
 СО ДУШАТА И СРЦЕТО ВО МАКЕДОНИЈА* 

Вангел Џуглов потекнува од македонското село В’мбел, во Беломорска Македонија, а бил роден 
токму на Илинден во 1903 година. Заедно со сопругата Елена го посетиле слободниот дел на 

нивната татковина Македонија  

          Кога некој од Македонија ќе дојде во Торонто и ќе го посети Канадско - македонскиот дом, 
неодминливо е да ги види Вангел и Елена Џуглови, една од постарите македонски иселенички брачни 
двојки, кои ги минуваат старските денови во таа хуманитарна институција. Ние ги посетивме Вангел и 
Елена Џуглови заедно со свештените лица Јован Босеовски и Александар Цандовски и со нивниот зет 

Џорџ Поповски, во едно попладне во нивниот апартман, каде што тие ги поминуваат нивните 
пензионерски и старечки денови. Средбата беше срдечна, присна и со емоции како меѓу стари познаници 
и пријатели што датира од пред дваесетина години. Уште од првите мигови се виде дека времето си го 
прави своето. Тие беа во одминати години, исцрпени, изнемоштени... Меѓутоа, живо се сеќаваа на 
минатото, на почетните години од печалбарските денови, за многу интересни настани што нив ги врзувале 
со Македонија. Долго разговаравме за нивниот пензионерски живот, за нивното семејство кое доживеало 
многу успеси и падови, радости и жалости, со многу бурни, интересни, среќни и тажни настани. 

          Инаку, Вангел Џуглов потекнува од македонското село В’мбел, во Беломорска Македонија. Тој бил 
роден токму на Илинден во 1903 година, што со гордост го истакнуваше. Исто така, со голема радост 
зборуваше за своето историско родно В’мбел, кое се наоѓа на самата грчко - албанска граница, на 
надморска височина од околу 1300 метри. Во ова убаво македонско село, кое сега е избришано од 
географската грчка карта, во минатото живеело исклучиво македонско население, но селото наполно 
настрадало во текот на Граѓанската војна во Грција и не е обновено, туку неговиот атар денес се користи 
како пасиште на доселениците во селото Смрдеш. Својот роден крај Вангел го напуштил во 1927 година и 
заедно со една поголема група Македонци од тој дел пристигнал во Торонто, каде остана да живее до 
крајот на животот.  

          Елена Џуглова, пак, била родена во 1915 година во Торонто. Татко ù бил Македонец од селото 
Зелениче, Леринско, а бил трговец во Цариград. Се оженил со Австријка, со која среќно живееле во 
Торонто, каде што тие и починала. Елена имала завршено гимназија во Торонто, а потоа се запишала на 
колеџ да го изучува францускиот јазик. Меѓутоа, кризниот период во триесеттите години си го направил 

своето, кога морала да се откаже од своето натамошно образование. Во 1938 година се омажила за 
Вангел, со кого во бракот го родила синот Џим и ќерките Катерина и Џенет. Судбината си поиграла со 
семејството Џуглови: со длабока болка на душата ги загубиле Џим и Катерина, а Џенет сега живее и 
работи во Торонто. Таа беше една од првите Македонки - студентки која студираше македонски јазик на 
Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје. 

          Апартманот на брачната двојка Вангел и Елена Џуглови во Домот за стари лица, каде што го 
водевме разговорот, беше исполнет со безброј семејни и други фотографии од минатото и сегашноста. 
Доминираа фотографиите од нивната златна свадба, што на свечен начин се одржала во 1988 година, а 
во присуство на бројни членови од семејството, пријатели и почитувачи на ова семејство. 

          - Многу сум среќен за нашата средба, но знам дека не ќе можеме а да не зборуваме за нашиот син 
Џим, за човекот кој беше сакан и почитуван во семејството, во македонската колонија и во канадското 
општество. Веднаш да ви кажам, ние живееме со спомените за Џим и Катерина, но, ете, таква била 
нашата судбина, - ни рече чичко Вангел со солзи во очите. 

          Инаку, нивниот син Џим Џуглов беше првиот Македонец – славист, чувар и бранител на 
македонското име и јазик во Канада и еден од претседателите на МПЦ „Свети Климент Охридски“ во 
Торонто. 

          Џим Џуглов бил роден во Торонто каде што завршил гимназија, а во 1961 година дипломирал на 
Универзитетот во Торонто и станал славист со титула „Linguist Honor Course and Arts“. Во 1965 година се 
оженил со Олга – Шпањолка по потекло, но со македонски манири, која го зголеми македонскиот род со 
четири синови: Андреја, Вангел, Јован и Павле. Џим Џуглов беше два мандата претседател на управата на 
МПЦ „Св. Климент Охридски“ кога и започна другарувањето меѓу Џим и авторот на овие редови, кој во тој 
период живееше во Торонто и беше член на управата на црквата. Џим работеше како советник во Одделот 
за образование на Онтарио, каде што беше многу ценет и како човек и како стручњак. Тој беше одличен 
оратор, другар, патриот и вљубеник во македонскиот јазик, со посебен однос кон леринскиот говор. 
Меѓутоа, судбината сакала да си поигра и во мај 1978 година се случи несреќа. Џим загина многу млад, 
на фармата на своите родители, кога најмногу им беше потребен и на семејството и на македонската 
заедница. 

          Во разговорот со домаќините Вангел и Елена Џуглови стана збор и за нивните активности во 
македонската колонија, дел од нивниот живот. Притоа, бевме информирани дека тие престојувале во 
Македонија во 1966 година и дека останале една година. Во тој период, Елена била на бањи во 



Катланово, а Вангел ја искористил приликата и го посетил родното село В’мбел. Од престојот  понеле 
многу спомени на кои постојано се навраќале, бидејќи тие биле со душата и телото во Македонија.  

·          Интервјуто со Вангел и Елена Џуглови  е објавено во книгата “Печалбарски копнеж“, на Славе 
Николовски - Катин, Матица македонска, Скопје  1993,  81-83.  

 


