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МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ГИ ПОВИКУВА СИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО
АЛБАНИЈА И ЕВРОПА ДА ДАДАТ ПОТПИС ЗА ИНИЦИЈАТИВА ЗА МАЛЦИНСТВО SAFEPACK
Македонско друштво “Илинден“-Тирана како дел од иницијатива за малцинство SafePack “Ти не си сам.
Еден милион потписи за разновидност во Европа” ги повикува сите македонци во Албанија и Европа да
дадат свој потпис за ова важна кампања за правата на малциствата во европа вклучуваќи и македонското
национално малциство во Албанија и во Европа во следниот линк може да се даде свој потпис www.
minority-safepack.eu

MАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ПО ПОВОД ДЕВЕТГОДИШНИНАТА ОД
ОСНОВАЊЕТО ДОДЕЛИ БЛАГОДАРНИЦИ “ИЛИНДЕН”
Претседателот на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана Никола
Ѓурѓај, по повод деветгодишнината од основањето и плодната работа
на друштвото, донесе одлука да додели Благодарници “Илинден”.
Благодарницата се дава на лица за нивните особени заслуги за
научниот и стручниот ангажман и перманентните активноси во
насока на зачувување и одржување на македонскиот идентитет на
припадниците на македонското национално малцинство во Албанија.
Предложените лица за добивање на Благодарница “Илинден”
покажале особен придонес за животот, историјата, културата и
зачувување на автентичната македонска традиција. Со тоа помагаат
за подобрување на секојдневието на македонското национално
малциство во Албанија и афирмација на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана. Mакедонско друштво
“Илинден“-Тирана од неговото формирање на 06.02.2009 година во Тирана, Албанија континуирано
работи на заштитата на етничкиот, јазичниот, културниот идентитет и национални традиции на
македонското национално малцинство во Република Албанија. Една од задачите на Mакедонско друштво
“Илинден“-Тирана е и таа да ги следи и забележува значајните активности и ангажмани на одделни лица
во поглед на создавање на благосостојба сред населението во Албанија. Mакедонско друштво “Илинден“Тирана изготви листа на кандидати за добитници на Благодарница “Илинден”.
Оваа година Благодарница “Илинден” се доделува на:
г-дин Едмонд Темелко – Гадоначалник на општина Пустец и Претседател на Македонска Алијанса за
Европска Интеграција (МАЕИ)
г-дин Тодор Петров – Претседател на Светски македонски конгрес (СМК) Скопје, Република Македонија
г-дин Слободан Петров – Хановер, Германија
Печатница Европа 92 Кочани, Република Македонија
г-дин Агим Синанај активист во областа Голо Брдо, член на Mакедонско друштво “Илинден“- Огранок
Голо Брдо
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ПОЧИНА ПАВЛИ НИКОЛА ЕДЕН НАЈГОЛЕМИТЕ ПОБОРНИЦИ ЗА ПРАВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ
ВО ГОЛО БРДО 1937 – 2018
Павли Борис Никола роден е во село Врница областа Голо Брдо на
16.11.1937 година. Откако го заврши основното образование во неговото
родно село, како и сите негови соселани, отиде на печалба во Тирана. Во
1950 година почна како обичен работник во изградбата на Комбинатот
за текстил во Тирана. Осмолетката и средното училиште ги заврши во
вечерните училишта. Од 1957 – 1959 година служеше војска. Откако ја
заврши воената служба повторно се враќа во градежното претпријатие
„21 Декември” во Тирана, каде работеше како специјалист и бригадир
во различни објекти, кои се градеа во тоа време. При работењето во
градежништвото, неговата работа беше вреднувана. Од 1967 – 1969
година беше доброволец во планинските села на Тирана. Потоа пак се
враќа во градежното претпријатие „21 Декември” во Тирана.Тој беше не
само добар градител, туку и општествен деец. Со години по ред беше
избран за претседател на професионалното здружение (синдикатот) во
претпријатието. Од 1973 – 1976 го завршува високото партиско школо.
Откако го заврши двегодишниот курс во Економскиот факултет, беше
именуван како специјалист во претпријатието за надворешна трговија (Макинаимпорт), каде работеше
од 1978 – 1992 година како специјалист и претседател на отсек. Во 1993 година излегува на пензија. Павли
Никола беше долгорочен активист на Македонците од Голо Брдо, автор на неколку книги и стати. Со
неговите дела помогнал многу за пренесување на македонските обичаи, фолклор, традици за помладите
генерации на Македонците во Република Албанија.

МЕТА: МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО Е БОГАТСТВО ЗА АЛБАНИЈА
Преседателот Илир Мета беше пречекан од заменик-градоначалник Андон Јани и членови на Советот
на општината Пустец. Македонците и преставниците на Општина Пустец му се заблагодарија на
претседателот Мета за неговото внимание кон македонското национално малцинство. Претседателот
на Албанија изјави дека македонското малцинство е богатство за Албанија.“Ајде сите да соработуваме и
Општина Пустец да биде нај прсперирана. Јас сум посветен и понатаму да го промовирам Македонското
малциство има прекрасни вредности и традиции. Македонското малцинство ќе биде во моето постојано
внимание “, додаде Илир Мета.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА НАЈОСТРО ЈА ОСУДУВААТ ИЗЈАВАТА НА КРИСТО
ГОЦИ ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР ВО ДРЖАВНИОТ КОМИТЕТ ЗА МАЛЦИСТВА НА АЛБАНИЈА
Македонско друштво “Илинден”-Тирана и
Македонско
друштво
“Илинден”-Огранок
Голо Брдо најостро ја осудуваат изјавата на
Кристо Гоци заменик-директор и пеставник на
Власите во државниот комитет за малциства
на Албанија, кој на својот профил на ФБ на
06.02.2018 година напиша ФИРОМ за Републка
Македонија.
Македонско
национално
малциство во Република Албанија е признато
како Македонско малциство со свој мајчин јазик
Македонски. Македонско друштво “Илинден”Тирана смета дека изјавата на ФБ на Кристо
Гоци, преставник на Власите во државниот комитет за малциства, е крајно недолична и неодговорна,
и претставува груба навреда на достоинството на Македонското национално малциство во Република
Албанија. Поради недоличната изјава на Кристо Гоци бараме тој безусловно да се извини до македонско
национално малциство – стои во соопштението потпишана од претседателот на Македонско друштво
“Илинден“-Тирана Никола Ѓурѓај и претседателот на разгранокот за Голо Брдо Или Халилај.
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ОСТВАРИ РАБОТНА СРЕДБА
СО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”Тирана, г-дин Никола Ѓурѓај на 16.01.2018 година во
Министерството за надворешни работи на Република
Македонија оствари средба со г-дин Виктор Димовски,
државен секретар во Министерството за надворешни
работи на Република Македонија. На работната средба
претседателот на Македонско друштво ”Илинден”Тирана, го информира г-дин Виктор Димовски за
најновите настани поврзани со актуелната положба на
Македонците во Албанија, при што беа актуелизирани
прашања кои се однесуваат на проблемите на македонско
национално малциство во Република Албанија.
Секако, г-дин Виктор Димовски беше информиран и за
активностите на Македонско друштво ”Илинден”- Тирана, кое со години е активен субјект сред македоската
заедница во Албанија. Државниот секретар во Министерството за надворешни работи г-дин Виктор
Димовски покажа исклучителен интерес за положбата на Македонците во Албанија, и многу отворено се
разговараше за можни активности за надминување на проблемите на Македонците во Албанија. Секако,
во опсегот на неговите надлежности, државниот секретар во Министерството за надворешни работи,
искажа подготвеност да помогне за подобрување на малциските права на Македонците во Албанија. За
непосредната и срдечна средба, претседателот на Македонско друштво “Илинден”-Тирана топло му се
заблагодарува на г-дин Виктор Димовски, државен секретар во Министерството за надворешни работи.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА УЧЕСТУВАШЕ НА МАДИА
ФОРУМ ЗА МАЛЦИСТВАТА ВО БЕРЛИН
Во Берлин, Соузна Република Германија од 01-02 фебруари 2018 година
во Културниот центар “Калкшоине” во Берлин на тема“Политика
и медиуми за малцинства, информации, мрежа, комуникација”
организирано од Федералната Унија на Европските Националности –
ФУЕН. Дел од форумот беше и преседателот на Македонско друштво
“Илинден”-Тирана и уредник на Македонски весник “Илинден” г-дин
Никола Ѓурѓај. На форумот се дискутира и се разменува искуства и се
дискутира преставниите на малциствата од цела Европа да најдат
решенија заедно.Форумот, има за цел да го комбинира и промовира
вмрежувањето на
класичните печатени
медиуми, како и развојот на онлајн-медиумите на
малцинствата или етнички групи во Европа. Претседателот
на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, и уредник
на Македонски весник “Илинден” г-дин Никола Ѓурѓај
освари средби со преставници на Федералната Унија
на Европските Националности – ФУЕН, со Јанек Вовчер
уредник на “Сербске Новине” весник на Сорбите во
Германија, со Тамара Опачич советнк на весникот
“Новости” весник на Србското малциство во Хрватска,
со Маријан Велик уредник на Австриска телевизија за
Картен на словенски јазик, со Марко Лоибнегер секратар
на Еуропеада 2020, со Лубава Винокурнова преставник на
“Московска – Германски весник” весник на германското
Марко Лобингер, Никола Ѓурѓај,
малциство во Русија.
Хасан Мола
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”- ОГРАНОК ГОЛО БРДО УЧЕСТУВАШЕ
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МАЛЦИНСТВАТА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН МАКЕДОНИЈА
Претседателот на Македонско друштво “Илинден”Огранок Голо Брдо г-дин Или Халилај учестуваше
конференција за Малцинствата во Западен Балкан,
организирано од ФУЕН двогодишниот проект
“Малцинства во Западен Балкан” заврши во Скопје со
финална конференција на 1 февруари 2018 година. Со
финалниот заеднички настан, проектниот тим се собра
во Скопје и заедно со локалните и меѓународните
партнери ги презентираат резултатите и дискутираат за
клучните елементи за успешен трансфер на знаење во
рамките на проектот. Некои од главните достигнувања
и резултати од иницијативата вклучуваат формирање
на Канцеларија за малцински прашања во Бијелина
(БиХ), создавање платформа за социјален дијалог и
соработка во Тетово, обуки во Македонија за следење
и спроведување на акциониот план за Ромите и Ашкали
во Уриевац и Призрен, Косово и објавување на Прирачник за малцински институции во ШлезвигХолштајн и образовни инфо-листови за избрани теми.Покрај конкретните резултати од проектот што ќе
бидат презентирани на конференцијата, иницијативата беше успешен чекор кон трансферот на знаење
и воведување практики од регионот Шлезвиг-Холштајн, како и воспоставување на одржлива мрежа на
општини и ромски невладини организации во четири целни земји во Западен Балкан. Малцинствата во
Западен Балкан е проект поддржан од Германското сојузно министерство за економска соработка и развој
(БМЗ) и кофинансиран од Државниот канцелар Шлезвиг-Холштајн во 2016 и 2017 година. Проектот беше
заеднички спроведен во 2016 и 2017 година од страна на Deutsche Gesellschaft Регионалната канцеларија
во Хамбург и Регионалниот проект ГИЗ во соработка со Федералната унија за европски националности
(ФУЕН) и Европскиот центар за малцински прашања (ЕЦМП).

ОТПЕЧАТЕНА БРОШУРА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА И МАКЕДОНСКО ДРУШТВО
“ИЛИНДЕН”-ТИРАНА
Од печат излезе брошура за Македонците во Албанија и Македонско
друштво “Илинден”-Тирана. Во брошурата се сместени куси информаци
за Македонците во Албанија и Македонско друштво “Илинден”-Тирана.
Таа е тројазична и е отпечатена на македонски, албански и англиски јазик.
Со оглед на фактот што ваква брошура излегува за прв пат а особено
што е тројазична, очекуваме дека секој заинтересиран за темата која
се обработува во неа, ќе ги најаде најосновите информаци,-изјави за
Македонски весник “Илинден” уредникот на изданието г-дин Никола
Ѓурѓај. Брошурата, посочува Ѓурѓај, која е отпечатена во 400 примероци ќе
се дели бесплатно низ цела територија на Албанија како и во татковината
Република Македонија и меѓу дијаспората во светот.
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ЕКСЛУЗИВНО ИНТЕРВЈУ ЗА ВЕСНИКОТ „ИЛИНДЕН“: ПАВЛЕ ВОСКОПУЛОС ФИЛИПОВ, ЧЛЕН НА
СЕКТАРИЈАТОТ НА ПАРТИЈАТА НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО ВО ГРЦИЈА
“ВИНОЖИТО”.
Павле Воскопулос Филиповроден на 25.11.1964 година во Лeрин,
егejскиотделнаMaкeдoниja
е
македонскикултурнo-нaциoнaлeндeeц,
политичар и архитектпопрофесија. По завршувањето на основното и
средно образование во родниот град, студира архитектура на Белградскиот
универзитет. Во 1988 година дипломирал на Архитектонскиот факултет во
Белград, по што се враќа во родниот град Лерин. Тој е еден од oснoвaчите
и член на пoлитичкиoт сeкрeтaриjaт нa партијата на македонското
национално малцинство во Грција “Виножито”. Пaртиjaтa “Винoжитo“
e члeн нa Eврoпската слoбoднa aлиjaнсa (EFA) и Фeдeрaлнaтa униja нa
eврoпските мaлцинствa (ФУEН). Павле Воскопулос Филипов прeку нaстaпи
вo зeмjaтa и нa меѓунaрoдни фoруми сe бoри зa основните човекови права
и пoдoбрувaњe нa положбата нa македоннското национално малциство вo Егејска Македонија. Павле
Воскопулос Филипов и другарите од „Виножито“, мудро, трпеливо и храбро развиваат активна политичка
и културна дејност во Егејска Македонија.
Весник „Илинден“: Како ја оценувате положба на македонската заедница во Република Грција?
Воскопулос Филипов: Положбата на македонското национално малцинство во Грција може да се гледа
од две страни: прво од страна на државата, при што познато е дека нема признавање или основни
почитување на малциството. Грчкото “Евангелие” е дека во Грција живеат само Грци, малциства нема.
Сепак, има признато само “муслиманско” малциство во Грција согласно Лозанската конвенција помеѓу
Грција и Турција во 1923 година. Ништо повеќе, Македонците за официална Грција се Грци славофони,
јазик не постои оти “славофони” претставува некој си “идиом” што останал од минатото и од времето
на славјанските инвазии и војни. Овие “славофони” граѓани се чистокрвни Грци. Околу овие тези се
шири лепезата на грчката анти– македонска идологија од 1913 година до денес. Од македонска гледна
точка треба реално се гледат резултатите на агресивната асимилаторската политика на државата против
македонското национално малциство. Македонците имаат трпено многу во минатото од етничко чистење
(како на пример за време на Балканските војни и Првата светска војна Кукушко) па до трагедијата на
Граѓанската војна во Грција од 1946 до 1948 година. Имаше тортури, затворања, протерувања во
минатото. Последните години индиректно има притисок и паралелно, асимилаторска политика,
доживува населението. Има окуло 480 села од Костурско до Драмско во кои половина од населението се
мешани (донесени христијани од Мала Азија во 1923 година според Лозанската конвенција). Во Грција
никогаш немаше попис околу македонското национално малциство после војните. Младите генераци
се веќе асимилирани, повеќето од родителите ќутат за доброто на чедата оти ако јавно излезат и се
борат на политички или друг начин, автоматски се стигматизира семеството од системот. Се манифестира
македонштината претежно преку фоклорни манифестаци и се околу тоа, во зависност секако од
средината, селото, луѓето кои што имаат барем минимум македонска свест. Се разбира ова прашање
е голем кошмар на грчката држава, но Македонците ќе треба да се разбудат, да се повикаат на своите
корени иако се асимилирани, но и уплашени, и да се изборат за друг статус на македонското малцинство
и неговите малциски права.
Весник „Илинден“: Како се организирани Македонците во Грција?
Воскопулос Филипов: Македонско национално малциство во Грција е организирано преку културни
друштва. Но, и тоа не е лесно бидеќи има друштва на асимилирани Македонци при македонските села,
што сакаат да презентраат нашата традиција и фоклор како грчка традиција. Додека, во други села
има културни друштва што веќе македонскиот јазик се манифестира во јавните слави и слично. Има и
културни друштва контролирани од државата кои се “неми”. На пример, Македонско оро сред село ама
бес песна само инструментално тоа е вид борба послените години. На политичко ниво познато е дека се
делува прекупартијата на македонското национално малцинство во Грција “Виножито” сите ове години.
Посетуваме меѓународни центри за малциски права, средби со ОБСЕ презентации околу македонското
национално малциство и немање права во Грција. Слично направивме и во Советот на Европа, каде
одржувавме официјални средби, презентаци, како и во Обеднитите нации во Женева.
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Паралелно остваруване средби со меѓународни набљудувачи што ја посетуват Грција, а редовно
организираме средби во нашите средини. Во нашите краишта учестуваме на разни манифестаци,
организираме конгреси во Солун, активни сме во печатењето на весникот „Нова зора“ и негова
дистрибуција. Суштината е во тоа што веќе на сите им е јасно дека не е лесно да се омалажува едно
сериозно организирано движење или партија. Меѓутоа, асимилаторска политика на Грција практикувана
со децении, веќе за жал има резултати, а друга пречка е политичкиот систем во Грција, кој по секоја
цена се обидува да ја маргинализира партијата и да ја преставува како партија на “скопски агенти” во
Грција. Плус, тешко може во Грција да има заживување на партијата и движењето бидеќи царува „рушфет
систем“ и големите партии ветуваат и претаат кај македонското население. Овде ќе подвлечам дека има
безброј извештаи против Грција за непочитување на малцинските права и остри критики за непочитување
на бројното македонско национално малциство. Но, ефекти од критиките, нема.
Весник „Илинден“: Дали има жители од македонското малцинство во државни институции?
Воскопулос Филипов: Македонец, свесен и активист, тешко ќе најдите во државните институци во
Грција. Македонец може да работи во државните институци, на пониско ниво и ако успее да се вработи,
после независен систем за вработување што важи во Грција последните години, никако не може да биде
поставен на директорски позици или на пример, на секој музеј или пак да стане митрополит во Грчката
црква. Грција нема доверба во нас дури и ден денес, со оглед на децениските тортури и асимилаторските
политики кон македонското население во Егејска Македонија.
Весник „Илинден“: Со кои проблеми се соочува македонската заедница во Република Грција?
Воскопулос Филипов: Проблемите тука кај нас, како што реков и погоре, доаѓаат кога јавно ќе се
декларираш. Тогаш нема да ти биде лесно, на пример, ако имаш кафана во Лерин, Егејска Македонија да
одлучиш да пушташ македонска музика и песни, автоматски газдата ќе биде етикетиран дека е “Скопјанец”,
дека во кафаната го посетуват “скопски агенти”, а системот преку нивните луѓе ќе шират измислици по
градот. Грците националисти секако нема да го посетуват местото, а уплашените или асимилираните исто
така ќе се плашат да бидат гости. Оој пример го кажувам за да покажам дека е тешко јавно во Грција да
делуваш како Македонец. Тоа би значело, за грчката држава дека работиш против системот.
Весник „Илинден“: Колку ви помага Република Македонија како матична земја?
Воскопулос Филипов: Република Македонија нема што да му помага на малциството, во оваа ситуација
кога има предрасуди против Македонците тука. Официјалната грчка политика е против Република
Македонија, па замислите да проба македонскта Влада да помогне со нешто. Нема шанси да успее такво
нешто и плус, принципиелно нема ни потреба ако е свесно населението тука и државните институци ако
се придржуваат на меѓународните стандарти. Во состајба каде ние тука, априори сме “скопски агенти”
замислите да има официјални средби или посети на нашите региони од преставници на македонска
Влада. Уште повеќе ќе се плашат Грците и ќе си “ја пејат” песната дека Скопјаните се мешат во нашите
работи “дека Македонија не е конструктивна држава за добрососетски односи”, познати грчки тези и
политики. Најдобро што може да направи Република Македонија е да стани просперитетна, демократска,
богата држава во регионот. Замислите Грција да банкротира, а Република Македонија земја членка на ЕУ
и НАТО, а Грција надвор од овие меѓународни организаци следните години, тогаш друга приказна ќе биде
со Македонците, на грчката држава тоа и е најголем страв.
Весник „Илинден“: Вашата порака до македонскта заедница во Р. Грција?
Воскопулос Филипов: Секогаш ние од партијата на македонското национално малцинство во Грција
“Виножито” им говориме на Македонците, тука, свесни, полусвесни, уплашени, инфериорни, само едно
“горе главата”. Минимум достоинство да имаме како луѓе, како граѓани во една држава што најлошо се
однесува во однос на почитувањето на малциските права. Да се бориме и да делуваме позитивно за
македонската еманципација, тоа ќе биде добро не само за Македонците тука, туку и за сите граѓани. Ова
е богаство за секоја држава. Кога се почитуват сите граѓани ќе биде позитивно за сите.
Весник „Илинден“
Главен и одговорен уредник: Никола Ѓурѓај
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ОБЛАСТА ПРЕСПА ВО ПРВАТА СВЕТСКА НИЗ ОБЈЕКТИОВОТ НА ФРАНЦУСКИТЕ ФОТОГРАФИ
Во текот на Првата Светска Војна (1914-1918), Преспа била директно вклучена во воените дејствија така
што низ нејзина територија поминувал Македонскиот Фронт (1915-1918), кој што ја делел на два дела
по линијата Лескоeц-Стење-Преспанско Езеро-Сливница-Претор. Од северната страна на фронтот се
наоѓале војските на Централните сили на Германија, Австро-Унгарија и Бугарија, додека пак од јужниот
дел се наоѓале силите на Антантата т.е. на Србија, Англија и Франција. Сите овие војски со себе имале
и фотографи чија цел била да го овековечат животот на фронтот, како на војниците така и на обичните
луѓе кои живееле во тој регион и прекрасните нови предели и пејсажи со кои се среќавале. Токму темата
на овој пост е да ви ги прикажам “кадрата” на француските воени фотографи од овој регион во текот на
Првата Светска Војна. Изворот на фотографиите е архивата на Министерството за Култура на Република
Франција.
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Сликано во западниот дел на Преспа за
време на маршот на Французите од Драч
до Битола Јануари – Март 1917 година

Во близина на селото Горица во
западниот дел на Преспа за време на
маршот на Французите од Драч до
Битола Јануари – Март 1917 година

Камп во близина на селото Горица,
Мала Преспа за време на маршот на
Французите од Драч до Битола Јануари –
Март 1917 година

Сликано во западниот дел на Преспа на
02.03.1917 година за време на маршот
на Французите од Драч до Битола
Јануари – Март 1917 година
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Сликано во западниот дел на Преспанското Езеро на 02.03.1917 за време на
маршот на Французите од Драч до Битола Јануари – Март 1917 година

Командантот на 176 пешадиски полк
Ламониер со соработниците. Сликано
во близина на селото Лескоец на
02.02.1917 година за време на маршот на
француската војска од Драч до Битола

Сликано во западниот дел на
Преспанското Езеро во 1918 година

Слика на командниот персонал на 176
пешадиски полк на чело со полковникот
Вик. Сликано во село Штрбово на 18
јануари 1917 година

Риболовци во Малото Преспанско
Езеро сликани во јануари 1917 година
за време на маршот од Горица (Корча)
до Лерин
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ЖЕЛЕЗНА ЦРКВАТА „СВЕТИ СТЕФАН“ ВО ИСТАНБУЛ ИЗГРАДЕНА ОД
МАКЕДОНЦИ

Православната црква Свети Стефан во Цариград позната како Железна црква, која пред 1912 година била
изградена со парите на охриѓаните, ресенчаните, велешаните и македонци од егејска македонија. Исто
така, малкумина знаат дека во дворот на црквата се погребани многумина познати историски фигури
меѓу кои и Партеније Зографски кој бил првиот македонски учебникар, филолог, фолклорист, еден од
најистакнатите културни и црковни работници од 19 век во Македонија и прв македонски митрополит.
Нашето слепило, нашето омаловажување посебно на нашето градителско наследство и нашата негрижа
кон нашите дејци, остава простор некој друг да ја препишува историјата и таа да ја презентира како своја.
Црквата Свети Стефане изградена во 1896 година, по добивањето на султанскиот ферман во 1890 година,
на местото на поранешната мала Дрвена црква. Архитектот, ерменецот Хофсет Азнавур, предложил
црквата целосно да се изгради од железни елементи, заради лошиот терен кој не бил безбеден за
изградба со класичен материјал. Интересно е што македонските инвеститори од 19 век веднаш биле
подготвени да инвестираат во промена на најнови светски технологии на тоа време, како што се
префабрикувани лиени железни делови!? Проектот за црквата Свети Стефан бил готов 1893, а потоа на
тендерот за реализација работата ја добива австриската фирма “Вагнер”. Тоа е истата фирма која ги има
реализирано градежните проекти: покривот на дворот на Британскиот музеј во Лондон и куполата над
берлинскиот Рајхстаг. Железните елементи за црквата биле пренесени со стотина бродови од Виена по
Дунав и Црно Море за Цариград, а склопувањето траело три години. Архитектонскиот стил на црквата е
барокна и е слична на некои реализации на Андреа Дамјанов. Денес само неколку цркви во Австралија и
македонската инвестиција во Цариград го чуваат споменот на црковното градителство во лиено железо
во светот! Самата црква е посветена на кнезот Стефан Богориди, а неговите мошти се наоѓаат во олтарот
иако тој бил висок и влијателен офицер на отоманската империја.
Богориди е роден 1775 г. во Котон, денешна Бугарија, а умира 1859 г. во Цариград. Го подржувал Горги
Раковски, пријател и соработник на Константин Миладинов, и организатор на тајното македонско
друштво во Атина.
Во дворот на црквата се погребани многу познати личности како црковните дејци: Илирион
Макариополски, Авксентиј Велешки, Паисиј Пловдивски, како и Партенија Зоографски, кој е првиот
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македонски архимандрит произведен од страна
на цариградскиот патријарх, за потоа да биде
поставен за епископ на Полјанската епархија.
Прво околу што се заложил новиот владика
било воведување на црковнословенскиот јазик
во богослужбата во црквите на македонските
верници, со што го намалил влијанието на
грчката црква. Тој е автор на многу дела со
кои се создадени темелите на граматиката на
македонскиот јазик. Партенија Зографски ги
систематизира разликите помеѓу бугарскиот
и македонскиот јазик на научна основа. Иако
црквата Св.Стефан е изградена од македонскиот
верски и градежен занес, иако во нејзиниот двор
е погребан првиот македонски владика, сепак
како да е изоставена од македонската културна
оставнина. Добро е барем што вредностите
кои ги остави македонскиот занес се со такво
ниво што светското културно наследство не
може, а да не се погрижи за нив.Колку ли има
македонски дејци, сјајни автори и споменици
на македонската историја кои остануваат
невидени и непознати за нас наследниците
во оваа денешница? Македонија не ќе може
да биде Македонија ако сите сјајни делови од
нејзиното културно наледство им ги препушти
на чување на другите. Македонија мора да
ги знае и да ги чува. Затоа почит кон сите оние кои дале свој допринос во градењето на македонската
културна оставштина насекаде во светот и на сите оние кои се грижат за неа.
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