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Македонските денови 
на културата, кои се 
одржаа во мај го ди-

нава, беа вистинско освежу-
вање за Македонците во Ка-
нада. Неколкудневниот на-
стан беше исполнет со раз но-
видна програма, во органи-
зација на новоформираното 
литературно друштво "Григор 
Прличев". Меѓу гостите од 
Македонија беше и госпоѓа 
Ангелина Маркус, која на по-
кана од нашите сонародници 
имаше можност да види како 
живеат Македонците во Ка-
нада. 

Контактирајќи со Македонците, госпоѓа 
Маркус дознава дека во Торонто има од 
120.000 до 150.000 Македонци и овој град, 
по Скопје, е најголем по бројот на Маке-
донци во светот.

Голем политички успех се смета изборот 
на првиот Македонец за пратеник во ка-
надскиот Парламент, 51-годишниот Луј Те-
мелковски од Oak Ridx Markam, општина 
на Торонто, роден во Брајчино-Преспа.

ЖИВОТ

"Луѓето исти наши, при јат-
ни, домашни. Со Македонци, 
никој не е осамен низ цел св-
ет, па ниту во Торонто. Нија-
гара пречекува граѓани на 
све тот - Диогени, космополи-
ти, луѓе од сите бои и раси, 
кои дошле да ги допрат пре-
красните диви убавини. Им-
пресивните Нијагарини во до-
пади го поттикнале и Никола 
Тесла таму да се изгради пр-
вата хидроцентрала, која и 
денес ѕирка од заднина. Кога 
веќе него го спомнуваме, то-
гаш да наведеме дека постои 
едно писмо кое тој го ад ре си-
рал до роднините во Ве леш-
ко, а постојат и многу све дош-
тва за контакти на Михаил 
Пупин со роднини од Струга и 
од Охрид. Фамилијата Пупи-
новци, познати Македонци, 
сè уште истакнуваат дека тој е 
нивни предок. Овде, според 
обичајот од новиот свет, Ма-
кедонците ги скратуваат свои-
те презимиња и ги адаптираат 
на прифатлив изговор, па та-
ка тешко е да се открие фо-
нетската врска со имињата на 
стариот крај", вели госпоѓа 
Маркус.

Дружејќи се со нашите Ма-
кедонци и шетајќи по улиците 
на Торонто, госпоѓа Маркус 
тврди дека не го видела сим-
болот ракун и широкиот да-
бов лист. За неа, како што се 
посочува во некои енцикло-
педии, тие го одгледуваат "ма-
кедонскиот даб". 

"Тоа е даб со издолжени 
лис ја - објаснува Маркус -  ка-
ков што е златниот лист во 
кру ната од Филиповата гроб-
ница во Кутлеш. Крај гроб-
ницата на Филип Македонски 
се најдени големи количества 
желади од негово време, што 
говори за негување на култот 
кон дабот. Според дрвјата, се 
гледа кои луѓе од каде дошле. 
Преовладува зеленило вра-
бено со црвеникаво јаворче, 

украсни дрвца и жбунови од 
јапки. Многу борови, брези, 
јасики. И обид на Маке дон ци-
те да одгледаат големи орео-
ви дрвја. Ќе им успее! Куќите 
на Македонците се двокатни, 
со сите стандарди се редат по 
цели улици среде паркови, со 
дрвја поголеми од куќите, со 
уредени тревници, каде што 
претрчуваат верверички ка-
ко домашни животни. Во рела-
тивно големите дворови, се-
кој Македонец сади зеленчук 
и прават зимница и ајвар, ка-
ко што правеле во Маке до-
нија. Во секој двор здравец, 
како оној од средишниот дел 
на Филиповото шеснаесет-
крако сонце, зачуван во ко-
лек  тивната меморија, како 
оби чај. И невен, босилек, ду-

ри и киселец. Во стакленици - 
смокви, јагоди, лози и по не-
која овошка, а во визбите до-
машно вино и ракија. Така Ма-
кедонците живеат таму". 

Контактирајќи со Маке-
донците, госпоѓа Маркус до-
знава дека во Торонто има од 
120.000 до 150.000 Македонци 
и овој град, по Скопје, е нај-
голем по бројот на Македонци 
во светот. Има мал број богати 
(висока класа) Македонци. По-
веќето се од средната класа, а 
малкумина се сиромашни. На-
таму таа вели дека во текот на 

седмицата, во работните де-
нови, сите се ангажирани и 
немаат време за средби. За-
тоа со нетрпение ги чекаат 
пра зниците и неделата, кога 
задолжително се оди во црк-
ва. Има седум цркви, а нај го-
лема и најстара е "Свети Кли-
мент Охридски" која, покрај 
големата црковна сала, има 
уште три други сали, кои ре-
чиси секогаш се преполни за 
нашите празници и во не де-
лите, кога обично се одржу-
ваат богослужби, свадби и 
крш тевки. Црковните згради 
се вистински домови на кул-
турата. 

"Постојат четири генера-
ции Македонци. Одамна до-
селените, нивни синови и ќер-
ки, внуци, правнуци. Најста-
рите - додава госпоѓа Маркус 
- останале исти како кога до-
шле. Момчињата кои, по пра-
вило, се школуваат или сту-
дираат, речиси и не го знаат 
македонскиот јазик, стре меј-
ќи се да не бидат препознати 
дека не се родени Канаѓани. 
Од таму родените има двајца 
атомски инженера. Голем по-
литички успех се смета избо-
рот на првиот Македонец за 
пратеник во канадскиот Пар-
ламент, 51-годишниот Луј Те-
мелковски од Oak Ridx Mar-
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kam, општина на Торонто, ро-
ден во Брајчино-Преспа. Има 
нови луѓе со амбиции да ста-
нат министри. Минаа времи-
њата кога синовите ги тераа 
да работат во фурна, во слат-
карница или во меана... Че-
твртата генерација се ско-
решно доселени, главно, ин-
те лектуалци - инженери, ле-
кари, стоматолози, адвокати. 
Тие имаат свое тамошно дру-
жење со фелата. Македон ско-
то семејство просечно има по 
три деца, со задолжително 
име Александар и Филип. По 
традиција едно дете заминува 
во стариот крај за да им пре-
несе 'здраво-живо' на своите 

фатена и е одбивна за мно-
зинството Македонци во Ка-
нада, меѓу другото, и по  ради 
политизирањето кое по-
стоеше одредено вре ме и 
по врзувањето со групи. Ма-
ке донците во То ронто, како 
и секаде во све тот, носат дел 
од себе и го одржуваат сво-
јот бит. Во Де новите на маке-
донската кул тура целиот 
културен дух дојде до израз 
во салите на големата црква 
"Свети Кли мент Охридски". 
Таму се со б рал народ од си-
те генерации и од сите де-
стинации. 

"Можат да се сретнат - об-
јаснува госпоѓа Маркус - сла-

ска. Оваа радиостаница е со 
неверојатна следеност. Ве лат 
дека многумина се при би раат 
дома во времето на еми-
тувањето за да слушнат сè за 
Македонците, вести од стариот 
крај, како и честитки по повод 
рожба, свадба или крштевка. 
Последниве го ди ни тие се нај-
заинтересирани за врвни умет-
ници и други културни дејци, 
како Симон Трп чески, Тоше Про -
ески и мно гу други, а имаат и 
свои култур но-уметнички и 
фол клорни друштва, театарски 
групи и др. Оваа година орга-
низираа и Денови на маке дон-
скиот филм. На сцените се поја-
вуваат млади таленти. Та ков 
впе  чаток оста вила младата пе-
јачка Марија, настапувајќи со 
песната "Зајди, зајди". Сите при-
сутни биле во одушевени од 
нејзината дарба, од чув ство то 
за македонско пеење. 

"Голем впечаток - вели го спо-
ѓа Маркус - ми направи Универ-
зитетската библиотека во То-
ронто, со пет милиони книги, а 
веднаш до неа библиотека на 
стари книги кои не се издаваат. 

пет. (Како што е познато, Пто-
ло меј Први е син на Филип и 
брат на Александар од дру га 
мај ка). И толкувањето за кои-
не во многу книги из ле гува 
на двор од историската висти-
ни тост, со цел да се стопи 
маке донскиот јазик во некои 
дру ги. Тоа нема лесно да му 
оди на светот. Зашто постојат 
Ма ке  донци кои ра ботат за ја-
зи кот. Еден од нив, кој жи вее 
и работи во То рон то, е Оди сеј 
Белчески, кој ја раз работува 
тезата дека ос нова на јазикот 
на Хомер е ма ке донскиот, до-
кажувајќи го тоа со етимо-
лош ките врс ки со сегашните 
македонски го во ри. Нео дам-
на во Универ зи тетската би-
блиотека тој про нашол инте-
ресна книга, која меѓутоа ни-
кој пред него во последниве 
200 години не ја извадил од 
нејзиното мес то! Многу дру ги 
Македонци, на сличен на чин, 
трагаат по не процен ли вата 
заостав шти на на маке дон ски-
от јазик и ис торија. Во таа сми-
с ла дра го цен придо нес има 
Канад ско-македон ското на-

во Македонија. Меѓутоа, мла-
дата македонска интели ген-
ци ја тешко се снаоѓа послед-
ниве години и често станува 
плен на грчкото или на бу-
гарското лоби. Ретко кој од 
по младите го знаат маке дон-
скиот јазик, освен 'добар ден', 
'како си?' и уште неколку фра-
зи. Се прават обиди да се др-
жат часови по македонски во 
црквите, во училиштата и на 
факултетите. Меѓутоа, тешко 
оди. За разлика од нас, Грците 
имаат свои канцеларии и 
платени луѓе, божем на не-
владини здруженија. Тие се 
многу поорганизирани, иако 
не се помногубројни и попис-
мени од нашите дваесет го-
дишници". 

ВПЕЧАТОЦИ

Според Ангелина Маркус, 
откако се укина Матицата на 
иселениците практично нема 
институција за врски со исе-
леништвото. Владината аген-
ција за иселеништво не е при-

веници и учесници од Ско-
пје до Торонто. Речиси сите 
се знаат и се поздравуваат. 
Поздрави од свештенството, 
од амбасадорот Сашко На-
сев специјално дојден од 
Ота ва, од литературното др-
уштво 'Григор Прличев', од  
претседателката Ратка Ша-
пор, потоа од Македонец од 
Индија кој вели: 'Јас сум Ма-
кедонец по женска линија. 
Фалангистите се женеле со 
наши прамајки'. Нашите во 
Торонто пројавуваат големо 
интересирање за македон-
ското минато. Јас настапив 
за пет медиуми и непо сред-
но зборувајќи за Маке дон-
ците од античко време до де-
нес". 

Македонците имаат три 
свои весници, две телевизии 
со ограничено време на еми-
тување, две радиостаници... 
Посебна улога во информи-
рањето има радиото "Глас 
од Македонија", чиј главен 
уредник и водител е госпоѓа 
Драгица Лапајкоска-Белче-

Од надвор висококатници, а 
внатре ѕидови од земја до не бо, 
полни со книги на сите ја зици. 
Пронајдов неколку книги со 
руска лексика и се задоволив 
со една прочитана реченица: 
'Птоломеј во Александрија го 
одобри за употреба атинскиот 
дијалект'. Значи, во употреба 
бил друг јазик, а не грчки. Тоа бил 
коине јазикот на маке дон ската 
владетелска династија во Еги-

учно др уш тво, чиј ис тражувач 
бе ше Там Јанев. Чл ен на тоа 
др уштво е Крис Рис то Стефов, 
кој ак тив но учес твува во пре-
зенти ра њето на македон ска-
та исто рија и кул  тура. Нео-
дамна из даде две книги, од 
кои едната се од не сува на ма-
кедонската исто ри ја и е бо-
гато илу стри рана со подато ци 
од најстар период, во кон-
тинуитет, до денешно време". 


