Теодосиевска била првата жена која во   2013 
година, ја добила престижната титула  „Национален уметник на Република 
Македонија“. Таа е трет добитник на ова највисоко државно признание, меѓу 
четворицата, Симон Трпчески, Милчо Манчевски и Борис Трајанов.

 Ако некој ја воздигнал ромската жена како самосвесна, смела, решител-
на, топла, умна, трудољубива, пожртвувана, секако, тоа е Есма. Есма Реџепо-
ва–Теодосиевска постојано ја дарувала публиката и со убавата песна која е 
присутна на сите збиднувања во животот на Ромите, Македонците и на сите 
вљубеници на убавата песна во светот.

Таа е присутна со песната „Македонско девојче“; на сите свадбени цере-
монии со „Чајорије шукарије“, а на забавите, без оглед на возраста на присут-
ните, им ја развеселувала душата со песната „Чекај животе“. Нејзината порака 
била дека го сака животот и не штедејќи се ја подарува љубовта на луѓето.

Нејзината судбинска мисија била дарување, помагање, да биде мајка над 
мајките, непоколеблива и истрајна во намерите секој да се опсипе со огромна 
љубов како непресушен извор на добрина, што ја чини ретка во овој по малку 
чудесен свет. А, нејзината цел на животот била хуманоста која доследно ја 
следела цел живот, станувајќи препознатлива со македонската и ромската 
народна музика. 

Жената со божествениот глас, почнувајќи од нејзиното прво музичко от-
кривање на 11 март 1957 година, благодарение на ангелскиот глас во период 
од 55 години, станала светски прифатена и призната. Со песната, темпера-
ментот и ромскиот музички ритам таа го освоила светот. Есма со својата ори-
гиналност и музичка виртуозност станала лесно препознатлив македонски 
бренд во светот.

Пеејќи во фустан од македонското знаме, таа  покажала колку ја   љуби 
својата земја и ја носи традицијата на македонскиот и ромскиот народ, кој 
како трепет е прелеан низ звуците што се шират. Кога била на сцената и на 
турнеите, Есма не била само извонреден глас, таа била вљубеник во својата 
земја за која говорела на сите средби со новинарите, амбасадорите, полити-
чарите, претседателите, градоначалниците и со публиката.

Често пати на многубројните гостувања, била ангажирана да одржи пре-
давања за нејзиното музичко творештво, на кои таа секогаш користела мож-
ност да ја претстави својата Македонија и нејзините убавини, па, така, не е 
преамбициозно ако се каже дека Македонија во светот е препознатлива и по 
Есма Реџепова, за што говорат многубројните награди, пофалници, титули, 
признанија и благодарници од целиот свет. Затоа, со право се вели дека Есма 
Реџепова–Теодосиевска била амбасадор на нашата култура и промотор на 
Република Македонија.



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Монографии за познати личности 461

Во рецензијата за монографијата за Есма Реџепова, нејзиниот пријател 
Васил Тупурковски ќе го напише следното: „Навистина ми причинува голе-
мо задоволство и чест што сум рецензент на многу значајната монографија 
„Есма“ од Славе Николовски-Катин, автор кој ѝ е познат на македонската и 
меѓународната културна и научна јавност по бројните публикации, новинар-
ски и научни трудови. 

Мојата рецензија, всушност, е прилог кон ова дело посветено на доблес-
ниот естраден уметник, истакнат хуманист и докажан донатор Есма Реџепо-
ва-Теодосиевска, која, во исто време е мој голем пријател и соработник. Есма 
е име, кое е познато, признато, уважено и респектирано на многу полиња и 
децениски потврдено во музичкиот свет во Република Македонија и во све-
тот. 

Mонографијата „Есма“ претставува еден вид огледало за Кралицата на 
ромската музика, или како често ја нарекуваат, амбасадор на македонската 
и ромската музика, културата, традициите и вистината за Македонија и ром-
скиот и македонскиот народ. 

Оваа значајна и по многу нешта единствена тријазична монографија од 
овој вид (на македонски, на англиски и на ромски јазик, а има текстови и на 
српски јазик) претставува осврт за ликот и делото на Есма Реџепова-Теодо-
сиевска. Монографијата претставува сублимат за уметничкиот труд на бла-
городната Ромка, сместен во еден биографско-публицистички времеплов кој 
е своевидна сага за нејзиното опстојување. Монографијата со сета скромност 
е лика и прилика за животот и делото на Есма и нејзиниот сопруг Стево Тео-
досиевски што ќе остане вечно да се сеќаваат генерациите. 

Есма Реџепова со своето животно дружење со песната постојано се залага 
за афирмација на ромската и македонската култура во Република Македо-
нија, на Балканот и во целиот свет. Таквата угледна музичка ѕвезда, легенда 
и патриот – вљубеник во својата татковина, секогаш ја води светата мисла да 
ја претстави песната и да остави вечни траги за идните генерации. 

Авторот Славе Николовски-Катин оваа монографија ја посветил на Есма 
Реџепова-Теодосиевска, големиот естраден уметник, хуманист и чувар на 
ромската и македонската песна. Делото го расветлува нејзиниот живот и 
богатото уметничко дело, како и делото и животот на нејзиниот животен со-
патник - сопругот Стево, како и на сите нивни генерации. Во делото се пре-
зентирани голем број текстови за бурната историја на Есма и Ансамблот 
„Теодосиевски“, како и документи, фотографии и други материјали со кои 
авторот се потрудил монографијата да претставува приказ на уметничкиот 
живот и дело и историја на Есма и нејзините идни генерации. 

Ова монографско дело е значаен придонес во продлабочувањето и про-
ширувањето на сознанијата за Есма Реџепова-Теодосиевска, нејзиниот со-
пруг Стево, за семејните корени во Скопје и Кочани, за Република Македонија, 
за минатото, сегашноста и иднината како веродостоен документ за голема-
та по дела - Есма Реџепова-Теодосиевска. Во неа Славе Николовски-Катин 
успешно ја преточил живописната сторија за Есма Реџепова-Теодосиевска во 
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публикација која претставува веродостоен документ, верен одраз и израз на 
еден живот и на едно дело достојни за почит. Во исто време ова дело прет-
ставува патоказ на другите македонски естрадни уметници и афирмација на 
ромскиот и македонскиот народ и на Република Македонија. 

Слободно може да се истакне дека во личноста на Есма Реџепова-Теодо-
сиевска има врвен афирматор на ромската и македонската песна, вистина, 
дух, полет. Таа е голем пријател, голем човек, кој за своите постигнувања има 
добиено најзаслужено врвни признанија и награди, меѓу кои, таа е национа-
лен уметник на Република Македонија. 

Затоа со големо задоволство на читателите им го препорачувам ова мо-
нографско дело за Есма Реџепова–Теодосиевска, а на мојот пријател Славе 
Николовски-Катин му посакувам многу успех во понатамошната работа и жи-
вотот“, напиша Васил Тупурковски.

Во рецензијата за монографијата за Есма Реџепова, пак, нејзиниот прија-
тел Јордан Плевнеш ќе го напише следното: „Мојата рецензија за делото Мо-
нографијата за Есма Реџепова, од авторот Славе Катин, големиот вљубеник 
во Македонија, македонскиот народ и во македонската дијаспора и истражу-
вач на македонската духовна вертикала во меѓународни рамки, ќе ја започ-
нам со моето обраќање во УНЕСКО, во Париз. 

Есма е присутна на сите меридијани, од годините во кои Стево Теодоси-
евски ја открива пред микрофонот на Радио Скопје во 60-тите години на XX 
век, таа поминува милиони и милиони километри, и со својот глас освојува 
милиони и милиони срца и насекаде ја чувствуваат како своја - Кралицата на 
Ромите од митската земја Македонија. 

Во оваа пригода сакам да нагласам дека Есма Реџепова-Теодосиевска, е 
силен афирматор и вистински амбасадор на својата родна земја Македонија, 
чие име и слава гордо ги пронесе низ десетици и десетици земји на сите кон-
тиненти низ светот. Дамата со божествен глас е музички талент. 

Таа стана препознатлива, прифатена и призната ширум светот со песната, 
темпераментот, оригиналноста, музичкиот ритам и сензитивниот линк со пу-
бликата. Со својата дарба, труд и упорност, го почна искачувањето по естрад-
ните скалила и стана популарна музичка дива. Нејзините континуирани успе-
си се нејзиниот неизбришлив белег. 

Поради својата оригиналност и музичка виртуозност Есма е нарекувана 
Кралица на ромската музика во светски рамки. Во 2010 година, претседате-
лот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, ја одликува оваа естрадна умет-
ничка со „Орден за заслуги за Македонија“, за нејзината досегашна посвете-
ност на музиката, како и за хуманите дела и филантропски активности. Исто 
така, Есма Реџепова-Теодосиевска е првата жена која во 2013 година, ја доби 
престижната титула „Национален уметник на Република Македонија“. 

Монографијата за Есма Реџепова–Теодосиевска, насловена како „55 го-
дини Есма со нејзината песна“ од Славе Катин, е посветена на животот, му-
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зичкиот дострел на добротворната хероина, Есма, најмаркантното име на 
ромската, македонската, балканската, но и на светската фолк- ризница. 

Оваа монографија ќе го ретрасира патот на нејзината возбудлива одисеја 
и таа може да биде основа за еден документарен филм, по угледот на Вим 
Вендерс и Буена Виста Социал Клуб. Може да биде основа и за еден мјузикл, 
којшто би можел да се игра во Њујорк, Њу Делхи, Пекинг, Токио, Москва и во 
сите европски метрополи. 

Може да биде основа и за театарска претстава и за опера, бидејќи, сите 
жанрови се слеваат во една митска река што се нарекува Есма Реџепова, таа 
извира во Македонија и се слева во светскиот бескрај на уметничката веч-
ност“ напиша Јордан Плевнеш, ректор на Универзитетот за аудиовизуелни 
уметности - ЕСРА, амбасадор на Македонија во УНЕСКО и драмски писател.

Исто така, во оваа монографија за Есма Реџепова–Теодосиевска е забе-
лежано дека таа избра да живее на Кале, покрај Музејот на Гоце Делчев и 
Музејот на современата уметност. Куќата што таа и нејзиниот сопруг Стево 
Теодосиевски почнале да ја градат пред повеќе од дваесеттина година слу-
жеше и како стан во кој живееше Есма и како Дом на хуманоста „Куќа музеј на 
музиката на Есма и Стево Теодосиевски“.

Куќата целосно не е завршена, но таа е распоредена на четири нивоа. Ос-
вен дневната соба со трпезарија и кујна, како и спалните соби сместени еден 
кат погоре, кои претставуваа дом на „Кралицата на ромската песна“, според 
проектот на професор Димитрие Голубовски, се изградени уште еден голем 
дневен престој со поглед кон градот, како и изложбен музејски простор на 
приземјето со адекватни помошни простории.

По смртта на Есма, куќата треба да биде претворена во мавзолеј, а на при-
земјето ќе бидат изложени урните со пепелта на Стево (каде и сега се наоѓа) 
и на Есма. Во дворот, пак, ќе има малечок амфитеатар и ќе се уреди паркот 
на целата локација. Куќата и Музејот се предвидени да бидат заедно во еден 
објект, затоа што идејата на Есма беше по нејзината смрт луѓето да можат да 
видат сѐ што било поврзано со неа и со Стево Теодосиевски.

За жал, куќата на Есма и Стево Теодосиевски е оставена на милост и неми-
лост од страна на наследниците и државата.

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од монографијата „Есма“ биле печатени 33+ 26 продолженија од ова дело, 
што значеше запознавање со Есма, Кралицата на ромската музика.
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ОДЛИКУВА А И НАГРАДИ 
ЗА ЕСМА РЕ ЕПОВА-
ТЕОДОСИЕВСКА (9)

Монографијата „55 години Есма со нејзината песна “ е посветенo 
на амбасадор на ромската песна и македонски музички освоју-
вач на сите меридијани. Име познато и признато, уважено и 
респектирано во музиката. Вистината за Есма Реџепова – Тео-

досиевска е една необична, интересна и многу убава приказна, која е облаго-
родена во оваа монографија и со авторовата имагинација, знаење и умеење, 
Есма е претставена како пример за афирмација на македонската и ромската 
песна и за Република Македонија.

Во овој дел на монографијата се наведува дека по повод доделувањето 
на највисоката државна титула „Национален уметник на Република Македо-
нија“ на Есма Реџепова-Теодосиевска, на присутните се обрати претседате-
лот Ѓоѓе Иванов, меѓу другото рече:

Почитувана госпоѓа Есма Реџепова-Теодосиевска, ценети присутни, дами 
и господа,

„Музиката е универзалниот јазик на човештвото“. Оние што совршено го 
владеат тој јазик, допираат до срцата на многу луѓе и народи.

Денес со нас е светската Кралица на ромската музика и естрадниот умет-
ник на македонската песна, нашата славна музичка дива, Есма Реџепова-Тео-
досиевска. Денес, имаме можност да ја поздравиме и да ѝ се заблагодариме за 
сè што прави за нас, за Република Македонија.
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Ценети присутни, 
Се вели дека луѓето ќе ги познаеме по нивните плодови. Притоа, неспорно е 

дека добрите луѓе создаваат и оставаат добри плодови.
Македонија е мајка која отсекогаш давала големи луѓе кои го менувале све-

тот, кои просветлувале, создавале и оставале трајни вредности. Синови и 
ќерки кои создавале и оставале добри плодови. 

Чест ни е што една од тие големи ќерки на Македонија е и нашата Есма. 
Нејзиното творештво, живот и посветеност кон вистинските вредности се 
пример за нас и за нашите потомци.

Кога пред три години ја одликував Есма Реџепова-Теодосиевска со Орденот 
за заслуги за Македонија, реков дека во неа се синтетизирани врвните човечки 
и уметнички квалитети. Како и дотогаш, така и оттогаш, Есма многукрат-
но ја потврди вистинитоста на тие зборови.

Дами и господа,
Од најраната младост, Есма постојано и безрезервно нè дарува сите нас со 

својата музика, хуманост и љубов.
Со својата прекрасна музика, Есма допира до срцата на многумина и во 

земјата, но и надвор од неа. Со секоја испеана песна, снимена плоча и одржан 
концерт, таа ни овозможува повторно да уживаме во нејзиниот уникатен 
глас, но и во хуманата порака што ни ја пренесува. 

Музиката на Есма е музика на Македонија, на нашето многуетничко, мно-
гујазично и многурелигиско општество. Тоа е музика што поврзува наместо 
да раздвојува. Музика што не познава и не признава државни, етнички, јазични 
или социјални граници. Нејзината музика во многу нешта е универзална и дла-
боко човечна.

Ценети присутни,
„Љубовта е плод што се раѓа во секое годишно време, плод што секому е на 

дофат... таа започнува со грижата за најблиските“. Ова се зборовите на една 
друга голема ќерка на Македонија, Мајка Тереза. Со својата хуманост, Есма по-
стојано на дело ни покажува што значи да се живее според принципите на 
солидарност и љубов кон ближниот.

Заедно со нејзиниот сопруг, покојниот Стево Теодосиевски, таа ги смени 
животите дури на 47 деца. Им даде дом на бездомните, надеж на безнадежни-
те, и иднина на многумина кои тогаш немаа сегашност.

Нејзиното многубројно музичко семејство денес е распространето во Ре-
публика Македонија, но и насекаде во светот. Некои од нив денес се тука, со 
нас. Уверен сум дека, каде и да се, сите тие достоинствено со себе ја носат 
музиката на Есма, посветеноста кон хуманоста и љубовта кон Македонија.Во 
својата грижа и солидарност, Есма ги надминува границите на семејството. 
Ангажирајќи се за подобрување на економската и социјалната состојба на Ро-
мите, Есма стана симбол на целата ромска заедница како нераскинлив дел од 
македонското општество.
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Затоа, денес, ја поздравуваме нашата Есма, и ѝ благодариме за сè што пра-
ви како врвен естраден уметник, како мајка на многумина и како ќерка на Ма-
кедонија. И` благодариме што како културен амбасадор придонесува за афир-
мација на Република Македонија во странство.

Дами и господа, 
Во годината кога го прославува својот 55-годишен јубилеј на професионал-

на музичка кариера, ја имаме честа да ја прогласиме Есма Реџепова-Теодоси-
евска за Национален уметник на Република Македонија. Со тоа, ние денес ја 
искажуваме нашата посветеност кон уметноста и трајните вредности на 
музиката.

Уметниците биле, се и ќе бидат најзначајните гласници на мирот, почи-
тувањето и разбирањето. Низ уметноста тие ги надминуваат границите и 
невозможното го прават возможно. Тоа најдобро го покажува Есма.

Затоа, на самиот крај, ве повикувам да го следиме нејзиниот пример. Да се 
поучиме од нејзините дела. Во сè што правиме да го вложиме најдоброто од 
нас. И, што е најважно, да знаеме како да го пренесеме најдоброто на наши-
те потомци. Само така ќе придонесеме за општото добро. Само така ќе обе-
збедиме просперитетна иднина за Република Македонија“, рече на крајот од 
своето излагање претседателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓе 
Иванов.
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МОНОГРАФИjАТА ,,СТИВ 
П АКАС“ - ДЕЛО ЗА 

ДОНАТОРОТ И ГОЛЕМИОТ 
МАКЕДОНЕЦ (10) 

Монографијата „Стив Пљакас“ е дело за бизнисменот Стив 
Пљакас, еден од најистакнатите Македонци кој е иницијатор, 
организатор и силен борец за афирмација и за одбрана на ма-
кедонското многувековно име на Македонците ширум светот, 

Македонската православна црква и на духовниот живот. Делото, за кое ре-
цензенти се: академик Антоније Шкокљев-Дончо и проф. д-р Вера Стојчев-
ска-Антиќ, е издание на Книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје, 
чиј автор е публицистот Славе Катин. Публикацијата е на англиски и маке-
донски јазик, на 340 страници и е посветена на името и делото на еден од 
големите бизнисмени и истакнати општественици од македонско потекло во 
Канада, Стив Пљакас.

Тој е особено активен во промовирањето на демократијата во Македонија 
за заштита на македонското име, знаме, Устав и промотор за признавање на 
Македонија како суверена, независна и самостојна држава на Балканот и на 
македонската вистина во светот. Се гордее дека е Македонец. Исто така, биз-
нисменот Стив Пљакас остварува блиски контакти со повеќе познати лично-
сти, дипломати и организации во светот во врска со моменталните настани и 
состојби и се бори за иднината на Македонија.
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Стив Пљакас е човекот на кого Македонија му е големата љубов. Тој неот-
стапно го брани сè она што е поврзано со Античка Македонија. Со неговата 
посветеност за зачувување на древните македонски корени, ја раширил ви-
стината за Античка Македонија насекаде во светот. Меѓу другото, заедно со 
професорот Мајкл Димитри од САД се првите ентузијасти кои во 1995 година 
ги посетија и ги открија Калешите, народ кој се смета за потомок на Алексан-
дар III Македонски (Велики) во Пакистан.

Стив Пљакас долги години работи за Македонија, за Македонците и маке-
донското прашање, обединувајќи ги македонските иселеници и Македонци-
те во соседните земји со спонзорирање на социокултуролошки настани. Тој 
особено се грижи за своите сонародници во егејскиот и пиринскиот дел на 
Македонија, Македонците од Мала Преспа и на други места ширум светот. 
Притоа, донирал средства за хуманитарни и други организации во Република 
Македонија, меѓу кои и апарат за дијализа. Спонзорирал информативни гла-
сила, портали, организации, цркви и друг вид асоцијации во неговата родна 
земја и насекаде во светот каде живеат Македонци.

Монографијата „Стив Пљакас“ своето прво претставување го имала пред 
публиката во организација на Македонската православна црква „Свети Ди-
митрија“ од Флорида. На 18 март 2018 година, се одржала промоција на де-
лото за познатиот канадски бизнисмен од македонско потекло, Стив Пљакас. 
Пред голем број Македонци од сите делови на Македонија, монографијата ја 
промовирала Лена Гоговска.

Промоторот Лена Гоговска меѓу другото истакнала дека бизнисменот 
Пљакас е канадски Македонец роден во селото Зелениче, Леринско, во 
егејскиот дел на Македонија. Тој е исклучително позната, призната и неод-
минлива личност меѓу Македонците во Канада и Соединетите Американси 
Држави. Тој е еден од најистакнатите Македонци кои се иницијатори, органи-
затори и големи борци за афирмација и за одбрана на многувековното име 
на Македонците ширум светот, Македонската православна црква - Охридска 
архиепископија и на духовниот и националниот живот на Македонците во 
дијаспората.

Во изминатите триесеттина години бизнисменот Пљакас и неговата по-
којна сопруга Лили биле големи промотори за признавањето на Македонија 
како суверена, независна и самостојна држава на Балканот. Стив остварува 
блиски контакти со повеќе познати личности, дипломати и организации во 
светот во врска со настаните и состојбите во татковината и се бори за проспе-
ритетна иднина на Република Македонија.

Стив Пљакас бил претседател на организацијата „Обединети Македонци“, 
претседател на Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“ 
и претседател и спонзор на Комитетот за олимписки игри од Канада. Пљакас 
бил и пратеник во Општината Њумаркет. 

Авторот на монографијата Славе Катин, пак, рекол дека меѓу другите 
активности во новата средина  во  Канада, бизнисменот Стив Пљакас ста-
нал  член на масонската ложа во Њумаркет. И како масон е познат поборник 
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за човековите права, а со тоа за правата на Македонците во Канада и во сите 
делови на Македонија и во светот. Тој постојано ја промовира дедовската 
земја – Македонија, македонската нација, нејзината историја, литература, 
религија,  јазик, култура, а во исто време и вистината за постигнувањата во 
новата мултиетничка демократска Канада.

Стив и Лили Пљакас биле сопственици на големиот и единствен Трговски 
центар „Македонија“ во Њумаркет. Впечатливо дизајнираните рекламни таб-
ли на центарот „Македонија“ на некои им пркосат, а за многумина е место за 
препознавање и запознавање со Македонија.

Затоа со право се вели Стив Пљакас ја обединил Македонската заедница 
во Канада, Соединетите Американски Држави и пошироко преку најразлични 
активности и преку спонзорирање на различни социокултурни настани. Исто 
така, тој соработувал со канадските власти за унапредување на правата на 
Македонците во Канада и претставува мост меѓу Канада и Република Маке-
донија, вели авторот Славе Катин.

Исто така, на 22 април 2018 година, „Канадско-македонското историско 
друш т во“ од Торонто одржало Годишно собрание на кое се расправало за се-
гашноста и иднината на оваа значајна асоцијација, била промовирана моно-
графијата „Стив Пљакас“.

Инаку „Канадско-македонското историско друш т во“ е единствена асо-
цијација од таков вид во дијаспората која игра значајна улога во севкупната 
научна и културолошка активност на голем број македонски интелектуалци 
од Канада, а   кое е сместено и има своја богата библиотека во зградата на 
„Канадско-македонското место“ познато како „Старскиот дом“ во Торонто.

Тони Марковски, претседател на „Канадско-македонското историско 
друштво“ ја претставил монографијата „Стив Пљакас“. Тој рекол дека ова 
дело кое е издадено на англиски и на македонски јазик во 2018 година го 
отсликува животот и делото на познатиот канадски бизнисмен од македон-
ско потекло, донаторот Стив Пљакас. Автор на монографијата за Пљакас е 
публицистот Катин, кој е почесен член на Друштвото. 

Стив Пљакас многу одамна станал член, а подоцна и претседател на ор-
ганизацијата „Обединети Македонци“ во Торонто, една од најстарите маке-
донски организации во Северна Америка. Во времето кога бил претседател 
се одржале Средбите на протераните Македонци од егејскиот дел на Маке-
донија. Потоа бил претседател на Македонската православна црква „Свети 
Климент Охридски“ во Торонто.

Исто така, тој бил претседател и најголем спонзор на Комитетот за олимпи-
ски игри од Канада. Тој дал значајна финансиска помош за Македонците олим-
пијци на Олимпијадите во 2004 година во Атина, и во 2008 година во Пекинг. 
Стив Пљакас е човекот кој го носел македонското знаме пред македонските 
спортисти на двете олимпијади и бил најсреќниот Македонец во светот.

Македонската заедница во Торонто постојано ја промовира дедовската 
земја – Македонија, македонската нација, нејзината историја, литература, 
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религија,  јазик култура, а во исто време и вистината за постигнувањата во 
новата мултиетничка демократска Канада.

Затоа со право се вели дека Стив Пљакас ја обединил Македонската 
заедница во Торонто и пошироко, преку најразлични активности и преку 
спонзорирање на социокултурни настани. Исто така, тој соработувал со ка-
надските власти за унапредување на правата на Македонците во Канада и 
претставува мост меѓу Канада и Република Македонија.

Во репортерскиот запис на Стив Пљакас од октомври 1995 година, се вели 
дека по тригодишно планирање, проучување и сонување за патувањето, ко-
нечно сонот стана реалност. На 25 јули 1995 година јас и Мајкл Китли, при-
стигнавме на аеродромот во Равалпинди, поранешен главен град на Паки-
стан. Беше околу девет часот наутро и паѓаше ситна роса. Не знаевме дека 
во тој дел од светот преовладува монсунската сезона. Чувствувавме дека сè 
е под контрола.

Првиот интересен момент на патот кон долината Читрал ни го посочи во-
зачот. Тоа беше патот што го изградил Александар Македонски и неговата 
армија. Патот водеше од Кабул, Авганистан, до Калкута, Индија. Застанавме 
да направиме неколку снимки и чекоревме по трагите на Александар Ма-
кедонски. Се чувствував многу возбуден, бидејќи по 2300 години ние, јас и 
Мајкл Китли, сме првите Македонци кои се наоѓаат таму. Треба да го посети-
те местото за да ги почувствувате овие емоции.

Како што одевме понатаму, возачот повторно ни посочи една од тесни-
те патеки по која одел Александар. Патеката носи име Малаканд, а на некои 
места е калдрмисана, но, во најголема должина не се пошироки од 130 сан-
тиметри (четири стапки). Меѓутоа, и покрај сè, патиштата што ги изградила 
војската на Александар Македонски се навистина солидни.

Верувам дека Македонците се меѓу првите градители на патиштата, а во 
тоа време и немало друг начин за патување освен со друмски сообраќај што 
најмногу го користела војската. Голем дел на патеката сосема е руиниран и 
само кратки делови од патеката му одолеале на забот на времето.

Населението во тие региони е многу трудољубиво. Тие од планините пра-
ват прекрасни градини. Исто така, мрежата за наводнување што тие ја из-
градиле е нешто навистина несекојдневно. Секое место и секое домаќинство 
имаат донесено вода во своите дворови. Сето тоа е постигнато со помош на 
методите користени за промена на текот на реките и за изградба на аквадук-
ти.

Ако подетално ги анализирате, ќе заклучите дека овие луѓе имаат карак-
теристични сини очи и руси коси. Физички, сосема се разликуваат од мусли-
манските Пакистанци и, всушност, мразат кога некој ќе ги нарече Пакистанци, 
бидејќи не се тоа. Мајкл и јас дури се шегувавме со нив како да ни се браќа. 
Како што денот се ближеше кон својот крај, решивме да ја поминеме ноќта 
во градот Дир. И во овој град можеше да се види голем број наши „браќа и 
сестри”
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Стив Пљакас иформира дека на влезот во долината Калеш ги чекаше изво-
нредна природна убавина. Изобилство реки што течат и исчезнуваат, овошни 
градини – главно кајсии, сливи и грозје. Во вегетацијата преовладуваат мали 
парцели, почва поредени во планинскиот масив на кој расте свеж зеленчук. 
Во регионот има две жетви годишно на иста почва. Но, и покрај тоа, опстано-
кот не им е сигурен, бидејќи недостасува земја погодна за обработување

Тргнавме во прошетка по главната улица. Имавме можност да разгледаме 
помали дуќанчиња каде што се продаваше сè што може да се замисли. Во 
еден ресторан испивме планински чај, пробавме лепиња ’чипати’, сплеска-
но тркалезно лепче, што на Исток го нарекуваат пита. Бевме понудени со јо-
гурт или како што јас го викам – киселкав крем, како и со извонредна порција 
краставички, јогурт и лук.

Следното утро заминавме за Читрал, град и долина со исто име. До Читрал 
требаше да поминеме уште стотина километри. Тоа е провинциски регион 
без сообраќајници или не такви какви што ние подразбираме под тој термин. 
Патот на многу места е блокиран со потоци, одрон на карпи и буици. Сега ми 
станува јасно зошто жителите останале да живеат во изолација.

Се искачивме на височина од 3.200 метри (10.500 стапки), беше студено 
и дуваше силен ветер и ако ви се случи да застанете на работ на провалија-
та, ветерот може лесно да ве турне в бездна. Застанавме да испиеме чај во 
друштвото на едно домаќинство кое живее и работи во овој далечен регион. 
Од нив купивме овчо сирење да ни се најде попат. Брзината со која се дви-
жевме не беше поголема од 10 до 20 километри на час.

Така бавно пристигнавме во долината Читрал. Таа навистина е прекрасна. 
Една река ја сече долината точно на половина. Луѓето се русокоси, со сини 
очи, меѓутоа, ве потсетувам дека меѓу „белите“ има и црномурести или како 
што тие себеси се нарекуваат – калеши.

Жално е, но, изолираните цивилизации не влијаат секогаш позитивно врз 
нивните соседи или пак врз цели региони. Сепак, доаѓа време кога тие ќе мора 
да прифатат промени, а со бранот на промени неповратно се изгубени неви-
носта и старите традиции. Јас и Мајкл стигнавме во Читрал токму навреме.

Преку ден ги запишував моите впечатоци според личното искуство. Рано 
следното утро, или да бидам уште попрецизен, на 29 јули 1995 година, зами-
навме од Читрал во друга долина – таканаречената долина Калеш.

На патот кон долината Калеш, бевме запрени од едно униформирано лице 
кое нè запраша каде и зошто патуваме, побара да го кажеме бројот на пасо-
шот и должината на нашиот престој. Нормално, моравме да му платиме. Ни 
кажа дека ова е гранично подрачје и дека населението не сака Пакистанци.

На влезот во долината Калеш нè чекаше извонредна природна убавина. 
Изобилство реки што течат и исчезнуваат, овошни градини – главно кајсии, 
сливи и грозје. Во вегетацијата преовладуваат мали парцели, почва пореде-
ни во планинскиот масив на кој расте свеж зеленчук. Во регионот има две 
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жетви годишно на иста почва. Но, и покрај тоа, опстанокот не им е сигурен, 
бидејќи недостасува земја погодна за обработување.

И сега во овие услови ќе биде неопходно да бидат изградени аквадукти за 
наводнување  на почвата. Тој нè поведе до гробиштата и ни го опиша обичајот 
при закоп на мртвите. Додаде дека пред речиси 50 години тие ги поставувале 
ковчезите на површината на земјата. 

Тоа е една градба од отворен тип, само со конструкција и кров. Просторот се 
користи во летата. Тоа е идеално место за танц и бендисување. Исто така, забе-
лежавме многу дрворези и дрвени столбови. На еден ваков дрворез се наоѓаше 
македонското цвеќе здравец и покрај тоа што ова цвеќе го нема никаде во Калеш.

Заминавме во светилиштето. Се најдовме во една затворена одаја повтор-
но украсена со резби на ѕидовите и со столбови, кои исто така имаа форма 
на изгрејсонцето, знаме на Александар.  Запрашавме на која религија тие ѝ 
припаѓаат, а тие ни одговорија дека веруваат во Господ и доколку човек пра-
ви добри дела во овој живот, во другиот живот ќе замине на прекрасно место, 
а доколку е злобен, ќе оди во пеколот и вечно ќе страда.

Тие не се Пакистанци и нив воопшто не ги сакаат. Во нивниот храм видов 
знак на крст - тие овде не се молат, туку пеат и танцуваат. Кога ја завршивме 
нашата посета, седнавме да се одмориме и да јадеме. За време на оваа по-
чинка, дознавме дека од постарите сонародници и од туѓинци слушнале за 
Александар Македонски. 

Секоја недела тие организираат танчарски вечери во различни села. Во 
долината Калеш се лоцирани три села. Истата вечер бевме поканети да при-
суствуваме на нивниот селски танц. Се разбира, ја прифативме поканата и 
во 21 часот отидовме во отворениот двор каде што  единствено танцуваа де-
војките, на возраст од 8 до 16 години. Тие танцуваа како сите Македонци – со 
ороводец, рамо до рамо, со испружени раце. Помладите девојки се во цента-
рот на орото, а постарите поназад. Мажите само набљудуваа.

Сите девојки беа облечени во народни носии, украсени со богат вез. Му-
зичката придружба се состоеше од двајца тапанари кои додека удираа на та-
паните во исто време и пееја. Девојките пееја и играа. Ми беше кажано дека 
мажите играат во текот на денот. Овој младешки  вечерен  танц траеше до 
полноќ или до еден часот наутро.

Следниот ден само што се зазори, ние повторно се вративме во нивниот 
храм и покрај тоа што тие не го викаат така. Снимивме уште неколку фото-
графии, а потоа се упативме кон друга долина за да запознаеме нови луѓе. 
Меѓутоа, моравме да патуваме по истиот мошне лош пат. Тогаш се потсетив 
на филмот „Изгубени хоризонти“ во кој главните јунаци се бореа со снежната 
бура и вејавици, а ние се боревме со камења и вода во непознатите предели 
од далечната земја

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од монографијата „Стив Пљакас“ биле печатени 33+ 24 продолженија од ова 
дело, што значеше запознавање со бизнисменот Пљакас и Античка Македонија.
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СТИВ П АКАС - 
ЗНАМЕНОСЕЦОТ НА 

ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ ВО 
АТИНА 2004 И ВО ПЕКИНГ 

2008 ГОДИНА (11)

К ога се пишува за Стив Пљакас треба да се потенцира дека тој е осо-
бено активен во промовирањето на демократијата во Македонија, 
за заштита на македонското име, знаме, Устав, а е и промотор за 
признавање на Македонија како суверена, независна и самостој-

на држава на Балканот и на македонската вистина во светот. Тој се гордее 
дека е Македонец. Тој остварува блиски контакти со повеќе познати лично-
сти, дипломати и организации во светот во врска со моменталните настани 
и состојби во татковината и се бори за просперитетна  иднина на Република 
Македонија.

Стив Пљакас е човекот на кого Македонија му е големата љубов. Тој не 
отстапува и го брани сè она што е поврзано со античка Македонија. Со него-
вата посветеност за зачувување на древните македонски корени, насекаде 
во светот ја раширил вистината за античка Македонија. 

По осамостојувањето на Република Македонија, господинот Пљакас ак-
тивно се вклучува во македонската политичка сцена, а на меѓународен план 
е еден од најголемите борци за зачувување и негување на националните ин-



Душан Ристевски - Македон  •  Творештвото на Славе Катин

Монографии за познати личности474

тереси на Македонците во Македонија, на Балканот и ширум светот. При што 
особено внимание посветува на националниот и заедничкиот напредок и со-
живот на сите Македонци, без разлика на нивните политички, религиозни и 
други разлики по место на раѓање и живеење. Затоа, постојано вели дека ние 
ја имаме само Македонија, која за сите Македонци е една и единствена.

За Олимписките игри во Атина Стив направи посебни подготовки, бидејќи 
требаше да патува во земјата од каде се неговите корени. Имено, во Олимпи-
ското село во Атина, меѓу другите спортисти од светот беа сместени и олим-
пијците  од  Македонија, кои ги бранеа боите на нашата држава. Тие беа пред-
водени од генералниот секретар и директорот на Меѓународниот олимписки 
комитет, Зоран Гапиќ и Насе Насев и останаа од 13 до 29 август 2004 година.

Македонија во Атина беше претставена со десетмина олимпијци во пет 
спортови. Најмногубројни беа пливачите, но за сите четворица ова нема да 
биде прво вакво доживување. Весна Стојановска, Александар Миладиновски 
и Зоран Лазаревски пливаа и во Сиднеј, додека Александар Маленко по осум 
години пауза, повторно се враќа на игрите, откако настапи на Олимписките 
игри во 1996 година во Атланта. Потоа настапија кајакарот Лазе Поповски, 
атлетичарите Александра Војнеска, Ване Стојанов, Дивна Пешиќ со воздушна 
пушка и борачите Могамед Ибрагимов и Шихамир Османов, како и ракомет-
ните судии Марјан и Драган Начевски.

Македонското знаме во Олимпиското село беше кренато на Илинден, како 
и што беше планирано, додека, пак, Македонија беше дел од Балканската 
олимписка куќа. Носителот на македонското знаме на отворањето на игрите 
беше Пљакас.

Инаку, олимписките игри се голем меѓународен настан, вклучувајќи летни 
и зимски спортови, во кои учествуваат илјадници спортисти учествуваат во 
различни дисциплини. Олимписките игри се сметаат за најголемо спортско 
натпреварување во светот каде што учествуваат повеќе од 200 земји. Денес 
се одржуваат на секои две години, наизмнично зимски и летни олимписки 
игри.

Инересно е да се спомене дека првите олимписките игри се одржале во 
Олимпија, во Античка Грција во VIII век пр.н.е., меѓутоа на Македонците како 
варвари не им било дозволено да учествуваат на игрите од повеќе причини. 
Единствено Александар III Македонски учествувал на олимписки игри.

Според историските податоци, Меѓународниот олимписки комитет (МОК), 
е формиран во 1894 година од кога оваа организација  стана извршно тело 
на Олимпиското движење. Потоа, олимписките игри биле обновени во 1896 
година. Меѓутоа, светските војни довеле до откажување на игрите во 1916, 
1940, и 1944 година, како и големите протести за време на Студената војна 
довеле до ограничено учество на игрите во 1980 и 1984година.

Олимпиското движење се состои од меѓународни спортски федерации, 
национални олимписки комитети и организирање на комисии за секои олим-
писки игри. Прославата опфаќа многу ритуали и симболи, како и свеченото 
отворање и затворање на игрите. Бројот  на учесниците се движи на повеќе 
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од 13.000 спортисти кои се натпреваруваат на летните и зимските олимписки 
игри во 33 различни спортови и во околу 400 дисциплини. Пласираните спор-
тисти на првите три мести во сите дисциплини добиваат олимписки медали, 
златен за првото, сребрен за второто и бронзен медал за третото место.

Игрите пораснаа до тој степен што речиси секоја нација се натпреварува, 
со што и Македонија како суверена и самостојна држава е меѓу земјите кои 
учествуваат на олимписките игри. Секои две години медиумската експони-
раност на олипмиските игри овозможува помалку познати спортисти да се 
здобијат со национална, а во некои случаи и со маѓународна слава. Игрите, 
исто така, претставуваат голема можност за градотдомаќин да се покаже во 
најдобро светло пред целиот свет.

Летните олимписки игри во 2004 година, беа одржани во главниот град на 
Грција, Атина, домот на модерните олимписки игри, кои беа голем предизвик 
и за Стив Пљакас. Тој имаше зелба, после Александар III Македонски и тој да 
биде дел од олимписките игри во Атина.

На Олимпијадата во Атина во 2004 година учествуваа 202 држави од це-
лиот свет, и 5 501 тим. Исто така, спортистите освоија 301 медал, од 28 раз-
лични спортови. Тоа беше вториот пат што Атина ја имаше  честа да ги одржу-
ва игрите, а првиот пат бил во 1896 година.

Во Олимпиското село во Атина, меѓу другите спортисти од светот беа сме-
стени и спортистите од  Македонија, кои ги бранеа боите на нашата држава. 
Тие беа предводени од генералниот секретар и директорот на Меѓународни-
от Олимписки Комитет, Зоран Гапиќ и Насе Насев и останаа од 13 до 29 август 
2004 година.

Во Атина Македонија беше дел од Балканската олимписка куќа Така, ма-
кедонското знаме во Олимпиското село беше кренато на Илинден,  а носи-
телот на знамето на отворањето беше канадскиот Македонец Стив Пљакас.

За Олимписките игри во Атина Стив Пљакас пристигна преку Виена и без 
проблем влезе во неговата родна земја, во која има забрана за да влезе и да ја 
посети. За среќа и како што беше планирано со Насе Насев, пристигнувањето 
на Лили и Стив Пљакас, како едни од значајните спонзори на олимписките 
игри во Атина, беше одбележано со големо и топло гостопримство.

На денот на отворањето на Олимписките игри на Стив Пљакас му беше 
дадено да го носи македонското знаме и тој возбудено стоеше пред македон-
скиот тим за Олимпијадата. Најавата на македонската екипа беше извршени 
и Стив зачекори прв на стадионот. 

Рацете му се тресеа од возбуда дека го носи македонското знаме во своја-
та родна земја, но цврсто го држеше и горделиво чекореше напред. Тој го 
држеше знамето сè‘ до крајот на отворањето на игрите.

Тие мигови на радост, возбуда, горделивост и задоволство останаа трајни 
во сеќавањата на Стив Пљакас. Затоа, по Олимписките игри во Атина, Стив 
Пљакас изјави дека во тие мигови бил најсреќниот Македонец на светот.
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Инаку, Олимписките игри во Атина од 2004 година беа проценети како 
голем успех, со оглед на тоа што безбедноста и организацијата биле исклу-
чително добри и само неколку посетители пријавиле мали проблеми, главно 
поврзани со транспортот или сместувањето. Единствениот забележителен 
проблем бил малата посетеност на прелиминарните настани.

Стив Пљакас беше личноста која го носеше македонското знаме во 2008 
година и на Олимписките игри во Пекинг, или Бејџинг, на кинески, кој е гла-
вен град на Народна Република Кина. Тој е еден од најнаселените градови во 
светот со население од околу дваесет милиони жители во 2010 година. Пе-
кинг е политички, културен и образовен центар на државата и истиот е дом на 
најголемите државни компании во Кина. Оваа метропола се наоѓа во северна 
Кина и е политички организирана како општина, која е под директна управа 
на Владата.

Пекинг е главен транспортен центар во државата, со голем број железнич-
ки и патни линии, во кој само во метрото се превезуваат околу два милиона 
патници дневно. Тој е метропола со директни воздушни линии со кои се по-
врзува со останатиот дел од светот, со кои и семејството Пљакас пристигнаа 
за Олимписките игри.

Според зборовите на Стив Пљакас, Пекинг е еден од четирите големи ста-
ри главни градови на Кина. Градот со векови бил во срцето на кинеската исто-
рија и поради тоа има голем број споменици од различни историски ери, кои 
имаат национална вредност. Градот е препознатлив по палатите, храмовите и 
големите камени ѕидови и порти. Уметничките богатства и универзитетите го 
направиле градот културен центар на кинескиот народ, како низ историјата, 
така и денес.

Олимписките игри во Пекинг беа голем предизвик за Стив Пљакас. И тука, 
како еден од големите спонзори на македонските спортисти, преку нив ја из-
рази силната љубов кон дедовската земја Македонија. Чинот на носењето на 
македонското знаме на Олимписките игри и во Пекинг, како и во Атина, беше 
возбудлив настан и за Стив и за неговото семејство, за што тој доби бројни 
пофалби и признанија.  За Стив Пљакас како знаменосец тоа ке остане неза-
боравно и неповторливо.
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ГОjКО jАКОВЛЕСКИ И 
НЕГОВИОТ ПРИДОНЕС ВО 

ИСЕЛЕНИШТВОТО (12)

Македонците кои работат во поголемите центри ширум Европа, 
уште со доаѓањето имаат организиран живот преку организа-
циите, клубовите, друштвата, црковните општини, печатот и 
друтите асоцијации. Досега биле формирани четириесеттина 

клубови и друг вид асоцијации, со македонско национално обележје и тоа: 
во Германија дваесетина, во Шведска десетина, по неколку во Франција, во 
Данска, во Австрија и во други земји на Европската Унија.

Основоположникот на голем број македонски организации во европските 
земји е познатиот и признат патриот, кој си одредил Македонија да му биде 
негова цел и иднина, а за тоа и да биде страдалник, бил Драган Богдановски. 
Тој му бил близок пријател и соборец на Гојко Јаковлески. Тие заедно сора-
ботувале за иднината на Македонија и ја формирале  Демократската партија 
за македонско национално единство. Затоа може да се заклучи дека Гоце 
Македонски е еден од основачите на денешната политичката партија ВМРО- 
ДПМНЕ

Оваа форма на општествено собирање придонесува за зачувување на на-
ционалниот и културниот идентитет на Македонците и нивната врска со род-
ната земја. Тука, со различен успех се организираат информативни (печат, ра-
дио), културно-забавни, воспитно-образовни, црковно-просветни, спортски и 
други активности, кои придонесуваат за зближување во новите средини.
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Уште со доаѓањето во новите средини во повоениот период, Македонците 
во западно-европските земји правеле обиди да се организираат. Во почето-
кот иницијатори биле поединци-емигранти декларирани како антикомунисти 
во прифатните логори. Оние, пак, емигранти во грчките логори кои изјавиле 
дека се Македонци биле изложени на посебен режим на измачување.

Тие биле, главно, членови на Македонскиот национален комитет (МНК), 
подоцна преименуван во Ослободителен комитет на Македонија (ОКМ), на 
Движењето за ослободување и обединување на Македонија (ДООМ), на На-
родноослободителниот фронт на Македонија (НОФМ) и други организации. 
Македонците во западно-европските земји, покрај тоа што се организирале 
во политички партии, обично се групирале и печателе информативни гласи-
ла, преку кои ја изразувале својата политичка и национална определба.

Македонците во западно-европските земји, по примерот на прекуокена-
ските земји, Соединетите Американски Држави, Канада и Австралија, во из-
минатите пет децении, започнале да се организираат на црковно-национал-
но поле, така, уште во седумдесеттите години, најпрвин во Шведска, потоа 
Данска, Германија, Швајцарија, Австралија, Франција, Велика Британија. Како 
резултат на силниот подем денес се организирани или се во формирање око-
лу триесет македонски православни црковни општини кои се во Европската 
епархија на Македонската православна црква.

За Гојко Јаковлевски може да се каже дека тој е бранителот и афирмато-
рот на историјата на етничка Македонија и честа на македонскиот народ во 
светот. Драган Богдановски и Гојко Јаковлески заедно соработувале за ид-
нината на Македонија и ја формирале Демократската партија за македонско 
национално единство. Главната цел на Организацијата била обединување на 
распарчена и поробена Македонија во самостојна македонска држава. 

Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев Рафкин – Гоце Македонски е исклу-
чително позната, призната и неодминлива личност во македонската дијас-
пора и во Македонија. Тој, без сомнение, е еден од економски успешните 
Македонци во светот. Иако подолго време живеел во Берлин, од своето еми-
грирање до денес тој е длабоко и силно поврзан со судбината, вистината и 
настаните во Македонија. Гојко е Македонец по националност и православен 
христијанин по вера. Тој е еден од најголемите иницијатори и организатори 
на одбраната на македонското име и вистина. Гоце Македонски е бранителот 
и афирматорот на историјата на етничка Македонија и честа на македонски-
от народ во светот.

Животната приказна за Гојко започнала во убавото гостиварско село Зу-
бовце, на 20 февруари 1935 година. Зубовце е населба сместена во подножје-
то на Шар Планина, од каде тој одамна заминал, но никогаш не ги заборавил 
својот роден праг и својата Македонија.

Судбината на своите предци - печалбари ја имал и Гојко, кој на седумго-
дишна возраст по одлука на родителите заминал во Софија, во екот на Втора-
та светска војна. Во 1942 година, од Софија во Зубовце дошле Јорде и Филка, 
братот и снаата на Делче, таткото на Гојко со цел да го посинат, да го земат со 
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нив, да живее во Софија и таму да го школуваат. Во Софија ги поминал мла-
дешките години. Таму завршил основно и средно образование.

По завршувањето на средното училиште во Софија, во 1955 година, Гојко 
се вратил во неговата родна Македонија, каде го продолжил неговото обра-
зование на Шумарскиот факултет на кој студирал четири години. Меѓутоа, во 
времето кога бил апсолвент и имал уште два испита, Гојко требал да замине 
во странство на специјализација. Бидејќи добро го зборувал германскиот ја-
зик бил одреден да го продолжи образованието во Германија,

Дошол денот Гојко да замине од неговото родно Зубовце во Германија, а 
тоа било на 19 јули 1961 година. Најпрвин дошол во Белград, а потоа заминал 
за Германија. Додека патувал со возот имал многу време да размислува, да 
планира, да се радува, а во исто време и да тагува. Постојано си ги поставувал 
прашањата: како ќе се снајде во непознатиот свет - Германија, колку ќе му 
значи специјализацијата, што потоа... Многу дилеми и прашања без одговор.

Во монографијата „Гојко – еден живот, една вистина“ се вели дека прва-
та дестинација за него во Германија бил Минхен, каде пристигнал на 5 ав-
густ 1961 година, а потоа заминал за Баварската Шума, каде што требало да 
специјализира, најмногу три месеци. Во тој дел на Германија дрвната инду-
стрија е исклучително добро организирана и многу развиена. Тука ја извршу-
вал практичната работа, за што добивал бесплатно сместување, храна и пари.

На 22 август 1963 година, Гојко Јаковлески стекнал статус на политички 
азилант. За да го стекне тој статус, шест месеци поминал во прифатниот ло-
гор за бегалци „Цирндорф“. Логорот се наоѓал во близина на Нинберг, во Ба-
варската област.

Монографското дело насловено „Гојко – еден живот, една вистина“ од 
Славе Катин е посветено на доблесниот Македонец, бизнисмен, истакнат ху-
манист и докажан донатор, духовен-посветеник и горд припадник на својот 
библиски род и македонската земја, Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев 
Рафкин – Гоце Македонски.

Тој е познат политички емигрант кој долги години живеел во Германија, во 
градот Берлин. Неговото име е познато, признато, уважено и респектирано на 
низа полиња и децениски потврдено во македонската заедница во Берлин, 
Германија и пошироко. Гојко е борец за самостојна, независна и обединета 
етничка Македонија и за обединување на македонскиот народ.

Монографијата „Гојко – еден живот, една вистина“ е посветена на херојот 
Гоце Македонски, кој се залагал за афирмација на етничка Македонија и ет-
ничко обединување. Таквата угледна бизнисличност, вљубеник во македон-
скиот народот насекаде по светот и во својата татковина Македонија, секо-
гаш го водела светата мисла да остави вечни траги за идните македонски 
генерации.

Треба да се истакне дека не е лесно и едноставно да се пишува за луѓе 
кои инспирираат, кои задолжуваат и кои заветуваат, за луѓе кои оставаат 
неизбришливи траги со животот и со своите дела, кај современиците и кај 
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поколенијата што доаѓаат. Таков е случајот со Гојко Јаковлески, алиас Гојко 
Делчев Рафкин – Гоце Македонски, Македонец од Македонија, од Зубовце, 
Гостиварско, од Берлин, од целиот демократски свет.

Гојко Делчев Рафкин е исклучително голема, позната, призната и неод-
минлива личност во македонската дијаспора и во Македонија. Тој е еден од 
економски успешните Македонци во светот. Иако подолго време живеел во 
Берлин, од своето емигрирање до денес тој е длабоко и силно поврзан со 
судбината, вистината и настаните во Македонија. Гојко е Македонец по наци-
оналност и православен христијанин по вера.

Гојко Делчев Рафкин насекаде го истакнувал своето македонско потекло 
и македонски корени правејќи го тоа со огромна љубов и непрекината вер-
ност кон татковината. Тој го правел тоа за својата најубава библиска земја на 
Балканот, во јужните поли на европскиот континент, Македонија.

Треба да се истакне дека не е лесно и едноставно да се пишува за луѓе кои 
инспирираат, кои задолжуваат и кои заветуваат, за луѓе кои оставаат неиз-
бришливи траги со животот и со своите дела, кај современиците и кај поколе-
нијата што доаѓаат. Таков е случајот со Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев 
Рафкин – Гоце Македонски, Македонец од Македонија, од Гостиварско, од 
Берлин, од целиот демократски свет.

Со монографијата „Гојко – еден живот, една вистина“ се прави обид да се 
фрли светлина врз неговиот животен пат. Трудот е компониран во дванаесет 
поглавја, како дванаесет апостоли, во кои секој дел има по повеќе делови, 
претставувајќи хронолошка и тематски заокружена целина.        

Делото е вистински придонес за афирмација на минатото, сегашноста и 
иднината на неговата родна земја - Македонија, втората татковина Германија 
и новата дестинација Шпанија, кои се претставени на македонски, англиски 
и германски јазик. 

Со тоа авторите се потрудиле делото  „Гојко – еден живот, една вистина“ 
да биде огледало на неговиот животен пат, неговите големи деловни постиг-
нувања, судбината, минатото, сегашноста и иднината, дел од неговите лични 
и семејни постигнување, како и дел од неговата иднина во рамките на маке-
донската бизнис, општествено-политичка и културна историја.

Монографијата претставува вечно дело на големиот македонски патриот, 
човекољубец, бизнисмен, донатор и поборник за светла иднина на етничка 
Македонија, Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев Рафкин – Гоце Македонски, 
кој во 2020 година го прославил својот 85. роденден на својот бурен живот.

Во монографијата „Гојко – еден живот, една вистина“ е забележано дека 
во Берлин Гојко ја започнал својата бизнис-кариера. Имено, во ноември 1966 
година, отворил киоск за брза храна, таканаречен имбис. Работел деноноќно, 
со голема љубов и ентузијазам. Бил млад и можел да издржи секаков напор. 
Бил пресреќен кога пред неговиот киоск започнале да се создаваат долги 
редици, од што заработувал повеќе пари кои му обезбедувале голема сигур-
ност во работата.
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Кога имбисот станал претесен, решил да отвори ресторан. Така, по една 
година работење со киоскот, во средината на 1967 година, нашол погоден ло-
кал што го зел под закуп. Го реновирал и подготвил мени со разни специјали-
тети, посебно македонски. Ресторанот го нарекол „Скопје кај Македонецот“, 
односно познат како „Старо Скопје“. Потоа, во строгиот центар на Западен 
Берлин, на главната улица „Ку-Дам“, Гојко Јаковлевски го отворил ресторанот 
„Ново Скопје”, кој почнал со работа на 12 јуни 1969 година.

Во монографијата „Гојко – еден живот, една вистина“ се вели дека уште во 
почетните години Гојко Јаковлевски пројавил политичка активност, културна 
и црковна дејност и контактирал со бројната македонска емиграција во Евро-
па. Според кажувањето на Гојко, во август 1971 година, по негово барање го 
променил името и презимето од Гојко Јаковлевски во Гоце Македонски. Не-
говите активности биле причина да чека многу години за да добие германско 
државјанство.

Меѓутоа, неговата упорност и длабока убеденост во чесноста и лојалноста 
кон германската држава, во која секогаш гледал олицетворение на градење 
на демократско општество и сигурен праведен посредник, ќе вроди со ре-
зултат, со стекнување германско државјанство. Во тоа време, во Германија, 
Гоце Македонски станал угледен бизнисмен и почитуван граѓанин, но во исто 
време со поголема љубов се однесувал кон родната татковина Македонија.

Може да се заклучи дека Гојко Јаковлевски е бранителот и афирматорот 
на историјата на етничка Македонија и честа на македонскиот народ во све-
тот. Драган Богдановски и Гојко Јаковлески заедно соработувале за идни-
ната на Македонија и ја формирале   Демократската партија за македонско 
национално единство. Главната цел на Организацијата била обединување на 
распарчена и поробена Македонија во самостојна македонска држава. Гоце 
Македонски е еден од основачите на политичката партија ВМРО ДПМНЕ

Инаку, во порталите „Македонска нација“ и „Македонско сонце“ од Скопје, 
од монографијата „Гојко – еден живот, една вистина“ биле печатени 27,+ 14 
продолженија од ова дело..
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МОНОГРАФИjАТА 
ЗА СЕМЕjСТВОТО 

,,ВИДИНОВСКИ“ - ИНТЕРЕСЕН 
ИСЕЛЕНИЧКИ ЛЕТОПИС (13) 

Во издание на Книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје 
излегло од печат луксузното монографско дело „Семејството Ви-
диновски“ на публицистот Славе Катин. Во делото на 440 страници 
на македонски и на англиски јазик се дадени текстови кои се знача-

ен прилог и придонес кон осветлување на голем број аспекти од историската 
и творечката вистина за иселениците Борче (Борис) и Рада Видиновски од 
Торонто, Канада. Рецензенти на делото се проф. д-р Вера Стојчевска–Антиќ 
и Нада Николовска.

Монографијата „Семејството Видиновски“ е слика за животот и делото на 
познатата поетеса Рада Видиновска и нејзиниот сопруг, бизнисменот Борче 
Видиновски, како и за нивното семејство во Канада и Македонија. Во исто 
време делото претставува интересна страница од мозаикот на македонскиот 
иселенички летопис во Торонто, Канада, но и во пошироките простори на се-
верно-американскиот континент.

Во монографијата „Семејството Видиновски“ авторот Славе Катин пишува 
дека Рада и Борче Видиновски се почитувани и горди Македонци. Тие се по-
знати доблесни имиња, активисти и поети, кои со својот ангажман, со нивната 
активност во Македонската заедница во Торонто, оставиле достоинствени 
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пораки за времињата идни и за генерациите следни. Тие пленат со нивното 
родољубие и силна посветеност за афирмација на македонското име, јазик, 
идентитет, култура и традиции во мултикултурна Канада.

Животната приказна на семејството Видиновски, истовремено е и скро-
мен дел од историјата на неговото Крстоар, Битолско, на Македонците во 
иселеништвото, а преку него и на нивната татковина – Македонија. Зашто она 
што се случувало од исконските времиња на Филип II и Александар III – Ма-
кедонски, преку незаборавните битки на цар Самуил, до оние на Гоце Делчев, 
Даме Груев и сите борци по нив, ги отсликуваат историските голготи низ кои 
минала Македонија, сѐ до нејзиното прогласување за самостојна, демократ-
ска и независна држава. Затоа, може да се рече дека со монографскиот труд 
на Славе Катин за доблесното семејство Видиновски во скромни рамки се 
проектира најновата фаза на македонската иселеничка историја. 

Семејството Видиновски од селото Крстоар ја напуштило својата родна 
земја – Македонија од економски причини, а спомените, мислата, љубовта, 
тагата и патриотскиот дух кон татковината и својот народ не го напуштиле. 
Проникнувањето на овие хоризонтали во животот на Борис (Борче) и Рада 
Видиновски, како и сите Македонци ширум дијаспората, ја откриваат сликата 
за библиската природа на земјата на нивното потекло сместена на балкан-
ските простори.

Семејството Видиновски е дел од многуте печалбари од потпелистерски-
те краишта, за кои судбината била сурова и оставила вековни последици и 
лузни врз животот на иселениците. Во таа печалбарска сага, секако свое по-
себно место има нивното родно село Крстоар кое е тесно поврзано со исто-
рискиот и општествениот развој на Македонија и македонскиот народ и со 
иселеништвото во целина.   

Борче и Рада се личности за почит и пример од кои можат и треба да учат 
и други Македонци во двете татковини, Канада и Македонија. Делото што го 
направиле Борче Видиновски и неговиот животен сопатник Рада Крстевска- 
Видиновска, претставува убав пример и патоказ на еден честит и благороден 
канадски брачен пар.

Кога се пишува за Рада Видиновска може да се каже дека за неа поезија-
та, всушност, е нејзин живот. Во нејзината поезија се испреплетени нејзините 
две татковини, Македонија и Канада. Затоа, поетските дела што таа ги напи-
шала претставуваат убав пример и патоказ на една честита и трудољубива 
канадска Македонка, на која татковините ѝ се и радост и тага и восхит. Во 
Канада, Рада Видиновска станала македонски иселенички писател, поет, есе-
ист, раскажувач и автор на 14 стихозбирки.

Во Торонто Рада Видиновски активно се вклучила во македонските исе-
ленички организации и црковни општини. Била член на управата на МПЦ 
„Свети Климент Охридски“, член на културниот комитет,  како и претседател 
на женската секција при црквата „Свети Климент Охридски“, претседател на 
женската секција при организацијата „Обединети Македонци“ и претседател 
на Друштвото на писатели „Браќа Миладиновци“, во Торонто. Повеќе години 
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била учесник на Меѓународната манифестација „Струшки вечери на поезија-
та“ по покана на Управниот одбор на СВП и застапена е во изборот „Кој е Кој“ 
на светските поети.

Рада и Борче Видиновски сe дел од многуте печалбари од подпелистер-
ските краишта, за кои судбината  била сурова и оставила вековни последици 
и лузни врз животот на иселениците. 

Монографијата за семејството Видиновски е поделена на неколку дела. 
Во нив се претставени нивните две татковини – родната Македонија и земја-
та на нивниот животен пристан - Канада. Во Канада се пет децении, но се 
чести гости и во Крстоар и во Охрид, каде имаат куќа и стан за одмор и ре-
креација. Претставени се нивните родни места селата Крстоар и Живојно, 
за кои се објавени сите релевантни податоци во текот на нивното постоење. 
Исто така, претставени се значајните личности, со посебна нагласка на цр-
ковно-духовните центри од двете села. 

Исто така, монографијата е посветена на поетското творештво на Рада 
Видиновска. Така, сите четиринаесет поетски дела што ги напишала Рада Ви-
диновска претставуваат убав пример за една трудољубива иселеничка.

Поетските дела на Рада Видиновска се промовирани на многу места во 
Република Македонија и на северноамериканскиот континент. Тоа придоне-
ло таа да е прв лауреат на наградата „Иселеничка грамота“ во 1992 година, 
што за првпат Матицата на иселениците од Македонија ја додели на „Струш-
ките вечери на поезијата“ за најдобар поет од дијаспората. Рада е член на 
Друштвото на писателите на Македонија од 1994 година, а, исто така, таа е 
член и на Медитеранската академија „Браќа Миладиновци“ од Струга. 

Затоа, може да се заклучи дека монографското дело „Семејството Види-
новски“ е публикација која отсликува дел од животната приказна за Борче 
и Рада Видиновски. Таа претставува своевидна сага за жилавоста, макотр-
пението, упорноста и истрајноста на Борче и Рада од Крстоар и од Живојно, 
Битолско, кои педесетина години живеат во Канада. Нивната судбина е слич-
на или идентична со судбините на голем број други иселеници од етничка 
Македонија кои „свиле нови гнезда“ насекаде во светот, но останале да бидат 
чувари на македонското име и на Македонија.

Семејството Видиновски од селото Крстоар од економски причини ја на-
пуштило својата родна земја – Македонија, а спомените, мислата, љубовта, 
тагата и патриотскиот дух кон татковината и својот народ не ги напуштиле. 
Проникнувањето на овие хоризонтали во животот на Борис (Борче) и Рада 
Видиновски, како и сите Македонци ширум дијаспората, ја откриваат сликата 
за библиската природа на земјата на нивното потекло, сместена на балкан-
ските простори.

Дел од животот и делата на Борче и Рада Видиновски е сместен во моно-
графија насловена „Семејството Видиновски“ што ја подготви на македонски 
и на англиски јазик авторот на овие редови, Славе Николовски-Катин. Моно-
графијата е еден вид биографско-публицистичко дело и претставува свое-
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видна сага за жилавоста, макотрпението, упорноста и истрајноста на Борче и 
Рада од Крстоар и од Живојно, Битолско.

Монографијата „Семејството Видиновски“ е поделена на неколку дела. Во 
нив се претставени неговите две татковини – родната Македонија и Канада. 
Првиот дел е насловен „Македонија – татковината на семејството Видинов-
ски“, во кој се поместени текстови за Македонија од античко време до денес, 
за Битола и битолскиот крај и за слободарскиот дух на тие македонски про-
стори.

Во Вториот дел под наслов „Поетесата Рада Крстевска– Видиновска“ се 
дадени текстовите за животната приказна за поетесата Рада Видиновска, 
нејзините поетски остварувања од повеќе од триесет години, како и нејзини-
от израз на поетските чувства на Струшките вечери на поезијата, како и дел 
од животната приказна на нејзиниот сопруг Борче Видиновски, како семеен 
човек, како бизнисмен, како активист во македонските асоцијации во Торонто 
и како скромен поет.

Третиот дел од монографијата „Историското и духовното живеење во 
Крстоар“ ги содржи текстовите под наслов „Од  Широк Сокак до манастирот 
Свети Христофер“ во Крстоар, потоа се поместени текстови за црквите, мана-
стирите и другите природни знаменитости во Крстоар, како и посебен текст 
за Буковскиот манастир „Свето Преображение Христово“ кој е сенароден ду-
ховен центар.

Во Четвртиот дел се поместени текстовите за учителот и големиот ма-
кедонски револуционер Ѓорѓи Поп-Христов – Крстоарец, кој оставил вечни 
траги во националното живеење. Потоа е поместен текст за војводата Тодор, 
прадедото на Борче Видиновски кој бил во четата на Ѓорѓи Сугарев и кој бил 
единствен преживеан борец од битката, како и пригоден текст за борачот – 
најсилниот маж, Тодор Јурукот од Крстоар.

Петтиот дел е насловен како „Семејните корени на фамилијата Видинов-
ски“, во кој се дадени семејните корени на Борче и Рада и нивните семејства, 
потоа е поместен текст за корените на семејството Видиновски од Нивици, 
Преспанско до Крстоар, Битолско, за Егејска Македонија, земјата на корени-
те на семејствата Видиновски и Крстевски, како и текст за Крстоар како дел 
од македонскиот иселенички регион под Пелистер.

Шестиот дел е посветен на родното место на Рада Крстевска- Видиновска, 
селото Живојно во Мариово, при што се дадени текстови за историскиот раз-
вој, за образовните, за културните процеси и културните знаменитости, како и 
биографски податоци за познати и признати личности од Живојно.

Седмиот дел под наслов „Канада – Втората татковина на семејството Ви-
диновски“ содржи пригодни текстови за Торонто, за активностите на Рада и 
Борче во Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“, во 
Организацијата „Обединети Македонци“ и посебен простор е посветен за 
нивните активности во Литературното друштво „Браќа Миладиновци“.
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Осмиот дел под наслов „Поезијата – дел од животот на Рада Видиновска“ 
е посветен на нејзиното учество на Струшките вечери на поезијата, со посеб-
на нагласка на добивањето на престижната награда на Матицата на иселе-
ниците од Македонија „Иселеничка грамота“ што Рада ја доби на 31. Струшки 
вечери на поезијата.

Потоа е поместен текст за Рада Видиновска и усвојувањето на првото 
признание „Златен клас за македонски вознес“ на Пелагониските средби во 
Новаци и текст за посебното признание од Медитеранската академија „Браќа 
Миладиновци“ од Струга.

Во додатокот е посветен посебен простор на признанијата, пофалниците 
и дипломите што Рада Видиновска ги добила од голем број македонски асо-
цијации во Македонија и во иселеништвото, како и текстови кои се однесува-
ат на богатото поетско творештво на поетесата Рада Видиновска.

Животната приказна на семејството Видиновски е многу интересна стра-
ница од мозаикот на македонскиот иселенички летопис во Торонто - Канада, 
но и во пошироките  простори  на северноамериканскиот континент. Рада и 
Борче Видиновски, како горди Македонци, се познати доблесни имиња на 
активисти и поети, кои со својот ангажман, активност во творечкиот опус, по-
етскиот збор и порака, оставаат културни достоинства за идните времиња и 
за следните генерации.

Рада и Борче Видиновски пленат со својата родољубивост и силна по-
светеност за афирмација на македонското име, јазик, идентитет, култура и 
традиции во мултиетничката мапа на Канада. Животната приказна на семеј-
ството Видиновски, истовремено, е и скромен дел од историјата на неговото 
родно Крстоар, Битолско, на Македонците во иселеништвото, а преку него и 
на нивната татковина – Македонија.

На крајот може да се заклучи дека монографското дело „Семејството Ви-
диновски“ на авторот Славе Катине е публикација која отсликува дел од жи-
вотната приказна за Борче и Рада. Таа претставува своевидна сага за жила-
воста, макотрпението, упорноста и истрајноста на Борче и Рада Видиновски. 
Нивната  судбината е слична или идентична со судбините на голем број други 
иселеници од етничка Македонија кои „свиле нови гнезда“ насекаде во све-
тот, но останале да бидат чувари на македонското име и на Македонија.

Благодарение на порталите „Македонска нација“ и „Макeдонско сонце“ 
од Скопје, од монографијата „Семејството Видиновски“ биле печатени 35,+18 
продолженија од монографијата на семејството Видиновски од Торонто..
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ПРОМОЦИjА НА ДЕЛОТo 
,,ВИДИНОВСКИ“ ВО  

ТОРОНТО (14)

Во организација на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“ 
од Тотонто, Канада, кое е во состав на Катедралната македонската 
православна црква “Свети Климент Охридски” во Торонто, на 14-ти 
ноември 2021 година, се одржаа промоции на делата „Семејството 

Видиновски“.
Луксузното монографско дело „Семејството Видиновски“ е издание на 

Книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје, а излезе од печат во 2020 
година, Во него на 440 страници на македонски и на англиски јазик се дадени 
текстови кои се значаен прилот и придонес кон осветлување на голем број 
аспекти од историската и творечката вистина за иселениците Рада и Борис 
Видиноски од Торонто. Рецензенти на делото се проф. Д-р Вера Стојчевска – 
Антиќ и Нада Николовска.

Заради Ковид 19, промоцијата се одржа во присуство на одреден број 
македонски иселеници од сите делови на Македонија и гости од канадско-
то општество во Катедралната македонска православна црква „Св. Климент 
Охридски“ во Торонто. Овој културен настан го отвори Владе Димитриевски, 
претседател на Катедралната македонската православна црква “Свети Кли-
мент Охридски” во Торонто, За монографијата зборуваше Соња Лозановска, 
познат естраден уметник и главен и одговорен уредник на весникот “Маке-
донија” од Торонто.
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Во своето излагања Сонја Лозановска се осврнаа на     животот и делото 
на позната поетеса Рада Видиновска и нејзиниот сопруг, бизнисменот Бор-
че Видиновски, како и за  нивното семејството во Канада и Македонија, кое 
претставува интересна  страница од мозаикот на македонскиот иселенички  
летопис   во Торонто, Канада, но и во пошироките   простори     на северноа-
мериканскиот континент. Во делото се презентирани голем број текстови 
за историјата на Рада, како и документи, фотографии и други материјали со 
што  монографијата претставува приказ на поетскиот живот и дело, како и 
историја на Рада и Борче Видиновски и нивните идни генерации. 

Исто така, таа  изнесе дека Рада и Борче Видиновски се почитувани и гор-
ди Македонци. Тие се познати, доблесни имиња, активисти и поети, кои со 
својот ангажман, со нивната активност во Македонската заедница во Торнто, 
оставаат достоинствени пораки за времињата идни и за генерациите след-
ни. Тие пленат со нивното родољубие и силна посветеност за афирмација на  
македонското име, јазик, идентитет, култура и традиции во мултикултурна 
Канада. 

Животната приказна на семејството Видиновски е, истовремено, е и скро-
мен дел од историјата на неговото Крстоар, Битолско, на Македонците во 
иселеништвото, а преку него и на нивната татковина – Македонија. Зашто она 
што се случувало од исконските времиња на Филип Втори и Александар Тре-
ти – Македонски,  преку незаборавните битки на цар Самуил, до оние на Гоце 
Делчев, Даме Груев и сите борци по нив, ги отсликуваат историските голго-
ти низ кои минала Македонија, се’ до нејзиното прогласување за самостојна, 
демократска и независна држава. Затоа, може да се рече дека со монограф-
скиот труд на Славе Катин за доблесното семејство Видиновски во скромни 
рамки се проектира најновата фаза на македонската иселеничка историја.        

Семејството Видиновски од селото Крстоар ја напуштило својата родна 
земја – Македонија од економски причини, а спомените, мислата, љубовта, 
тагата и патриотскиот дух кон татковината и својот народ не го напуштиле. 
Проникнувањето на овие хоризонтали во животот на Борис (Борче) и Рада 
Видиновски, како и сите Македонци ширум дијаспората, ја откриваат сликата 
за библиската природа на земјата на нивното потекло сместена на балкан-
ските простори. 

Семејството Видиновски е дел од многуте печалбари од подпелистерски-
те краишта, за кои судбината  била сурова и оставила вековни последици и 
лузни врз животот на иселениците. Во таа печалбарска сага, секако свое по-
себно место има нивното родно село Крстоар кое е тесно поврзано со исто-
рискиот и општествениот развој на Македонија и македонскиот народ и со 
иселеништвото во целина.

Во продолжение, естрадниот уметник Соња Лозановска нагласи дека кога 
се пишува за Рада Видиновска може да се каже дека за неа поезијата, всуш-
ност, е нејзин живот. Во нејзината поезија се испреплетени нејзините две та-
тковини, Македонија и Канада. Затоа поетските дела што таа ги напишала 
претставуваат убав пример и патоказ на една честита и трудољубива канад-
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ска Македонка, на која татковините ѝ се и радост и тага и восхит. Во Канада, 
Рада Видиновска стана македонски иселенички писател, поет, есеист, раска-
жувач и автор на 14 стихозбирки.

Монографското дело „Семејството Видиновски“ е поделена на неколку 
дела. Во нив се претставени неговите две татковини – родната Македонија 
и земјата на нивниот животен пристан - Канада. Во Канада се пет децении, 
но се чести гости и во Крстоар и во Охрид, каде имаат киќа и стан за одмор и 
рекреација. Претставени се нивните родни места селата Крстоар и Живојно, 
за кои се објавени сите релевантни податоци во текот на нивното постоење. 
Исто така, се претставени значајните личности, со посебна нагласка на цр-
ковно-духовните центри од двете села.

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

Поетските дела на Рада Видиновска се промовирани на многу места во 
Република Македонија и на северноамериканскиот континент. Тоа придоне-
ло таа да е прв лауреат на наградата „Иселеничка грамота“ во 1992 година, 
што за првпат Матицата на иселениците од Македонија ја додели на „Струш-
ките вечери на поезијата“ за најдобар поет од дијаспората. Рада е член на 
Друштвото на писателите на Македонија од 1994 година, а, исто така,  и член 
на Медитеранската академија „Браќа Миладиновци“ од Струга.. 

На промоцијата свое излагање за Монографијата на Рада Видиновска 
имаше Горица Поповска, а песните „Болка“ и „Ја победив болката“, од Рада 
Видиновска ги рецитираше Зоран Карапанчев.

Соња Лозановска

(„Македонија“, Торонто,  декември 2021 година)
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СТИХОЗБИРКАТА ,,ДОЖДОТ“  
ОД ИЗАБЕЛ И СЛИКОВНИЦИТЕ 
ЗА САНДРА, ИЗАБЕЛ ДИНА 

И МАСИМО КАТИН (15)

С лаве Катин е публицист, журналист и аналитичар на македонско-
то иселеништво. Тој е познат на македонската и на меѓународната 
јавност по неговите бројни публикации, новинарски и научни тру-
дови кои се посветени, главно, на етничка Македонија и на живо-

тот на Македонците во дијаспората. Во брак е со Нада Николовска, родена 
Иванова, во Виница. Нада и Славе Катин имаат две деца: Синот Александар 
доктор по ветеринарна медицина - ДВМ и ќерката Дафинка професор по ан-
глиски, шпански и македонски јазик. Александар е женет со Радмила Нико-
ловска, родена Чрчева, доктор по ветеринарни науки. Дафинка, пак, е мажена 
за Џампаоло Скатоца познат како Џипи (Giampaolo Scatozza - Jippi) роден во 
Рим, џез музичар, (бубневи) и професор по музика.

Меѓутоа, во ова дело ќе го одбележиме најзначајниот настан на баба Нада 
и дедо Славе Катин. Имено, неодамна, во издание на Книгоиздателството 
„Македонска искра“ од Скопје од печат излезе тријазичната стихозбирка 
под наслов „Дождот“ на Изабел Катин Скатоца од Рим. Делото е напишано 
на трите јазици со кои Изабел комуницира во нејзиниот секојдневен живот: 
италијански, македонски и англиски. Стихозбирката „Дождот“ беше промо-
вирана на 44-те традиционални „Илинденски исленичките средби“ во печал-
барското Љубојно, во Преспа.
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Изабел Катин Скатоца е прва рожба на Дафинка и Џампаоло, како и вто-
ра внука на Нада и Славе Катин и прва внука на Умберто и Лаура Скатоц. 
Таа е родена на 26.01.2006 година во Торонто, Канада, каде живееше девет 
години. Во 2015 година, во пресрет на уште еден предизвик се пресели во 
Рим, Италија каде сега живее со нејзината фамилија и посетува средно гим-
назиско училиште.

Изабел има пријатели од скоро секое ќоше на светот и преку нив таа про-
должува да учи и да го развива своето разбирање за различни култури и ве-
рувања. Но, она што најверојатно е најкарактеристично за Изабел е нејзиното 
убедување дека – како што таа рече кога имаше шест години:

„...сите луѓе се добри, но понекогаш прават грешки“.
Оваа изненадувачки длабока мисла дава надеж дека нејзината генерација 

и оние по нив ќе постигнат повисок степен на свест и хармонија отколку од 
предходните. 

Нејзината стихозбирка „Дождот“ е напишана на трите јазици со кои Иза-
бел комуницира во нејзиниот секојдневен живот: англиски, македонски и ита-
лијански. Исто така, таа течно зборува и француски јазик По нејзино барање 
нејзината прва книга се промовира во Љубојно на 2-ри Август 2017 година, на 
големиот македонски национален празник Илинден. На овој празник Изабел 
и нејзиното семејство скоро секоја година доаѓа од Рим за да се радуваат на 
средбите за Илинден. На средбите, пред голем број присутни, особено учени-
ци за стихозбирка „Дождот“  зборуваа Болјана Лубаровска и Славе Катин, а се 
обрати на македонски и авторката Изабел Катин Скатоца.

Инаку, подготовката и печатењето на стихозбирката го направија нејзи-
ните дедо Славе Катин и баба Наде, како во знак на искрена поддршка и вер-
ба во нејзиниот креативен исказ. Но, уште повеќе, оваа книга е поклон полн 
љубов. Стихозбирката „Дождот“ е ексклузивно издание на Издавачката куќа 
„Македонска искра“ од Скопје и на уредникот Славе Катин

Стихозбирката „Дождот“ е израз на нејзината љубов кон пишаниот збор.
Таа содржи текстови на трите јазици во кои се дадени опширни податоци за 
авторката, а во продолжение се поместени 50 детски песни. Песните се огле-
дало на нејзините детски способности, погледи, љубов и дарба. Тие се напи-
шани на лесен и разбирлив стил преку кои таа го изразува своето познавање 
на трите јазици што ги зборува, потоа љубовта кон природата, кон лугето на 
целиот свет, а особено доаѓа до израз почитта кон нејзините три татковини: 
Канада, Италија и Македонија.

Инаку, покрај стихозбирката „Дождот“ прво нејзино дело е сликовницата 
насловено „Изабел“, која е огледало на нејзините детски способности и дарба 
за цртање, љубовта кон боите и хартијата, како секое дете до шестгодишна 
возраст. Така, Изабел уште од малечка започна да црта, да твори и преку цр-
тежот да ги развива нејзините животни имагинации, љубовта кон семејството 
и хуманизмот кон сите луѓе во светот. Сликовницата „Изабел Катин Скатоца“ 
во  2012, година, како публикација на издавачката куќа „Македонска искра“ 
од Скопје на 64 страници на Македонски, италијански и англиски јазик.
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Но, како одминуваа детските години Изабел започна да чита, да има љу-
бов кон пишаниот збот и да ги практицира трите  јазици: македонскиот, ита-
лијанскиот, англискиот, а да учи и француски и кинески јазик.

Како резултат на таа силна љубов кон книгата, таа започна да пишува по-
езија. Најнапред на англиски, во периодот кога живееше во Торонто, но се 
чини „скокот“ во создавање поетски творби го направи во Рим, кај Колосе-
умот каде живее, таму ги доби инспирациите да пишува на италијански, а 
со доаѓањата во Македонија, особено посетите на Скопје, Охрид, Виница и 
Љубојно, каде стекна бројни пријатели кои и’ дадоја поттик да пишува и на 
македонски јазик.

Затоа, стихозбирката „Дождот“ е ексклузивно издание на Издавачката 
куќа „Македонска искра“ и е во знак на искрена поддршка и верба во нејзи-
ниот креативен исказ и љубов кон пишаниот збор во нејзините идни перспек-
тиви.

Инаку, Нада и Славе Николовски-Катин имаат две деца: Синот Алексан-
дар, (Алек - кој го носи името на прадедото Алексо - Алек кој живееше 40 
години во Детроит, САД), роден во Скопје на 10 април 1974 година, доктор 
по ветеринарна медицина - ДВМ и ќерката Дафинка,(која го носи името на 
пра-пра бабата Дафина) родена во Штип на 19 јуни 1975, професор по ан-
глиски, шпански и македонски јазик. Александар е женет со Радмила Нико-
ловска, родена Чрчева, во Гостивар во 1974 година, доктор по ветеринарни 
науки. Тие имаат три ќерки: Сандра, Костадина (Дина) и најмалата – шестго-
дишната Надја.

Сандра Николовска - Катин, е прва рожба на Радмила и Александар, како 
и прва внука и голема љубов на Нада и Славе Николовски - Катин и на Дивна 
и Дино Чрчеви. Таа е родена во Скопје нa 23   април 2003 година и го носи 
името на покојната мајка на Славе Катин. На нејзиниот шести роденден Катин 
објави пригодна монографија со цртежи што таа ги направи во градинката и 
фотографии од нејзиното  детство кога Сандра ја напушти Детската градинка 
„Раде Јовчевски-Корчагин„  и го започна своето школување како првоодде-
ленче, живот исполнет со љубов, радост и детски игри. Тоа е периодот кога ќе 
го започне своето школување како првоодделенче.

Ова дело на Сандра е исполнето со многу мигови од детското слободно 
време, со многу радост, како и со петки на рачињата, со милувања и бакнежи. 
Тоа претставува еден траен белег на нејзината силна љубов кон книгата, мо-
ливот, фломастерот, бојата...  

Сигурно дека нејзината идна определба денес како матурантка е различ-
на  од онаа до 6 годишна  возраст, период на среќното и убаво детство. За-
тоа,  сликовницата ја потсеќа на среќното и убаво детство кое  е поттикнувач 
на нејзините идни насоки и перспективи во животот. Секако дека Сандра со 
својата трудољубивост, жар, благост, желба и стремеж за женска убавина има 
отворени патишта за среќна иднина.

Втората ќерка Костадина (Дина) Николовска - Катин, е родена во Скопје на 
21 декември  2006 година. И на нејзиот шести роденден Катин објави пригод-
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на монографија со цртежи што таа ги направи во градинката и фотографии 
од нејзиното предшколско детство. Третата ќерка Надја, која го носи името 
на бабата Нада, е родена на 3 јуни  2016 година, за која оваа година ќе следи 
нејзина сликовница

Дафинка, ќерката на Нада и Славе Катин е мажена за Џампаоло Скатоца 
познат како Џипи (Giampaolo Scatozza - Jippi) роден во Рим, Италијан. Тој зав-
ршил Музичка академија во Рим и сега е џез музичар, (бубневи) и професор 
по музика, со кого има една ќерка Изабел (Isabel) Катин – Скатоца и синот Ма-
симо (Massimo) Катин – Скатоца, кој е роден во Торонто на 8 август во 2007 
година. И на неговиот  шести роденден Славе Катин објави пригодн моногра-
фија со цртежи што тој ги направи и фотографии од неговото  предшколско 
детство.

На баба Наде и дедо Славе Катин им се свежи сеќавањата за детскиот 
период на сите  пет внучиња, за нивните дружења во многу земји во светот, 
но најповеќе во Македонија, во родната земја на нивните родители. Денес 
нивните внушиња живеат во различни земји: Изабел и Масимо во древниот 
Рим, во Италија, Костадина (Дина) учи и живее во Гуелф, во Канада, Сандра и 
Надја се вратија од Канада во Скопје.

Нивната семејна поврзанот  е за почит. Тие организираат многу заеднич-
ки патување во летниот период на многу земји во светот. Меѓуто, магнетот 
на поврзување што го има Македонија е навистина силен. Целото семејство, 
особено внучињата на Нада и Славе цела година размислуваат и ја носат Ма-
кедонија во своите срца 

Затоа, се очекува во летниот период од 2021 година целото семејство да 
се собере во Скопје, Охрид и Љубојно, со цел да ги прослави 80-те години на 
дедо Славе. Тоа секако ќе биде еден светол ден и патоказ да се продолжи 
почитта и љубовта кон семејството и родната Македонија.

Душан Ристевски-Македон
(„Македонска нација“ 09 јуни, 2021 година)



ИЛИНДЕН ВО ЉУБОЈНО

Какоп тици преселници се враќаат 
луѓето печалбари од целиот свет 

така баба и дедо не’ собираат и нас 
на Илинден како пчелички на цвет.

Безброј прегратки и бакнежи има 
и многу приказни слушам 

зошто тајни и љубов Љубојно крие 
тоа се гледа на Полена кај сите луѓе.

Песни и ора на средсело се вијат 
вечерта како сите да се играорци 

а на утро во црквата „Свети Илија“ 
се собира и младо и старо.

Те сакам Љубојно-село мое мило 
и секогаш ќе се топлам во твоето крило 

Илинден вечно да се слави 
и посакувам секој да биде среќен.

Изабел
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ КНИГАТА  
,,ТВОРЕШТВОТО НА СЛАВЕ 

КАТИН“ ОД ДУШАН 
РИСТЕВСКИ-МАКЕДОН (16)

Во порталот „Македонска нација“ е објавено дека во издание на 
книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје и Македонско-
то литературно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, Австралија 
излезе од печат книгата „Творештвото на Славе Катин“ од Душан 

Ристевски-Македон. Публикацијата која е отпечатена на 400 страници, чиј 
рецензенти се проф, д-р Вера Стојчевска-Антиќ, Александар Донски и Славе 
Катин излезе по повод осумдесетгодишниот роденден на публицистот, нови-
нарот и аналитичарот на македонското иселеништво Славе Катин

Книгата „Творештвото на Славе Катин“ од поетот, драматург, публицист, ос-
новач и претседател на Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ 
од Сиднеј  Душан Ристевски-Македон претставува повеќеслојна артикулација 
која на читателите истовремено им нуди омаж, монографијата и биографија на 
еден друг истакнат македонски автор, публицист и истражувач, т.е. како што со 
право го нарекува Душан Ристевски: „доблесен Македонец, истакнат и докажан 
новинар,  духовен посветеник и докажан припадник на својот библиски род и ма-
кедонската земја“ – Славе Николовски – Катин.

Концизното, но темелно претставување на ликот и делото на Славе Катин, 
Душан Ристевски-Македон (по вдахновениот вовед) го почнува со биограф-
ските податоци на овој истакнат автор и публицист. Овде најнапред умешно 
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се избрани најударните сегменти од приватниот живот на Славе Катин, кои 
опфаќаат широк временски дијапазон почнувајќи од неговите претци, па сѐ 
до неговите директни потомци (деца и внуци). Потоа следуваат податоци за   
неговиот општествен живот (школување, професионална кариера кај нас и 
во странство – државна и приватна, список со насловите на  бројните вредни 
изданија, список на медиуми со кои соработувал и други интересни податоци 
за богато исполнетиот творечки живот на Славе Катин).

Книгата продолжува со првиот дел насловен како  „Македонско иселе-
ништво“. Во овој дел  се претставени шеснаесет статии во кои педантно и со 
сите најважни податоци се презентирани публикациите на Славе Николовски 
- Катин   посветени на повеќе сегменти од општествениот живот на македон-
ското иселеништво. Душан Ристевски со право констатира дека македонското 
иселеништво е „алфа и омега“ за творештвото на  Славе Катин, т.е. македон-
ските иселеници се една од главните теми во неговиот творечки опус. Покрај 
богато наведените податоци за овие дела само ќе додадеме дека  Славе Ни-
коловски – Катин навистина има одиграно огромна улога на начин што, преку 
своите творечки трудови, тој како да не сака да дозволи да се прекине  врската 
помеѓу нашите иселеници во западниот свет и Македонија како земја од каде 
потекнуваат тие или нивните предци.  Истовремено, преку истите дела, тој ја 
запознава и јавноста во Македонија со животот и дејноста на нашите сона-
родници во дијаспората, со што практично творечкиот опус на Славе Катин 
посветен на иселеништвото претставува траен мост помеѓу Македонците од 
дијаспората и народот во нивната некогашна татковина. Славе Катин несомне-
но е најдобриот познавач на македонската дијаспора кој живее во Република 
Македонија.

Вториот дел од книгата е именуван како „Црковното живеење“ и во него се 
опфатени девет статии  во кои читаме богати податоци за истражувачките тру-
дови на Славе Катин за црковниот живот на македонските иселеници и други 
сегменти кои, на еден или друг начин, се поврзани со религијата. Од насловите 
и краткиот опис на овие трудови недвосмислено се гледа дека и овде станува 
збор за сеопфатни студии богати со вредни податоци за темите што се обра-
ботуваат (црковните општини во дијаспората, историјатот на МПЦ,   репорта-
жите за посетите на гробот на Св. Кирил во Рим и инаугурацијата кај папата 
Јован Павле Втори, посетата на Израел и значењето на Израел и Македонија 
во религијата и други интересни содржини). И со овие дела Славе Катин дава 
траен придонес во презентирањето на македонската историска вистина  пред 
нашата и светска јавност.

Третиот дел од книгата е насловен како „Лексикографски изданија“ и во него 
се застапени пет статии. Од нивната содржина добиваме податоци за уште еден 
грандиозен опус на Славе Катин, овојпат тоа главно се речници. Катин објавил 
корисни англиско-македонски речници за возрасни со различни содржини (би-
блиски, ветеринарен, лимнолошки, биотехнички и други), но и публикации за 
младинци и деца како што се илустрираните лексикографски изданија за учење 
англиски, германски, француски, турски, албански, влашки и ромски јазик. Во 
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овој творечки опус влегува и преведувачката дејност од македонски на англиски 
и од англиски на македонски на Славе Катин на значајни дела од македонски и 
странски автори, од кои најпознат е преводот на романот „Александар Македон-
ски“ од Улрих Вилкен (1989 год.).

Четвртиот дел од книгата „Творештвото на Славе Катин“ е посветен на 
неговите историски изданија и истиот е насловен како „Публикации со исто-
риска содржина“. Во шесте статии  на овој дел читаме податоци за објавените 
книги со историска содржина од Славе Николовски – Катин, било како са-
мостоен автор било како коавтор. Книгите обработуваат содржини од сите 
историски периоди на Македонија и Македонците, почнувајќи од антиката, 
преку Средниот век, па до поново време. 

Петтиот и последен дел од книгата носи наслов „Монографии“ и во него се 
застапени седумнаесет статии во кои читаме податоци за личностите за кои 
Славе Катин напишал сеопфатни и темелни монографии. Тоа главно се истак-
нати личности од дијаспората (Атанас Близнаков, Андреа Бранов, семејството 
Јановски, Светле Стамевски, Георги Томов, Бошко Рајчовски Пелистерски, Пе-
тар Стаматов, Ѓорѓија Џорџ Атанасоски, Гојко Јаковлески, Стив Пљакас, семеј-
ството Видиновски),  потоа истакнати личности од Македонија (Митрополтот 
Кирил, Благој Механџиски, Силјан Мицевски, Есма Реџепова, но и сликовници 
за неговите внуци Сандра, Дина и Масимо.

Да заклучиме дека книгата „Творештвото на Славе Катин“  што ја подго-
тви Душан Ристевски-Македон претставува патоказ  кон обемното и гранди-
озно творештво на Катин од 60 публикации, преку кои секој заинтересиран 
читател, денес и во иднина, ќе може да дојде до вредните дела на овој неу-
морен и исклучително плоден и квалитетен автор и богатите податоци што 
таму се овековечени за сите времиња. Му го честитаме на Славе јубилејниот 
роденден во чија чест се објавува оваа книга   и му посакуваме уште вакви 
творечки подвизи.

 Александар ДОНСКИ
 („Македонска нација“ 18 август 2021година)
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ПРОМОЦИjА НА 
ПРВОТО ИЗДАНИЕ НА 

,,ТВОРЕШТВОТО НА СЛАВЕ 
КАТИН“ ВО ТОРОНТО (17)

Во организација на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“, 
кое е во состав на Катедралната македонската православна црква 
„Свети Климент Охридски” во Торонто, Канада, на 05-ти декември 
2021 година, се одржаа промоции на делото „Творештвото на Сла-

ве Катин“ од Душан Ристевски-Македон од Сиднеј, Австралија. Овој културен 
наста го отвори Драгица Димовска уредник и водител на радио часот „Обе-
динета Македонија“ од Торонто, а за делото зборуваше познатиот иселеник, 
проф. Филип Ангелковски..

Заради Ковид 19, промоцијата се одржа во присуство на одреден број ма-
кедонски иселеници од сите делови на Македонија, членови на Друштвото и 
гости од канадското општество во салата на Катедралната македонска пра-
вославна црква „Св. Климент Охридски“ во Торонто.

Присутните беа информирани дека издавач на делото се издавачката куќа 
„Македонска искра“ од Скопје и „Македонското литературно друштво „Гри-
гор Прличев“од Сиднеј, кое е една од најзначајните македонски асоцијации 
во Сиднеј и пошироко во Австралија како прво литературно друштво од таков 
вид во дијаспората. Друштвото беше формирано на 31 март 1978 година од 
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група ентузијасти и вљубеници во македонскиот мајчин јазик, литературата и 
културата, чиј прв претседател беше токму Душан Ристевски.

Монографското дело „Творештвото на Славе Катин“ од Душан Ристевски – 
Македон, беше промовирано од проф. Филип Ангелковски, познат и признат 
активист во македонската заедница во Канада и долгогодишен диригент на 
„Црковниот хор“ во црквата „Свети Климент Охридски“. Во своето излагање 
тој се осврна на ликот и делото на Славе Катин, кој во делото на Ристевски е 
застапен со неговите шеесет публикации. 

Меѓу другото, Ангелковски рече дека оваа јубилејна публикација, отпе-
чатена по повод 80-от роденден на Славе Катин, е издание на книгоизда-
телството  „Македонска искра“ од Скопје и  на Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, Австралија. Таа е отпечатена на 400 
страници, на македонски и на англиски јазик, чиј рецензенти се  проф, д-р 
Вера Стојчевска-Антиќ и Александар Донски. 

Во делото Душан Ристевски – Македон пишува дека македонското иселе-
ништво е „алфа и омега“ за творештвото на  Славе Катин, т.е. македонските 
иселеници се една од главните теми во неговиот творечки опус. Со тоа усеал 
да не се прекине   врската помеѓу македонските иселеници ширум светот и 
родната земја етничка Македонија како земја од каде потекнуваат иселени-
ците или нивните предци.  

Истовремено, преку неговите дела, Славе Катин ја запознава и јавноста во 
Македонија со животот и дејноста на македонските сонародници во дијаспо-
рата, со што практично неговиот творечкиот опус посветен на иселеништво-
то претставува траен мост помеѓу Македонците од дијаспората и народот во 
нивната некогашна татковина Македонија. Затоа со право се вели дека Славе 
Катин е еден од најдобрите познавачи на македонската дијаспора.

Проф. Ангелковски нагласи дека монографско дело „Творештвото на Сла-
ве Катин“ започнува со првиот дел кој е насловен како „Македонско иселе-
ништво“. Во него се претставени единаесет негови текстови во кои педантно 
и со сите најважни податоци се посветени на повеќе сегменти од општестве-
ниот живот на македонското иселеништво.

Во овој дел е претставен Славе Катин како борец за самостојна, независ-
на и културно-духовно обединета етничка Македонија и за обединување на 
македонскиот народ во иселеништвото и во етничка Македонија, особено во 
Република Македонија. Исто така, неговото творештво се однесува и на низа 
други аспекти поврзани со македонската дијаспора.

Тука е дадена судбината, вистината и настаните во Македонија, со Маке-
донците од сите делови на Македонија кои, не по своја вина ги напуштиле 
дедовските корени. Тие биле иницијатори и организатори на одбраната на 
македонското име и вистината за Македонија, како и бранители и афирма-
тори на историјата на етничка Македонија и честа на македонскиот народ во 
светот од Античка Македонија до денес
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Во делот од книгата кој е именуван како „Црковното живеење“ се опфа-
тени седумнаесет тектови за публикациите  кои содржат богати податоци за 
црковно-националниот живот на македонските иселеници и други сегменти 
кои, на еден или друг начин, се поврзани со религијата.

Во делот, пак, насловен како „Лексикографски изданија“  се застапени де-
вет англиско-македонски речници за возрасни со различни содржини и тоа: 
лимнолошки, библиски, ветеринарен, биотехнички и други. Во него е забеле-
жано дека преведувачката работа во творечките активности на Славе Катин 
зазема значајно место. Тоа е дел од неговата научно-истражувачката, публи-
цистичката, информативно-пропагандната, кни жевната и лексикографската 
сфера. Во овој дел е презентирано познавањето на пи ша ниот англиски јазик 
кое овозможува да се функционира на сите ин те лек туал  ни канали. 

Проф.Ангелковски рече дека првото дело на Славе Катин е „An English–
Macedonian Limnological Dictionary“ (Англиско–македонски лимнолошки лек-
сикон). Издавач на ова дело е Хидробиолошкиот завод од Охрид, во 1986 
година, на англиски и македонски. Со него тој по пол ну ва една голема праз-
нина во областа на лимнолошката терминологија. Во не го се застапени око-
лу 4.000 терминолошки изрази, термини и поими по  вр зани со био лош ките и 
биотехничките науки, со нагласка на лим но  ло ги ја та, односно на хидробиоло-
гијата на копнените води. 

Во овој дел е забележано дека Aнглиско-македонскиот лимнолошки реч-
ник е резултат на долгогодишната преведувачка работа на Славе Николов-
ски-Катин, реализирана, пред сè, во Хидробиолошкиот институт во Охрид. 

Во делот од книгата  посветен на историските изданија и истиот е насло-
вен како „Публикации со историска содржина“ се објавени текстови за книги 
на Славе Катин како самостоен автор или како коавтор. 

Во овој дел е претставена разновидната палета на Славе Катин за реали-
зација на стратешките цели на полето на историјата. Покрај релативно чести-
те посети на трите континенти и неговите приватни средби со македонската 
емиграција, преку неговите монографски публикации за најуспешните од 
нив, во подолг период тој имаше контакти на полето на публицистиката со 
академик Антоније Шкокљев-Дончо од Белград и Ристо Стефов од Торонто. 
Како резултат на нивната соработка излегоа од печат пет публикации.

Исто така, проф. Филип Ангелковски рече дека Славе Катин имаше мож-
ност и убава прилика да го претстави на македонски јазик преводот од ан-
глиски на историскиот роман  „Александар Македонски“ (Велики) (1988) од 
германскиот автор Улрих Вилкен, што како дело е базирано врз вистинските 
аргументи  и историските материјали  за Античка Македонија.

Во последниот дел на книгата „Творештвото на Славе Катин се презенти-
рани 19-те монографии кои се посветени, главно на истакнати личности од 
македонското иселеништво, како и познати и признати личности од севкуп-
ниото живеење во Република Македонија..
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Така, прва монографија на Славе Катин е „Атанас Близнаков“ за иселени-
кот од Гери, Индијана, САД, а по потекло од селото Д‘мбени, во Егејска Маке-
донија.  Во ова дело се вели дека иако најголемиот дел од своето постоење 
го минал во емиграција, Близнаков до крајот на својот живот останал со про-
блемите на Татковината. Тој не се покажал како обичен печалбар, туку како 
личност што настојуваше да навлезе во суштината на македонската слобода, 
убава и правдољубива идеја, гледајќи ги работите со многу сериозен пристап, 
со што се издигна над времето во кое живееше.

Монографијата „Јановски“, пак, е прво дело на Славе Катин за Македонци-
те од Канада. Таа му ги отвори вратите на понатамошната негова писателска 
дејност. Инаку, и ова дело е на македонски и на англиски јазик и претставува 
документ за потеклото, животот и судбината на Јановци, во Македонија и во 
Канада.

Сите монографски во делото доживеани низ перото на Славе Катин прет-
ставуваат значаен документ за трајните врски на Македонците во светот со 
нивната дедовска земја Македонја, но и израз на комуникациите со неа, осо-
бено во овие пресудни времиња на големите општествени трансформации 
на земјата од еден во друг подемократски систем, според европските стан-
дарди. 

Инаку, на промоцијата, присутните беа запознати со ликот и делото на 
Душан Ристевски – Македон, кој е познат поет, драматург и афирматор на 
Македонците во Австралија. Автор е на шест стихозбирки, шеснаесет драми 
и монодрами (сите изведени од „Македонскиот театар“ од Сиднеј), а неговата 
поезија е застапена во повеќе антологии во Австралија, Македонија и Амери-
ка. Исто така, тој е основоположник на Македонското литературно друштво 
„Григор Прличев” (1978), на списанието „Повод” (1978), на Австралиско-маке-
донското добротворно друштво (1982) и на Австралиско-македонскиот теа-
тар (2007) од Сиднеј. Затоа, се смета дека Душан Ристевски - Македон е еден 
од најактивните и најценетите македонски општествени дејци во Австралија.

На крајот од промоцијата проф. д-р Филип Ангелковски рече дека м-р 
Душан Риатевски-Македон се доселил во Австралија - една од најразвие-
ните ин дус триски и економски сили која има значајна улога во светот. Ав-
стралиската нација, која на картата на светот постои околу 250 години, а која 
е составена од  многу нации и етнички групи, претставува пример за многу 
на роди и земји. Етничките групи со своето заедничко жи веење го градат по-
знатиот австралиски мул ти на ционален мозаик на културите на народите што 
жи веат на петтиот континент.

(„Македонска нација“ 8 декември 2021година)
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ДУШАН РИСТЕВСКИ-
МАКЕДОН ОД СИДНЕj 

- ДОБИТНИК НА 
ПРИЗНАНИЕТО ,,ЗЛАТЕН 

КЛАС“ НА ПЕЛАГОНИСКИТЕ 
СРЕДБИ ВО НОВАЦИ ЗА 

2020 ГОДИНА (18)

М -р Душан Ристевски-Македон е познат и признат поет, дра-
матург, автор на седум стихозбирки, 5 монодрами и 13 дра-
ми, основоположник на Македонското литературно друштво 
„Григор Прличев“ (1978), на списанието „Повод“ (1978), на Ав-

стралиско-македонскиот театар (2007) од Сиднеј и голем афирматор на 
Македонците во Австралија. Тој е добитник на признанието „Златен клас за 
македонски вознес“ за 2020 година, што го доделуваат „Пелагониските кул-
турно - научни средби“ во Новаци, Битолско

Еден од најактивните и најценетите македонски општествени дејци во Ав-
стралија М-р Душан Ристевски-Македон е добитник на признанието „Златен 
клас за македонски вознес“ на Пелагониските културно научни средби во 
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Новаци, Битолско. Ова значајно признание му се додели на Душан Ристев-
ски-Македон во знак на почит на неговите поетски и драмски остварувања, 
кои се мост меѓу Република Македонија и демократска Австралија. 

Според податоците на претседателот на „Пелагониските културно-на-
учни средби“, Ѓорѓи Лазаревски и координаторот Панде Манојлов средбите 
се формирани во 2000 година во Општина Новаци. Носители на активноста 
се познати писатели и научни творци кои со својот личен труд дале и даваат 
особен придонес за опстој на истите. Овие средби се од големо значење за 
Општината Новаци, за Битолскиот крај и во целост за зачувување на култур-
но-научното наследство во Македонија. Се одржуваат секоја година, вооби-
чаено во првата половина на месец октомври.

Инаку, за судбината и вистина на Македонците од етничка Македонија кои 
свиле нови гнезда во демократска и мултикултурна Австралија се напишани 
многу новинарски страници и книги, испеани се многу песни и тажни и среќ-
ни, одржани се голем број собири, средби... Но, ретко кога човек може да про-
чита изворни текстови како што се на Душан Ристевски-Македон. Неговите 
новинарски, публицистички и драмски текстови имаат големо значење, би-
дејќи Душан е директен учесник во настаните меѓу македонските иселеници 
во Австралија и тоа не како обичен набљудувач, туку како човек кој поминал 
низ успех, напредокот, постигнувањата, животот и делата на македонското 
иселеништвото.

М-р Душан Ристевски-Македон е роден на 22 февруари 1954 година во 
Битола, градот на конзулите. Од 1973 година живее и работи во Сиднеј, Ав-
стралија. Завршил Виша социјална школа, дипломирал на Факултетот по 
социологија и во 1996 година магистрирал на Факултетот по социологија и 
хуманистика во Сиднеј. М-р Душан Ристевски-Македон е личност која е на 
распетието меѓу родната земја Македонија и втората татковина – Австралија. 
Затоа, патот од Сиднеј до Скопје и назад го поминал повеќе пати. Речиси се-
која година доаѓа во Македонија, во Скопје, во Битола, во Буково... 

Неговата поезија е застапена во повеќе антологии во Австралија, Маке-
донија и Америка. Но, најзначајн е тоа што тој направи Македонското лите-
ратурно друштво „Григор Прличев“, кое е прво од ваков вид да биде една од 
најзначајните македонски асоцијации во Сиднеј и пошироко. 

Душан Ристевски-Македон е автор на стихозбирките: „Полутици“ (1984) 
издадена двојазично на англиски и македонски јазик; „Полутици-Фраг-
ментс“ (1989); „Страдалници на сонот“ (1992); „Копча“ (2001); „Цвеќе-Же-
на“ (2003); „Украдени мисли“ (2009) и „Забранета љубов“ (2009); монодра-
мите: „Мајка“ (1990), „Неда“, (1996/2016), „Каменот од Роби“ (2018), Т’га за 
југ (2020), Ченто (2021); драмите: „Страв и срам“ (2008), „Мр Балкан“ (коав-
тор), (2009-10), Стари и весели“ (2010), „Раскол“ (2012), „Остави ја свеќата 
да гори“ (2012), „Борење со мечка“ (2013), „Ограда“ (2014), „Доктор Жими 
Мајка“ (2015), „Куферот“ (2016), „Баба се мажи“ (2016), „Сонце мое“ (2017), 
„Последниот Македонец“ (2018), „Празни надежи (Баба бегалка)“ (2019), 
„Преполнета чаша“ (2021) сите изведени од Австралиско македонскиот теа-
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тар од Сиднеј. Застапен е со поезија во повеќе антологии во Австралија, Ма-
кедонија и Америка.

Една од најзначајните македонски асоцијации во Сиднеј и пошироко е, се-
како, Македонското литературно друштво „Григор Прличев“. Тоа е прво ли-
тературно друштво од таков вид во дијаспората. Друштвото беше формира-
но на 31 март 1978 година од група ентузијасти и вљубеници во македонскиот 
мајчин јазик, литературата и културата. Познатиот иселеник, поет, писател, 
драматург, општественик   Душан Ристевски-Македон беше првиот избран 
претседател на Друштвото, во кое се зачленети десетици познати и признати  
вљубеници на убавиот македонски литературен јазик, во поезијата и прозата, 
во публицистиката и новинарството, во зближувањето на македонските до-
селеници, коишто се активни на полето на литературата.

Друштвото „Григор Прличев“ со неколку илјади книги, списанија и други 
материјали, организираше наградни конкурси за најдобри литературни твор-
би, а организира и богата издавачка дејност на дела од македонските досе-
леници, кои во слободното време се занимаваат со пишување. Во Друштвото 
членуваат голем број творци на поетски остварувања. Тие се чувари на сè она 
што е македонско и се продолжувачи на културните вредности на македон-
скиот народ од сите делови на Македонија во дијаспората.

Едно од најзначајните македонски гласила, пак, што повеќе години се из-
даваше во Ав стра  лија, секако беше списанието „Повод“. Тоа беше прво маке-
донско списание во Австралија и един стве но од ваков вид во иселеништвото. 
Излегуваше како орган на Македонското литературно друштво „Григор Пр-
ли чев„ во Сиднеј.

„Повод“ се појави на 15 ју ни 1978 година на четири стра ници со формат 30 
х 21 см. додека наредните пет броеви ја имаа ис тата фор ма, а имаа зголемен 
број страници, во периодот од речиси пет години колку што из ле гу ваше, от-
печатени се 28 броеви, на различен формат.

Во период од триесетина години Македонците во Австралија направија 
успешни обиди на полето на театарот. Така, театарски групи од македонски 
доселеници и бројни Македонци родени на петтиот континент, од повеќе 
градови ширум Австралија презентираа интересни театарски претстави кои 
оставија видливи траги на полето на театарската уметност.

  Една од тие македонски театарски групи е, секако Австралиско-маке-
донскиот театар. Овој театарски состав е формиран во 2007 година со цел 
да ја промовира македонската драмска и театарска уметност и да ги обеди-
нува луѓето со македонско потекло кои се активни и креативни во драмски, 
сценски, театарски продукции и творештво.

Австралиско-македонскиот театар е познат и признат театарски состав на 
широко меѓу македонската и австралиската публика не само во Австралија, 
туку и со гостувањата во повеќе градови во Македонија ги освои симпатиите 
кај театарската публика и вљубениците во македонската иселеничката про-
блематика.
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Меѓу бројните претстави на Австралиско-македонскиот театар се, сека-
ко,  претставите: „Страв и срам“, „Мр Балкан“, „Стари и весели“, „Раскол“, 
„Остави ја свеќата да гори“, „Борење со мечка“, „Ограда“, „Доктор Жими 
Мајка„ „Ченто“, „Куферот“, „Баба се мажи“, „Неда“, „Неочекувана заба-
ва“, „Сонце мое“, „Каменот од Роби“, „Последниот Македонец“, „Тага за 
југ“, „Баба бегалка“, и „Преполнета чаша“.

Исто така, делото „Творештвото на Славе Катин“ од поетот, драматург, 
публицист, основач и претседател на Македонското литературно друштво 
„Григор Прличев“ од Сиднеј   Душан Ристевски-Македон претставува по-
веќеслојна артикулација која на читателите истовремено им нуди омаж, 
монографијата и биографија на еден друг истакнат македонски автор, пу-
блицист и истражувач, т.е. како што со право го нарекува Душан Ристевски: 
„доблесен Македонец, истакнат и докажан новинар,  духовен посветеник и 
докажан припадник на својот библиски род и македонската земја“ – Славе 
Николовски–Катин, е издадено во 2021 година.

Тоа е издание на книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје и Ма-
кедонското литературно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј. Публикација-
та која е отпечатена на 518 страници, на македонски и на англиски јазик, чиј 
рецензенти се проф, д-р Вера Стојчевска-Антиќ, Александар Донски и Славе 
Катин излезе по повод осумдесет годишниот роденден на публицистот, нови-
нарот и аналитичарот на македонското иселеништво Славе Катин.

Душан Ристевски-Македон е наградуван повеќепати. Драмата „Страв и 
срам“ во 2007 год. доби посебна награда за иновација за просвета во здрав-
ството. Со драмата „Ограда“ се здоби со национална награда за култура во 
2015 год. Владата на Нов Јужен Велс во 2015 год. го награди со посебна др-
жавна награда за унапредување на драмската уметност. Во 2015 година се 
здоби со наградата „Александар Македонски“ за животно дело во театар-
ската уметност. За книгата поезија „Забранета љубов“ во 2010, ја доби на-
градата Иселеничка грамота, а во 2011 година за книгата поезија „Украдени 
мисли“ ја доби престижната награда „Стојан Христов“ на Струшките вечери 
на поезијата.

Исто така, м-р Душан Ристевски-Македон е основоположник на Литера-
турното друштво „Григор Прличев“ (1978), на Македонската добротворна 
асоцијација (1982) и на Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј (2007), 
Сите активности на полето на журналистиката, литературата и театарот на 
Душан Ристевски придонесоа тој да стане член на Друштвото на писателите 
на Македонија од 1988 година, член на Друштвото на новинарите на Маке-
донија од 1989 година  и член на Македонското научно друштво од Битола.

Славе Катин
(Македонска нација, 20 октомври 2020 година)



ПОРТРЕТ НА СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ-КАТИН

-По повод доделувањето на најпрестижната
Награда за животно достигнување во дијаспората,

За 2022 година, Келн,14.01.2022 година-

Најдолгата историја на животот на човекот
е во животот на неговиот пишан збор

Така преку зборот
одамна

на македонското книжевно небо
ја открив силната ѕвезда

на Славе Николовски-Катин
од чија светлина изгреваат вредните му дела

со осведочени вистини
за македонскиот непокор

Постојано
и сегде присутен

кадарен и иселениците да ги разбере
на кои Татковината им е светилник

на нивните копнежи и носталгии
Впрочем тие

и Сонцето на туѓината го разбираат
кога тоа со себе разговор води

штом неговата топлина не се поима
со топлината на родните огништа

Животниот век на Катин
нема растојанија

меѓу времето сегашно и времето идно
зошто со неговите безвременски дела

полни со будни знаци
по примерот на Рацин

и со една негова капка крв на чист Македонец
Библија би напишал

за оваа старозаветна земја
која секој Македонец во срце ја носи

каде било да е во светот.

Саво Костадиновски, Германија
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