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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

СУДБИНИСУДБИНИ
ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА ГИ Р       АСПРСКА МАКЕДОНЦИТЕ ПО СВЕТОТГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА ГИ Р  

"Отидов во Росоман да 
го побарам семејството 
Несторовски, бидејќи 
како што претходно ми 
беше кажано, Несторовски 
е презиме на мажот на 
мојата братучетка Софија. 
Дознав дека таа живее во 
Канада. Но, иако неколку 
пати одев во Канада кај 
ќерка ми, не знаев дека 
и Софија живее таму. Со 
Софија остварив контакт 
лани. Не можевме да се 
препознаеме по толку 
години. Плачевме и двете, 
зашто бевме како сестри", 
раскажува Цвета Таневска.

ПО 60 ГОДИНИ БРАТУЧЕТКИТЕ ПО 60 ГОДИНИ БРАТУЧЕТКИТЕ 
СЕ СРЕТНАА ВО КАНАДАСЕ СРЕТНАА ВО КАНАДА

Животот ги плете најчудните при-
казни, а една од нив е и таа за 
71-годишната Цвета Таневска, 

која по речиси 60 години успеа да ја 
пронајде својата братучетка, со која за-
едно израснале во Егејска Македонија. 
Судбината ги однела по различни па-
тишта и по толку години повторно се 
срет нале и тоа во Канада. 

Цвета е родена во селото Лак, Прес-
па, Леринско. Како дете бегалец за вре-
ме на Граѓанската војна, во 1948 година, 
на 13-годишна возраст ја напуштила Гр-
ција. Животот ја однел во Унгарија, а во 
1975 година се вратила во Македонија. 
Сопругот й е починат, живее со синот, а 
ќерката и зетот заминале за Канада. 
Ина ку, таа е дете сирак, мајка й по-
чинала при породувањето, а таткото 
кога имала три години. Израснала во 
семејството на братучетката Софија, 
чија мајка й била вујна. 

ПОТРАГА
"Мојата братучетка Софија Сте фа нов-

ска, која е постара од мене 4-5 години, 

за време на Граѓанската војна не сакаше 
да биде партизанка, бидејќи кај пар ти-
заните веќе беше брат й и таа се пла-
шеше тој да нè загине. Софија, заедно 
со останатите кои не сакаа да бидат 
мобилизирани во партизани, побегна 
преку границата и дојде во Македонија, 
односно во тогашна Југославија. По неј-
зиното пребегнување, брат й загина 
на Грамос. Татко й на Софија и мојата 
мајка беа брат и сестра, јас израснав кај 
нив".

Но, војната го направила своето, вуј-
на й заминала во Полска, а оттаму во 
Македонија, Росоман, каде живеела ќер-
ката Софија. Таткото на Софија, пак, 
уште пред војната заминал на пе чалба 
во Канада. По извесно време ус пеал да 
го повлече и своето семејство.

Цвета долго време копнеела да ја 
види братучетката, која й била како 
сестра, но желбата не й се остварувала. 
Од 1948 година до лани немала никаков 
контакт со Софија. При една случајна 

Цвета долго време копнеела да ја види братучетката, која й 
била како сестра, но желбата не й се остварувала. Од 1948 го-
дина до лани немала никаков контакт со Софија. При една 
случајна средба со пријателка дознала дека Софија може да ја 
посети во Канада, но претходно да оди во Росоман за да добие 
подетаљни информации.

Контактите меѓу Софија и Цвета ќе продолжат. Исто така, Цве-
та сака да го пронајде и братучедот Крсто, од страна на татко й, 
за кого знае дека живее во Торонто. Претпоставува дека пре-
зимето му е Таневски. 

ДОЛГО ВРЕМЕ МЕЧТАЕВ ДА ЈА ВИДАМ МОЈАТА РОДНИНА, ДОЛГО ВРЕМЕ МЕЧТАЕВ ДА ЈА ВИДАМ МОЈАТА РОДНИНА, 
КОЈА МИ БЕШЕ КАКО СЕСТРА, ЦВЕТА ТАНЕВСКАКОЈА МИ БЕШЕ КАКО СЕСТРА, ЦВЕТА ТАНЕВСКА



ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА ГИ Р       АСПРСКА МАКЕДОНЦИТЕ ПО СВЕТОТ АСПРСКА МАКЕДОНЦИТЕ ПО СВЕТОТ

знаев дека и Софија живее таму. Во Ро-
соман ми го дадоа нејзиниот теле фон-
ски број и минатата година во Канада 
остварив контакт со Софија".

СРЕДБА
За впечатоците од средбата со Со-

фија по толку години, Цвета зборува со 
солзи радосници.

"Софија дојде кај ќерка ми за да ме 
види. Не можевме да се препознаеме 
по толку години. Плачевме и двете, па 
ние бевме како сестри. Нејзиното семеј-
ство, вујната многу ме сакаше зашто и 
таа беше сирак и знаеше како е да си 
без родител. Во писмото кое вујна ми 
ми го испрати од Полска, пишуваше: 
'Имам две деца, ти ќе ми бидеш трето'. 
Софија ме однесе во нејзиниот дом во 
Канада, во друго градче, оддалечено 
речиси два часа возење од местото 
каде живее ќерка ми. Кај Софија оста-
нав една седмица". 

Контактите меѓу Софија и Цвета ќе 
продолжат. Сега Цвета го очекува га-
рантното писмо од ќерка й за да замине 
во Канда, при што планира повторно да 
се сретне со Софија. Исто така, таа има 
желба да го најде и  братучедот Крсто, 
од страна на татко й, за кого знае дека 
живее во Торонто. Претпоставува дека 
презимето му е Таневски. 
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ГЛАСОТ  НА  НАРОДОТ :  ГЛАСОТ  НА  НАРОДОТ :  

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

На политичарите и на народните избраници во гарни ту-
рите и во институциите на власта, во сите мандати од оса-
мостојувањето на Македонија до денес - со народот,

Во чест и почит на делото на Крсте Петков Мисирков
Народните избраници: Шчо напраифме досега!?
Народот: Нишчо, дус, напраиното, (особено, од 2001 го-

дина), го расипавте, дибидус.
Народните избраници: Шчо требит да напраиме за во ид-

нина!?
Народот: Да ни се истаите од пред очи. Да си ојте и ни-

ко(га)ш да не се вратите по(ве)ќе!!!
Тоа е единствениот возможен и неопходно потребен ди-

јалог на нечујниот глас на народот, кој тој 17 години го води 
со своите избраници во трите столба на власта.

"ЗА  "ЗА  
МАКЕДОНЦКИТЕ  МАКЕДОНЦКИТЕ  
РАБОТИ "  ДИЈАЛОГРАБОТИ "  ДИЈАЛОГ

Народот е најгласен кога молчи. А во Македонија народот е 
занемен(!?) Неговиот глас е нечуен бидејќи тотално е мар-
гинализиран. Има право да "брка" "бумбари", да "јаде бурек" 
и накусо во медиумите да се "излае". А долгот кон народот е 
тесно врзан со долгот кон татковината - Крсте Петков Ми-
сирков, "За македонцките работи".

Затоа, ако сакате да го слушнете вистинскиот глас на 
народот, викнете и вклучете негови вистински претставници 
во бројните јавни дебати, кои ги водите со медиумските 
ѕвезди политичари и претставници од академската заедница, 
и претставниците на интелектуализмот.

Васил Томовски,
Скопје

средба со пријателка дознала дека ако 
сака може да ја посети Софија, но прет-
ходно да оди во Росоман за да добие 
подетаљни информации.

"Отидов во Росоман да го побарам 

семејството Несторовски, бидејќи како 
што претходно ми кажаа, Несторовски 
е презиме на мажот на Софија. Дознав 
дека таа живее во Канада. Неколку пати 
сум била во Канада кај ќерка ми, но не 

ЦВЕТА ТАНЕВСКА И СОФИЈА СТЕФАНОВСКАЦВЕТА ТАНЕВСКА И СОФИЈА СТЕФАНОВСКА


