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Лиана Думитреску покрај Неговото Првоблаженоство
Г.Г. Стефан

Za rakovodstvoto na Dru{tvoto na Makedoncite od
Romanija - i ovde se referirame na Liana Dumitresku
potpretsedatel i pratenik na Makedoncite vo Romanskiot
Parlament. Mesecite avgust i septemvi ovaa godina ozna~ija i
dvameseci vo koi be{e potvrdena nejzinata vrednost na
poziciite poradi koi be{e istaknata ednoglasno od strana na
organizacijata i na etni~kite makedonci. Kako {to
napomenavme iv o prethodniot
broj na na{eto spisanie taa
ima{e edna serija na sredbi
so
oficijalni
lica
od
Republika Makedonija. Edna
od srdebite po du{a koja ja
ima{e
vo
Republika
Makedonija vo prvata sedmica
na mesec avgust be{e so
Negovot
Prvobla`enstvo
Arhiepiskopot na Ohridskata
i Makedonskata Pravoslavna
Crkva g.g. Stefan. Od nivnite
razgovori proizleze edna
tesna povrzanost na Crkvite
od dvete zemji, Crkvi koi
godini
nanazad
se
poddr`uvaat
i
pomagaat.
Trgnuvajki od Sveti Nikodim,
makedonec roden vo Prilep i
osnova~ na monarhisti~kiot
`ivot
vo
Oltenija,
~udotvorec po svojata smrt,
ovie dve zemji ovie dve Crkvi
imaat mnogu zaedni~ki ne{ta.
Nivnite
razgovori
gravitiraa i vo domenot na elementi od kulturata, tradicvijata
i jazikot karakteristi~ni za etni~kite makedonci od Romanija,
mnozina od niv pra pra vnuci na pe~albarite dojdeni na
romanski prostranstva za podobar `ivot ili za da pobegnat od
nacionalnata persekucija i od kultot
Liana Dumitrescu
nametnat vo sopstvenata zemja. Isto taka
Negovoto Prvobla`enstvo g.g Stefan be
{e zainteresiran i za aktivnostite,
manifestaciite i kulturno sovijalnite
nastani organizirani od strana na Dru
{tvoto na Makedoncite od Romanija vo
kadarot na makedonskata etnost koja `ivee
na teritorijata na Romanija.
Vo prviot den na septemvri MIA
najavi sredba pomegu Liana Dumitresku i
Ilinka Mitreva minister za nadvore{ni
raboti
na
Republika
Makedonija.
Razgovorite ja isfrlija na povr{ina
potrebata za pobliska povrzanost na
Republika
Makedonija
iistoriskite
makedonski zaednici najdeni nadvor od
granicata na teritorijatya na dene{na
Republika Makedonija, kako i so nivnite
reprezentativni organizacii. Pomegu
drugoto Liana Dumitresku ja osigura
ministerkata za faktot deka ja poddr`uva
{e, ja poddr`uva i }e ja poddr`uva sesrdno
pokraj
Romanskiot
Parlament
integracijata na Republika Makedonija vo
kadarot na organizaciite na EU i NATO.
Ministerkata i zablagodari za naporite
na na{ata mlada Prateni~ka pokraj
Vladata i Parlamentot na Romanija
napori ostvareni vo nasoka
na
integracijata na Republika Makedonija vo
evropskite i evro atlanskite strukturi.

LUNI LA VÂRF
Pentru conducerea Asociaţiei Macedonenilor din
România – şi ne referim la Liana Dumitrescu, vicepreşedinte AMR
şi deputat al macedonenilor în Parlamentul României, lunile august
şi septembrie ale aceastui an au însemnat două luni în care a fost
confirmată valoarea sa în poziţiile pentru care a fost desemnată în
unanimitate de către organizaţie şi membrii etniei. După cum am
mai spus şi în numărul anterior al
publicaţiei noastre ea a avut o
serie de întâlniri cu personalităţi
ale vieţii publice din Republica
Macedonia. Una dintre întâlnirile
„de suflet” pe care aceasta le-a
avut în Macedonia în prima
decadă a lunii august a fost cu
Preafericitul Stefan, Arhiepiscop
de Ohrid şi Macedonia, liderul
Bisericii Ortodoxe Macedonene.
Din discuţiile purtate de cei doi a
reieşit strânsa legătură existentă
între bisericile ortodoxe ale celor
două ţări, biserici care de-a
lungul timpului s-au ajutat şi
susţinut. Plecând de la Sfântul
Nicodim, macedonean născut la
Prilep
şi
întemeietor
al
monahismului
în
Oltenia,
înfăptuitor de minuni după a sa
moarte, cele două ţări, cele două
biserici au multe lucruri în
comun. Discuţiile celor doi au
gravitat şi în jurul elementelor de cultură, tradiţie şi limbă
caracteristice etnicilor macedoneni din România, majoritatea dintre
ei străstrănepoţi ai pecialbarilor veniţi pe pământ românesc pentru
un trai mai bun sau pentru a fugi de
şi ES Ilinka Mitreva persecuţiile naţionale şi de cult la care erau
supuşi în propria ţară. De asemenea
Preafericitul Stefan a fost foarte interesat să
afle despre acţiunile, manifestările şi
evenimentele cultural-sociale organizate de
către Asociaţia Macedonenilor din România
pentru etnia macedoneană care trăieşte pe
teritoriul României.
În prima zi a lunii septembrie
Makedonska Informativna Aghenţia - MIA
consemna întâlnirea dintre deputata Liana
Dumitrescu şi Ilinka Mitreva - Ministra
Afecerilor Externe din Republica Macedonia.
Discuţiile au scos la iveală necesitatea
strângerii
relaţiilor
dintre
Republica
Macedonia şi comunităţile macedonene
istorice aflate în afara graniţelor de astăzi ale
statului macedonean, precum şi cu
organizaţiile reprezentative ale acestora.
Printre altele Liana Dumitrescu a asigurat-o
pe ministră de faptul că a susţinut, susţine şi
va susţine nemijlocit şi neprecupeţit pe lângă
Parlamentul României integrarea Republicii
Macedonia în cadrul organizaţiilor UE şi
NATO. Ministra a mulţumit pentru eforturile
susţinute ale tinerei noastre deputate pe lângă
Guvernul şi Parlamentul României, eforturi
realizate în direcţia integrării Macedoniei în
structurile europene şi euro-atlantice.

Редакциата

Liana Dumitrescu alături de Preafericitul Stefan
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MACEDONENII DIN ROMÂNIA AU
AVUT REPREZENTANŢI LA
CONGRESUL MONDIAL
MACEDONEAN

Na ovogodi{niot sostanok na Svetskiot Makedonski
La lucrările de anul acesta ale Congresului Mondial
Kongres koj se odr`a vo Skopje so po~etok na 6 avgust 2005, od
Macedonean desfăşurate la Skopje cu începere pe data de 6 august
strana na Dru{tvoto na Makedoncite od Romanija u~estvuva{e
2005, din partea Asociaţiei Macedonenilor din România a participat
edna delegacija predvodena od Gospogica Liana Dumitresku
o delegaţie condusă de Liana Dumitrescu vicepreşedinte al
potpretsedatel na dru{tvoto i pratenik na makedonskoto
organizaţiei şi deputat din partea etniei macedonene în Parlamentul
malcinstvo
vo Romanskiot Parlament, zaedno so Laura
României, alături de Laura Rogobete, secretar al Asociaţiei
Rogobete, sekretar na DMR. Taa be{e pokaneta d aim se obrati
Macedonenilor din România. Ea a fost invitată să se adreseze
na prisutnite na kongresot. Vo prodol`enie vi go
participanţilor la congres. Vă prezentăm în continuare discursul său :
pretstavuvame nejziniot govor.
“Cel mai frumos lucru în lumea aceasta este să fii
“Najubava rabota na svetote da bide{ Makedonec. Ne e
macedonean. Nu este nici simplu, nu este nici uşor, avem
nitu ednostavno nitu lesno, imame bezbroj du{mani, postojat
nenumăraţi duşmani, există oameni care s-ar bucura să ne vadă
luge koi sakaat da ne vidat bez nacionalna gordost. No se {to
deznaţionalizaţi, dar tot ceea ce trebuie să facem noi este să nu ne
treba nie da pravime e toa da ne ze zadovoluvame so ubavite
mulţumim cu declaraţiile frumoase şi să facem ceva pentru a
deklaracii tuka da prevzememe ~ekori so koi bi se smenile
rabotite.
schimba aceste lucruri.
Znam deka site makedonski organizacii, najmalku na
Ştiu că toate organizaţiile de macedoneni, cel puţin
Balkanot imaa problemi, se sudruvaat so pote{kotii vo
organizaţiile din zona Balcanilor, au probleme, întâmpină greutăţi în
obavuvaaweto na svoite aktivnosti, zatoa
a-şi desfăşura activitatea, de aceea eu le
jas im blagodaram {to postojat i {to se Liana Dumitrescu şi preşedintele CMM - Todor Petrov mulţumesc că există şi că se străduiesc să-şi
ma~at da si gi sledat celite koi si gi
urmeze scopurile pe care şi le-au propus.
postavile. Mojata poraka sakam da bide
Mesajul meu vreau să fie unul de
edna ohrabruva~ka i poraka za borba
îmbărbătare şi de luptă pentru că ceea ce
zatoa {to toa {to nie ovde denes go
facem noi astăzi aici este pur şi simplu o
pravime e ednostavno borba.
luptă.
Za sre}a za site nas postojat
Din fericire pentru noi toţi există
mesta kade {to taa borba uspeavme da ja
locuri unde macedonenii au câştigat bătălia.
dobieme, faktot {to postojat tolku
Faptul că există atât de multe organizaţii ale
mnogu organizacii e edna dobivka,
macedonenilor este un câştig, faptul că
faktot deka denes sme ovde e edna
dobivka, faktot deka vo Romanija e
suntem astăzi aici este un câştig, faptul că în
priznato makedonskoto malcinstvo e
România este recunoscută minoritatea
edna dobivka, faktot deka jas sum
macedoneană este un câştig, faptul că eu
pratenik od strana na makedoncite vo
sunt deputat al macedonenilor din România
Romanskiot Parlament e edna dobivka.
în parlamentul acestei ţări este un câştig.
Sakam da vi ka`am deka vo
Vreau să vă spun că în
parlamentot na Romanina jas ne sum
Parlamentul României eu nu sunt singurul
edinstveniot pratenik so makedonsko
deputat de origine macedoneană. Există şi
poteklo. Ima u{te eden senator i eden
alţi macedoneni, un senator şi un deputat
pratenik koi se vlezeni vo parlamentot
care au candidat şi au devenit parlamentari
preku listite na politi~kite partii,
pe listele partidelor politice, aşa că mişcarea
taka {to makedonskoto dvi`ewe vo
macedoneană în România a căpătat o mai
Romanija zema se pogolem zzamav
puternică amploare, reuşind să-şi găsească
uspevajki da si najde sojuznici vo celata
politi~ka klasa i na site socijalni
aliaţi şi prieteni în tot evantaiul politic şi pe
nivoa vo Romanija.
tot eşicherul social al României.
Taka {to se slu~uva da
Astfel se întâmplă că deputaţii
romanskite pratenici vo Evropskiot
români de la Consiliul Europei au venit cu
Sovet dojdoa so edna zna~ajna poraka za
un mesaj important pentru noi, acela că
nas, i toa deka misleweto na site e
opinia tuturor este una favorabilă
favorabilno, vo smislo na riznavawe na
macedonenilor, în sensul recunoaşterii
makedonskiot narod, vo smislo na
poporului
macedonean,
în
sensul
riznavawe
na
imeto
Republika
recunoaşterii numelui de Republica
Makedonija. Od moja gledna to~ka i
Macedonia. Din puctul meu de vedere şi
smetam deka i od gledna to~ka na site
consider că şi din punctul de vedere al
makedonci ovaa rabota pretstavuva eden
tuturor macedonenilor acest fapt reprezintă
golem ~ekor napred i jas posakuvam da
ovaa mislewe se usvoi kolku pobrgu i da Лиана Думитреску и претседател от на СМК—Тодор Петров un mare pas înainte şi eu doresc ca această
postane pismen dokument kolku e mo`no
opinie să capete consistenţă să devină un
pobrgu.
document scris cât mai repede posibil.
Edna isto taka zna~ajna cel koja si ja postaviv za ovaa
Un alt obiectiv foarte important al meu în această toamnă
esen e i toa da se intenziviraat odnosite na Republika
va fi acela al strângerii legăturilor dintre Macedonia şi etnicii
Makedonija i etni~kite makedonci koi `iveat nadvor od
macedoneni care trăisc în afara graniţelor sale, în special cu cei din
nejzinite granici a osobeno so makedoncite od Romanija ~ij
România, pe care îi reprezint. În acest scurt timp de când sunt
pretstavnik sum. Za ovoj kratok vremenski period kolku {to
deputat relaţiile noastre au devenit fostre strânse şi foarte concrete.
sum pratenik odnosite osetno se podobrija
i stanaa
Trebuie de asemenea celor de la Ministerul de Externe al
pokoncentrirani. Treba isto taka da im zablagodaram i na tie
Macedoniei să le mulţumesc pentru că au devenit foarte activi,
od Ministerstvoto za Nadvore{ni Raboti koi postanaa mnogu
venind în întâmpinarea noastră de multe ori când am avut probleme.
aktivni i koi ni izlegoa vo presret kolku pati sme apelirale
kaj niv koga sme imale problemi.
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Neodamna ima{e i edna poseta od syrana na
Ministerot za Nadvore{ni raboti na Republika Makedonija vo
Romanija i edno od pra{awata na koe se razgovara{e be{e i
etni~kite makedonci vo Romanija. Be{e potpi{an i eden
kulturen tratat pomegu Romanija i Makedonija kade {to jas bev
direktno implicirana, dvajcata ministri potpi{uvajki go
dogovorot vo Bukure{t i imajki ja vo predvid kulturnata za
{tita na makedonskoto malcinstvo vo Romanija.
Zatoa sakam da profitirame od postoeweto na ovoj
tratat i da se obideme zaedno so vas i so drugi makedonski
organizacii da izrabotime proekti koi bi se vpi{ale na ovoj
kolosek. Toa e edno pra{awe koe go razgovarav i so ministerot
za kultura na Republika Makedonija i koj mi veti deka }e ima
celosna otvorenost kon ovoj predlog.
Posakuvam da ne bidam edinstveniot makedonski
pratenik koj go prestavuva na{iot narod i im posakuvam i na
drugite makedonski organizacii kako na primer na tie od :
Srbija, Albanija, Grcija, Bugarija od istoriskite zoni kade
{to makedoncite `iveele od sekoga{, da imaat svoi sopstveni
pratenici ~ij zbor bi im go za{tituval interesot vo
respektivnite zemji. Znam deka e te{ko no treba da ja sakame
ova rabota i da se nadevame deka ke se ostvari. Se mnogu mali
~ekori koi treba da se napravat i mnogu kilometri koi treba
da se pominat i sum sigurna deka nekoga{ ovaa cel }e se
ispolni.
Bi sakala da i ~estitam na rakovodstvoto na
kongresot za negovoto organizirawe i sakam da ka`am deka toj e
edna neophodnost za site nas, vo prv red za da se zapoznaeme
podobro i da gi razbereme problemite so koi se soo~uvame na
razli~ni delovi na zemjinata topka, zatoa {to poznavajki gi
problemite na site i ako sme obedineti mo`eme da gi
nadmineme na najsre}en na~in za Makedonija i za Makedoncite.
Jas vi blagodaram {to me soslu{avte i se nadevam da
zaminam odovde, na krajot na ovoj kongres so mnogu
konstruktivni idei i so po~etok na novi prijatelski relacii.
Vi blagodaram. ”

De curând a avut loc şi o vizită a Ministrei de Externe a
Republicii Macedonia în România, unul dintre subiectele discutate
fiind şi etnicii macedoneni din România. A fost semnat şi un tratat
cultural între Macedonia şi România, eu fiind implicată în mod
direct la realizarea acestuia, cei doi miniştrii semnând la Bucureşti
respectivul tratat şi având în vedere ocrotirea culturală a minorităţii
macedonene din România.
De aceea vreau să profit de existenţa acestui tratat şi să
încercăm să facem împreună cu dumneavoastră, împreună cu alte
organizaţii macedonene, cât mai multe programe şi proiecte care se
vor înscrie pe această linie. Este un subiect pe care l-am abordat şi
cu Ministrul de Cultură al Republicii Macedonia, acesta promiţândune că va avea toată deschiderea către această propunere.
Îmi doresc ca să nu fiu singurul deputat macedonean ce
reprezintă neamul nostru şi le doresc şi celorlalte organizaţii ale
macedonenilor ca de exemplu cele din Serbia, Albania, Grecia,
Bulgaria, din zona istorică unde macedonenii au trăit dintodeauna, să
aibă proprii lor deputaţi, al căror cuvânt să fie la nivelul ţărilor
respective, în interesul macedonenilor. Ştiu că este foarte greu dar
trebuie să dorim acest lucru şi să sperăm că se va realiza. Sunt paşi
mici care trebuie făcuţi şi sunt mulţi kilometri de parcurs şi cândva
sunt sigură că acest obiectiv va fi îndeplinit.
Vreau de asemenea să felicit conducrea acestui congres
pentru organizarea lui şi vreau să spun că el este o necesitate pentru
noi toţi, în primul rând pentru a ne cunoaşte mai bine pentru şi a
înţelege problemele cu care ne confruntăm fiecare în diferite zone
ale globului, pentru că numai cunoscând problemele tuturor şi fiind
uniţi putem să le rezolvăm în cel mai fericit mod pentru Macedonia
şi pentru macedoneni.
Eu vă mulţumesc pentru că m-aţi ascultat şi sper ca să
plecăm de aici, la sfârşitul acestui congres cu foarte multe idei
constructive şi cu începutul unor noi relaţii de prietenie.
Mulţumesc .”

MAKEDONCITE NA PROETNIKA
Sigil{oara 2005

MACEONENII LA PROETNICA
Sighişoara 2005

19 - 21 avgust 2005 - odnovo be{e edna mo`nost za
~lenovite na Dru{tvoto na Makedoncite od Romanija, da donesat
na festivalot na prijatelstvoto ne
{to od prekrasnata kultura na
Makedoncite dojdeni vo Romanija
pred stotici godini : narodni
nosii, stari makedonski pesni,
izlo`ban a knigi i na makedonski
tradicionalni objekti, izlo`ba na
sliki ( DMR imajki za cel da go
pretstavi talentot na etni~kite
makedonci, kako {to e slu~ajot so
slikarot Marin Pasku, toj koj i
ovaa godina gi vospea posetitelite
so malku svetlina i boja).
Sonceto gi pozlatuva{e
starite kuli i nose{e ne{to so
nego od toplinata na makedonskata
du{a vnesena vo prekrasnite
makedonski
narodni
melodii
interpretirani
od
mladite
~lenovi
na
vokalno
instrumentalnata grupa Sonce,
Loredana Pasku, solistot na
grupata koja nose{e i nosija
dojdena od okolinata na Skopje,
interpretira{e
melodii
koi
govorat za ubavinata na devojkite,
zemjata i prekrasnoto makedonsko
oro, poka`uvajki preku nekolku
~ekori
specifi~ni
za
makedonskite ora poka`uvajki ja
ritmi~nosta na ovoj dar i du
{evnata poraka na pesnata Biser
Balkanski, pesna koja zboruva za
Makedonija.

19-21 august 2005 – din nou a fost un prilej pentu membrii
Asociaţiei Macedonenilor din România, să aducă la festivalul
prieteniei, ceva din minunata cultură
a macedonenilor veniţi în România în
urmă cu sute de ani: costume
populare, melodii vechi macedonene,
expoziţii de carte şi de obiecte
tradiţionale, expoziţie de pictură
(scopul A.M.R. fiind acela de a
promova
talentul
etnicilor
macedoneni,
cum
este
cazul
pictorului Pascu Marin, cel ce a
încântat şi anul acesta privirile
vizitatorilor cu un strop de lumină şi
culoare).
Soarele aurea bătrânele
turnuri şi aducea cu el ceva din
căldura sufletului macedonean pus în
frumoasele
melodii
populare,
interpretate de tinerii membrii ai
formaţiei vocal-instrumentale “Sonţe
– Soarele”. Loredana Pascu, solista
grupului, ce a purtat un costum vechi
din zona Skopje, a interpretat melodii
ce arată frumuseţea fetelor, a
pământului şi a jocului macedonean,
arătând prin câţiva paşi de dans
specific ritmictatea acestuia dar şi
mesajul de suflet al cântecului ”Biser
Balcanschi – Perla Balcanilor”,
cântec ce vorbeşte despre de
Macedonia.
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Odvivajki pod znakot na Tolerancijata i razbiraweto
pomegu narodite, pod devizata Edinstvo preku Raznovrsnosta
promovirana od Evropskata Unija, festivalot zapo~na preku
parada na nacionalnite nosii, parade koja go privlekuva
vnimanieto na lugeto preku ubavinata i originalnosta na
nosijata specifi~na za sekoe malcinstvo.
Kako i minatata godina, sredbata so ostanatite
u~esnici na festivalot be{e edna prilika daim se voshituvame
na tradicionalnite objekti, nacionalni nosii, pesni i ora
specifi~ni pretstaveni i da se napravi u{te eden ~ekor kon
patot na tolerancijata na razbiraweto i na ~udoto na
raznovrsnosta, da u~ime edni od drugi, zatoa {to ovde vo Romanija
toa e vozmo`no da rascveta sekoj vo sopstvenata kultura, na toj
na~in zgolemuvajki go kulturnoto nasledstvo na zemjata koja ni
gi primila predcite pred stotici godini.
Samo dokolku si ja poznavame podobro tradicijata bi
mo`ele dsa se po~ituvame pove}e edni so drugi toa {to predcite
go gradele del po del, edna multinacionalna duhovnost vo koja
sekoj mo`e da si gi poka`e posebnite belezi koi ne odlikuvat i
karakteriziraat.
Rodika Pasku

Desfăşurat sub semnul toleranţei şi al înţelegerii între
popoare, sub deviza “unitate prin diversitate”, promovată de
Uniunea Europeană, festivalul a început cu parada costumelor,
paradă ce atrăgea privirile oamenilor prin frumuseţea şi
originalitatea portului specific fiecărei etnii.
Ca şi anul trecut, întâlnirea cu ceilalţi participanţi la
festival a fost un prilej de a admira obiectele tradiţionale, costumele,
cântecele şi dansurile specifice prezentate şi de a mai face un pas pe
drumul toleranţei, al înţelegerii şi al miracolului diversităţii, de a
învăţa unii de la alţii că, aici, în România avem posibilitatea de a
înflori fiecare în propria cultură, mărind astfel zestrea culturală a
ţării ce ne-a primit strămoşii acum sute de ani.
Numai cunoscându-ne mai bine tradiţia putem să ne
respectăm unii pe alţii şi să respectăm ceea ce înaintaşii au clădit,
cărămidă cu cărămidă, o spiritualitate multinaţională, în care, fiecare
poate arăta notele definitorii ce-l caracterizează.

GODINA[NAVA PROETNIKA

ANUL ACESTA LA PROETNICA

Tvrdinata Sigil{oara, postanata ve~nost preku
postojanoto `iveewe nejze kuturen i istoriski centar za
amateri, pojdovna to~ka vo romanskiot turisti~ki circuit –
najnovo poznata kako mesto za kulturna sredba na malcinstvata
od Romanija, ovaa godina be{e po petti pat domakin na veke
poznatiot festival ProEtnika.
Isto kako i vo prethodnite godini, a ovaa godina
mo`ebi u{te pove}e, Sigi{oara postana simbol na
zbratimuvawe i tolerancija, na harmoni~niot so`ivot i na
najdobrite relacii pomegu etni~kite grupi koi od razni
vremenski periodi, `iveat, rabotat taguvaat i mu se raduvaat na

Cetatea Sighişoarei, devenită eternă prin continuitatea de
locuire, important centru de atracţie pentru amatorii de istorie şi
cultură, punct de referinţă în circuitele turistice româneşti –
cunoscută mai nou ca loc de întâlnire manifestare culturală a
minorităţilor din România, a fost anul acesta, pentru a cincea oară
gazda de acum recunoscutului festival ProEtnica.
La fel ca în ediţiile trecute, dar parcă anul acesta mai
pregnant, Sighişoara a devenit simbolul înfrăţirii şi toleranţei, al
convieţuirii armonioase şi în cele mai bune relaţii între toate
minorităţile care din perioade diferite de timp, trăiesc, muncesc,

`ivotot zaedno so mnozinstvoto na romanskiot narod.
Ovde vo Sigi{oara, na ProEtnika 2005 mnozinstvoto
od u~esnicite od strana na nacionalnite malcinstva od
Romanija, vo nivnite specifi~ni kostimi, eden od drug poubavi
i poavtenti~ni, ednite duri egzoti~ni, so sopstveni kulturni
manifestirawa, dava{e vpe~atok na eden bu}et cve}iwa

suferă şi se bucură de viaţă alături de poporul român majoritar.
Aici la Sighhişoara, la ProEtnica 2005, furnicarul de
participanţi din partea tuturor minorităţilor naţionale din România, în
costumele lor specifice, care mai de care mai frumoase şi autentice,
unele chiar exotice, cu manifestările culturale proprii, a dat impresia

Rodica Pascu
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prekrasno i harmoni~no kombinirani za da ja ukrasat golemata
romanska masa.
Vo eden kontekst na op{ta radost, zadovolstvo i sre}
a, vo kadarot na edna prekrasno izrabotena programa bea
pretstaveni kulturni finaliteti specifi~ni za sekoe
malcinstvo posebno. Raznovrsnosta na nacinalnite nosii, na
kulturno artisti~kata programa sozdadoa eden edinstven kadar
na nastanite sozdavajki eden sentiment na sigurnost razbirawe
i zbratimuvawe pomegu site `iteli na Romanija.
Dru{tvoto na Makedoncite od Romanija u~estvuva{e
na 4 izdanija na ovoj festival, no ovaa godina makedoncite se
istaknaa pove}e od bilo koga. Imavme edno prisustvo bogato vo
manifestirawe : be{e organizirana izlo`ban a sliki na
gospodinot Pasku Marin i bea pretstaveni artisti~ki
programi, makedonskite umetnici
~lenovi
na
vokalno
instrumentalnata
grupa
Sonce
vospevajki ja prisutnata publika,
delo koe pridonese da makedonskata
muzika bide prisutna voi pove}e
spektakoli, na razli~ni sceni.
Eden osoben pridones za
afirmacija na makedoncite vo
istorijata i sekojdnevniot `ivot e
donesena preku u~estvuvaweto na
najrazli~ni
simpozioni
organizirani na tema Malcinstvata
vo Romanija. Vo ovaa prilika kako
pretstavnik na Dru{tvoto na
Makedoncite
od
Romanijago
prezentirav
istorijatot
na
doagaweto i opstojuvaweto na
makedoncite
na
romanska
teritorija, a pak edna specijalna
intervencija be{e posvetena na
U~estvot
na
makedoncite
vo
zbogatuvaweto
na
kulturniot
patrimonium, romanskata duhovnost
no i evropskata.
Be{e istaknat faktot
deka preku nivnoto prisustvo na
romanska teritorija
u{te od
najstari vremiwa pokraj drugite
malcinstva, no i preku prisustvoto
i kulturnoto pretstavuvawe na ovoj
festival, makedoncite go dadoa
svojot pridones za podobruvawe na
meguetni~kite
odnosi,
no
istovremeno zbratimuvajki se i
recipro~na tolerancija, koja ovde
vo Romanija postoela otsekoga
{ pomegu romancite i nacionalnite
malcinstva.
Eden od zaklu~ocite koj
izleze na krajot na razgovorite be
{e ednoglasna : Romanija e eden
evropski primer za so`ivot pomegu
site nacionalni malcinstva no i
pomegu
malcinstvata
i
mnozinstvoto masa na romanskiot
narod i deka ovde malcinstvata gi
u`ivaat site prava dadeni od strana
na dr`avata.
Na ProEtnika 2005 se
sretnaa starite prijateli, se
stvorija novi prijatelstva se
napravi razmena na spissanija, razmena na mislewa se razmenija
adresi i telefonski broevi, a site u~esnici vo hor ka`aa
Doviduvawe do 2006!
Bea toa tri nezaboravni dni vo koi poka`avme deka vo
Romanija postoi razbirawe pomegu narodite, bez razlika na
nivnoto poteklo, kultura i veruvawe, kako bilo koj vreden i
~esen ~ovek mo`e da `ivee zadovolno i sre}no na romanska
teritorija, odbraneta niz tekot na istorijata so mnogu `rtfi
pomegu koi se naogale i malcinstva koi `iveele pokraj
romancite.
Konstantin Ka{laru

unui buchet de flori, îmbinat minunat şi armonios pentru a împodobi
marea masă românească.
Într-un context de exuberanţă, bucurie şi fericire generală,
au fost prezentate în cadrul unor programe minuţios întocmite,
finalităţi culturale specifice fiecărei minorităţi în parte. Diversitatea
costumelor, a programelor cultural artistice, au alcătuit un cadrul
unitar de desfăşurare generând un sentiment de siguranţă, înţelegere
şi înfrăţire între toţi locuitorii României.
Asociaţia Macedonenilor din România a participat la 4
ediţii ale acestui festival, dar anul acesta macedonenii au ieşit în
evidenţă parcă mai bine ca oricând. Am avut o prezenţă bogată în
manifestări: a fost organizată expoziţia de picturi a domnului Pascuu
Marin şi au fost prezentate programe artistice, artiştii macedoneni
componenţi ai grupului vocal
instrumental
„Sonţe-Soarele”
încântând publicul spectator, fapt
care a făcut ca muzica macedoneană
să fie bisată şi reluată în mai multe
spectacole, pe scene diferite.
O deosebită contribuţie la afirmarea
macedonenilor în istoria şi viaţa
societăţii româneşti a fost adusă
prin participarea la simpozioanele
organizate pe tema : „Minorităţile
din România”. Cu această ocazie ca
reprezentant
al
Asociaţiei
Macedonneilor din România am
prezentat istoricul venirii şi
existenţei macedonenilor în spaţiul
românesc, iar o intervenţie specială
a fost dedicată „Participării
macedonenilor
la
îmbogăţirea
patrimoniului cultural şi spiritual
românesc dar şi european”
A fost scos în evidenţă faptul că
prin existenţa lor în spaţiul
românesc, încă din cele mai vechi
timpuri alături de alte minorităţi, dar
şi prin participarea şi exprimarea
culturală
la
acest
festival,
macedonenii şi-au adus contribuţia
la întărirea înţelegerii interetnice dar
în acelaşi timp şi a înfrăţirii şi
toleranţei reciproce, care aici în
România a existat dintodeauna între
români şi minorităţile naţionale.
Una din concluziile care au reieşit la
încheierea
discuţiilor
a
fost
unanimă: România este un exemplu
european de convieţuire între toate
minorităţile naţionale dar şi între
minorităţi şi marea masă majoritară
a românilor şi că în ea minorităţile
se bucură de toate drepturile
acordate de către statul român.
La ProEtnica 2005 s-au întâlnit
vechi prieteni, s-au legat noi
prietenii, s-au făcut schimburi de
cărţi şi reviste, schimburi de păreri,
s-au luat adrese şi numere de
telefoane, iar toţi participanţii au
spus în cor „La revedere în 2006 !”.
Au fost 3 zile de neuitat, zile în care am demonstrat încă
odată că în România există înţelegere între oameni, indiferent de
origine, cultură şi credinţă, că orice om cinstit şi harnic poate trăi
îndestulat şi fericit pe pământul românesc apărat de-a lungul istoriei
cu atâtea jertfe printre care s-au regăsit şi minoritari care au trăit
alături de români.
Constantin Câşlaru
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Sledniov material pretstavuva impresii na edno dete
etni~i makedonec od ovo godi{niot leten odmor vo Ohrid

Următorul material prezintă impresiile unui copil de
etnie macedoneană din tabăra de vară de anul acesta de la Ohrid.

SEKOGA[ DOMA ...

MEREU ACASĂ ...

ş So mnogu radost vo srceto i
istovremeno i mnogu emocii, vo edna topla
avgustovska ve~er, roditelite i decata
zaedno go ~ekavme avtobusot so koj treba{e
da zamineme vo Makedonija, mestoto od
kade {to do{le na{ite predci na
romanskite prostranstva i mesta kade {to
nekoi od nas nitu ne se osmeluvaa da
sonuvaat deka ke gi posetat. Nekoi od
decata gi zapoznav minatata godina nekoi
ne. Zaminavme od Krajova, vo docnite
ve~erni ~asovi, no da bidam iskrena nitu
znaev kade sum niti pak {to se slu~uva so
mene, se ~ustvuvav izgubena pomegu tolku
deca i vozrasni i pogalena od ideate deka
povtorno ke ja vidam Makedonija. Se se
slu~uva{e kako vo son, vo eden prekrasen
leten son ...
Nie koi i minatata godina bevme
vo Makedonija, prekrasnata zemja na na
{ite predci pe~albari, im raska`uvavme
na ostanatite za detskoto odmarali{te

Cu inima plină de fericire şi
emoţie totodată, într-o seară călduroasă de
august, părinţi şi copii aşteptam împreună
autocarul ce avea să ne ducă în Macedonia,
locul din care au venit strămoşii noştri pe
plaiuri româneşti şi la care unii dintre noi
nici nu îndrăzniseră să viseze că îl vor vizita.
Pe unii dintre copii îi cunoscusem anul
trecut, pe alţii nu. Am plecat din Craiova, la
o oră târzie din noapte, dar sinceră să fiu nici
nu ştiam unde mă aflam şi ceea ce se
întâmpla cu mine; mă simţeam pierdută
printre atâţia copii şi adulţi şi copleşită de
gândul că am să revăd Macedonia. Totul se
întâmpla ca într-un vis, un frumos vis de
vară...
Noi, copii care am fost anul trecut
în tabără în Macedonia, frumoasă ţară a
strămoşilor noştri pecialbarii, le-am povestit
celorlalţi despre Tabăra „Zlatno Slaveice”,
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Zlatno Slavej~e kade {to sleduva{e da bideme smesteni, za
gradot Ohrid i za mnogu drugi raboti. Si prisetuvam kako site
me slu{aa vnimatelno so {iroko otvoreni o~i, na nivnoto lice
se ~ita{e radoznalost pottiknata od na{ite raska`uvawa. Po
pat vidovme pejsa`i koi ednostavno te zanemuvaa preku nivnata
ubavina.
Koga pristignavme vo odmarali{teto be{e no}, taka
{to vedna{ otkako bevme smesteni zaminavme na spiewe za da
bideme odmoreni za sledniot den. Sledniot den vedna{ po
doru~ekot zaminavme vo edna Crkva so Hramot na Presveta
Bogorodica kade mo`evme dapomolime za na{ite familii i za
site prisutni tamu. Ja posetivme i Crkvata Sveta Sofija kade
odnovo imavme mo`nost da se pomilime. Ova e edna mnogu stara
Crkva dokaz za toa se ikonite i nejzinata konstrukcija. Ovde se
odr`uvaat simfoniski koncerti koi se prenesuvaat direktno na
televizija. Ovie dve Crkvi se naogaat vo stariot del na gradot,
tamu kade {to se za~uvale i se renovirale ulicite i
srednovekovnite ku}i. Isto taka ovde se naoga i anti~kiot
teatar koj se istaknuva preku svojata starost i ubavina i mesto
kade {to nastapuva{e ova leto Hoze Kareras. Patekata koja
prodol`uva{e se povisoko vode{e do Crkvata Sveti
Pantelejmon, Crkva koja ja posetivme i kade {to se naogaat mo
{tite na Sveti Kliment. Vo ovaa Crkva se za~uvani del od
originalnite temeli. Vo blizina na Crkvata se otkrieni brojni
urnatini na nekoi u{te postari Crkvi. Na podot na edna od
Crkvite se naoga eden mozaik koj e unikaten vo svetot, mozaik koj
impresionira preku negovata golemina, formata i negoviot
model. I u{te povisoko na vrvot na se naoga stra`arot na gradot
Ohrid a toa e Samoilovata Tvrdina, mnogu stara tvrdina
obnovena na starite temeli. Pogledot koj go imavme odtamu e
ednostavno neobjasnlivo ubav i te{ko opisliv so zborovi.
Gradot Ohrid i Ohridskoto Ezero vo pregratkata na tvrdinata
bea opkru`eni od zeleni panini koi ti go privlekuvaa
vnimanieto i na povr{inata na ezerot pristani{tata izgledaa
taka mali ~ini{ oboeni damki noseni od veterot do beskraj.
Bevme nekade visoko, daleku od site i od gradskata brkotnica,
bevme vo edna magi~na ti{ina kade {to molkot zna~e{e se. Vo
centarot na Ohrid u{te mo`evme da ja zabele`ime i statuata na
Svetite Kiril i Metodij, dvajcata kalugeri koi ja napi{ale
kirilicata i koi go osnovale prviot univerzitet od Evropa.
Koga sme kaj posetite ne smeam da ja zaboravam posetata
na Sveti Naum kade {to otidovme so brod po ezeroto, Crkvata se
naoga do granicata so Albanija. Ovde se naoga i grobot na Sveti
Naum, Svetiot ^udotvorec, a pak najgolemoto ~udo e toa {to
koga }e go stavi{ uvoto na grobot na Sveti Naum se slu{a
ot~ukuvawata na srceto. Se veli deka ne sekoj go slu{a
ot~ukuvaweto na srceto. I pokraj toa {to izgleda neverojatno
site ovie raboti postojat i jas terba da bidam sre}na {to imav
mo`nost da gi vidam i osetam site ovie ~uda. Vedna{ do ovaa
Crkva se naoga eden izvor so iscelitelna mo}, kade {to se
izmivme race i lice i zemavme voda i za doma{nite. Potoa bevme
na pro{etka so kaj~e na izvorite na Crn Drim koi isto taka se
naogaat do Crkvata. Prvata rabota koja ja zabele`av na ovaa pro
{etka so kaj~eto, be{e bistrinata na vodata, taka{to najdov deka
e najbistroto ezero vo evropa i deka temperaturata na vodata kaj
izvorite na Drim nikoga{ ne nadminuva 11 stepeni. Tolku e
bistra {to ti se ~ini deka vodata e do kolena a vsu{nost e dosta
dlaboko. Dlabo~inata kaj izvorite se dvi`i od 1,5 do 3 metri. Na
dnoto na izvorite se zabele`uva pesok koi ~ini{ vrijat, vsu
{nost tie mesta se mestata kade {to podzemnata voda izvira.
Otkrivme deka podzemnite izvori se na broj 34. florata i
faunata sozdavaat edna harmonija koja retko se sre}ava vo
prirodata, tie davajki mu na ezeroto eden osoben aspekt. Vo eden
moment vnimanieto ni go privle~e edna planina pozadi koja
razbravme deka se naoga Prespanskoto Ezero, ezero od koe preku
podzemni kanali vodata preminuva pod planinata oi izvira vo
ezeroto na koe nie se {etavme so kaj~e. Edna druga ~udesna
rabota e toa {to Drim edna{ formiran pominuva niz
Ohridskoto Ezero bez da gi pome{a vodite so vodata od ezeroto.
Go posetivme i gradot Struga, eden ~ist i miren grad.
Ovde bevme kaj eden ~udotvoren izvor i kaj edna Crkva vo Manastirot za monahiwi so Hramot na presveta Bogorodica kade
{to sretnavme edna romanska Monahiwa.
Pred da se vratime vo Romanija bevme vo poseta na
Crkvata Sveti Stefan, edna mala Crkva izgradena od kalugeri
vo vnatre{nosta na karpata, od kade mo`evme da u`ivame vo
panoramata na gradot i ezeroto. Vo Crkvata Sveti Stefan se
pomolivme na ikonata na Sveti Stefan koja e za{titnik na de-

unde urma să fim cazaţi, despre oraşul Ohrid şi multe altele. Îmi
aduc aminte cum stăteau cu ochii mari şi ascultau uimiţi de ce le
spuneam, pe chipul lor se citea curiozitatea stârnită de poveştile
noastre. Pe drum am văzut peisaje care pur şi simplu te lăsau fără
glas prin frumuseţea lor.
Când am ajuns în tabără era noapte, aşa că după ce-am fost
cazaţi am plecat la culcare pentru ca a doua zi să fim odihniţi. A
doua zi, după micul dejun, ne-am dus la o biserică cu hramul Maicii
Domnului unde am putut să aprindem lumânări, să ne rugăm pentru
familiile noastre şi pentru cei prezenţi acolo. Am vizitat şi Biserica
Sfânta Sofia unde am putut să ne rugăm din nou. Aceasta este o
biserică foarte veche, drept dovadă sunt picturile şi construcţia ei.
Aici au loc concerte simfonice transmise la televizor. Aceste două
biserici sunt situate în partea veche a oraşului, acolo unde s-au
păstrat şi au fost restaurate străduţele şi casele din perioada
medievală.Tot aici se află şi teatrul antic reconstruit care se impune
prin frumuseţea şi vechimea lui şi unde a cântat Jose Carreras în
această vară. Călătorul care urcă mai sus şi mai sus pe pantele
oraşului ajunge la Biserica Sfântul Pantelimon, biserică vizitată şi de
către noi, unde se află mormântul şi moaştele Sfântului Kliment. În
această biserică s-au conservat porţiuni din temelia originală. În
apropierea bisericii au fost descoperite numeroase ruine ale unor
biserici mai vechi. Pe pardoseala uneia dintre biserici se află un
mozaic care este unic în lume, mozaic care impresionează prin
mărimea, forma şi modelul lui. Şi mai sus, pe vârful dealului care
străjuieşte oraşul Ohrid se află cetatea ţarului Samuil, cetate foarte
veche, restaurată pe vechile ruine. Priveliştea pe care am văzut-o deacolo de sus este inimaginabil de frumoasă şi greu de transpus în
cuvinte. Oraşul şi lacul Ohrid la poalele cetăţii erau înconjurate de
munţi împăduriţi care îţi atrăgeau privirile; şi pe întinsul lacului
ambarcaţiunile păreau mici pete de culoare parcă purtate de vânt la
nesfârşit. Eram undeva sus deasupra tuturor şi departe de agitaţia din
oraş, eram într-o linişte magică în care tăcerea însemna totul. În
centrul oraşului Ohrid am mai putut observa şi statuia Sfinţilor
Chiril şi Metodiu, cei doi călugări care au inventat alfabetul chirilic
şi care au fondat prima universitate din Europa.
De vizitat am mai vizitat şi Biserica Sfântul Naum la care
am ajuns mergând cu vaporul pe lacul Ohrid, biserică care este lângă
graniţa cu Albania. Aici se află şi mormântul Sfântului Naum, sfânt
făcător de minuni, iar minunea cea mai mare este că atunci când pui
urechea pe mormânt îi auzi încet inima bătând. Se spune că nu
oricine îi aude inima bătând. Deşi pare incredibil lucrurile acestea
chiar există şi eu trebuie să fiu fericită că am putut să le văd şi să le
simt. Imediat lângă această biserică se află un izvor cu puteri
tămăduitoare, unde ne-am spălat pe mâini şi pe faţă şi am luat apă
pentru cei de acasă. Am mers apoi să ne plimbăm cu barca pe lacul
de unde izvorăşte Drimul Negru şi care se află lângă biserică. Primul
lucru pe care l-am constat în plimbarea noastră a fost limpezimea
apei, aşa se face că am aflat că este cel mai limpede lac din Europa
şi că temperatura apei nu depăşeşte 11 grade în nici un anotimp. Este
atât de limpede încât îi poţi vedea fundul şi ai impresia că apa îţi
ajunge la genunchi la o adâncime destul de mare. Adâncimea este
cuprinsă între 1,5 şi 3,5 m. Pe fundul lacului se observau porţiuni de
nisip care parcă fierbeau, acestea fiind locul unde izvoare subterane
ieşeau la suprafaţă. Am aflat că izvoarele subterane sunt în număr de
34. Fauna şi vegetaţia lacului împreună crează o armonie rar
întâlnită în natură, ele dând lacului un aspect deosebit. La un
moment dat atenţia ne-a fost atrasă de un munte în spatele căruia am
aflat că se află lacul Prespa, lac din care prin canale subterane
ascunse în munte apa traversează pentru a ieşi la suprafaţă în lacul
pe care noi ne plimbăm cu barca. Un alt lucru uimitor este faptul că
Drimul Negru odată format traversează lacul Ohrid fără a-şi
amesteca apa sa cu apele acestuia.
Am vizitat şi oraşul Struga, un oraş liniştit şi curat. Aici
am fost la un izvor făcător de minuni şi la biserica mânăstirii de
maici, care are hramul Bogorodiţiei, unde am întâlnit o călugăriţă
româncă.
Înainte să ne întoarcem în Romania, am mers la Biserica
Sfântul Ştefan, o biserică micuţă construită de călugări în stâncă, de
unde am putut admira panorama oraşului şi a lacului. În micuţa
biserică ne-am rugat la icoana Sfântului Ştefan, care este ocrotitorul
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cata. Bi sakala da veruvam deka ovaa Crkva e izgradena taka visoko nad gradot da bide navistina za{titnik na site deca od
Ohrid.
Od ovde zaminavme kaj Biljanini Izvori, ubavata devojka koja platno bele{e vo vodite na Ohridskoto Ezero taka kako
{to velat i stihovite na pesnata. Isto taka ovde mo`eme da
vidime I pove}e vekovni drva.
Za mene ova patuvawe, pretstavuva{e edno patuvawe na
poznanstva na razbiraweto i ne samo. Sentimentite bea mnogu
razli~ni i te{ko da se objasnat so obi~ni zborovi. I pokraj toa
{to bev ovde i minatata godina i gi znaev ovie raboti, jas se
~ustvuvav isto kako da sum ovde za prv pat bev vnimatelna so
ostanatit deca i so ~udewe gi slu{av onie koi ni raska`uvaa za
mestata koi gi posetuvavme i ne mo`ev da poveruvam na toa {to
go slu{av. Koga treba{e da zamineme tagata be{e golema zatoa
{to nie ne sakavme da se razdelime od tie prekrasni mesta i od
tie luge koi storija da se ~uvstvuvame kako doma. Mene ovie luge
me magepsaa so nivnata dobrina i bi sakala da site luge da bidat
kako niv. Ne veruvam deka postojat poubavi ili pointeresni
raboti otkolku rabotite koi nie gi vidovme tamu ili od kulturata i istorijata na makedonskiot narod.
Na odewe site bevme mnogu ta`ni, no zaminavme
vetuvajki im na site deka ke se vratime povtorno slednata
godina.
Rauci Aleksandra Julujana
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copiilor şi am aprins lumânări. Aş vrea să cred că această bisericuţă
a fost construită în stâncă sus sus de tot pentru a veghea asupra
tuturor copiilor din oraşul Ohrid.
De aici am plecat la izvoarele Bilianei, frumoasa fată, care
albea pânzele în apele lacului Ohrid aşa cum o spun şi versurile
cântecului. Tot aici am putut vedea copaci seculari.
Pentru mine acest drum a fost un drum al cunoaşterii, al
înţelegerii şi nu numai. Sentimentele au fost multe şi diverse şi greu
de exprimat în nişte simple cuvinte. Deşi am mai fost şi anul trecut
aici şi ştiam aceste lucruri, eu mă simţeam ca şi când aş fi fost prima
dată şi stăteam şi eu ca ceilalţi copii şi ascultam cu inima plină de
uimire pe cei ce ne povesteau despre acele locuri pe care le vizitam
şi nu-mi venea să cred ce auzeam. Cand a trebuit să plecăm durerea
a fost mare, deoarece noi nu vroiam să ne despărţim de locurile
acelea şi de persoanele care ne-au făcut să ne simţim ca acasă. Pe
mine persoanele acestea m-au vrăjit cu bunătatea lor şi aş vrea ca
toată lumea să fie ca ele. Nu cred că există lucruri mai frumoase sau
mai interesante decât lucrurile pe care le-am văzut noi acolo sau
decât cultura şi istoria poporului macedonean.
La plecare am fost foarte trişti cu toţii, dar am plecat
promiţându-le tuturor că la anul vom veni din nou.
Răuţi Alexandra Iuliana

VO BARAWE NA PREDCITE NA DENE
[NATA TERITORIJA NA MAKEDONIJA

ÎN CĂUTAREA STRĂMOŞILOR PE
PĂMÂNTUL MACEDONIEI DE AZI

Ne e mala rabota da ka`e{ : naslednik sum na
Aleksandar Makedonski ili na druga vidna li~nost na
Makedonija.
Mo`ebi ovaa bila mislata koja ni go okrili sonot,
sonot na ne malkuminata koi benificiravme od edna ekskurzija
vo Republika Makedonija koja ni ja ovozmo`i Dru{tvoto na
Makedoncite od Romanija.
Od Baile{ti u~estvuvaa 12 deca so godi{te pomegu 9 i
16 pridru`eni od gorenavedenata, site aktivni ~lenovi na
filijalata Baile{ti na Dru{tvoto na Makedoncite od
Romanija. Selekcijata na decata be{e napravena na smetka na
aktivnosta na decata vo kadarot na organizacijata i na
rezultatite postignati vo tekot na {kolskata godina, letnata
{kola se odr`a vo periodot 26 avgust - 3 septemvri 2005 vo
Ohrid.
Liana Dumitresku, pratenik vo Parlamentot na
Romanija i potpretsedatel na DMR zaedno so gospoga
Konstantina Dumitresku pretsedatelka na DMR ne pridru`uvaa
vo ovoj zna~aen moment i ne predvodea vo prekrasniot pohod kon
otkrivawe na Makedonija, zemjata koja na{ite predci ja
spomnuvaa so slava i ja nosea vo du{ite.
Srekavajki se na 9 septemvri 2005 po povod denot na
nezavisnosta na Republika Makedonija (praznikot Bogorodica praznik ~esto srekavan vo obi~aite na familiite od Baile{ti
koi go za~uvale religioznoto zna~ewe na Ragaweto na Majkata
Bo`ja) uvidovme kolku se malku zborovi za da opi{eme kako se
~ustvuvavme sekoj moment pominat na bregot na Ohridskoto
Ezero vo Struga ili vo Skopje.
Bezdrugo na liceto na decata na nivnite roditeli i na
drugi zna~ajni ~lenovi na dru{tvoto od mesnostite Baile{ti i
Urzikuca po~navme da si pripomnuvame za nezaboravnite
momenti i nastani koi ne impresioniraa :
- Lulkata na Hristijanskata Duhovnost koja ja po~ustvuvavme vo
Ohrid so svoite 365 Crkvi, po edna za sekoj Svetec i za sekoj den
vo nedelata, prekrasnite ezerski bregovi is{arani so desetici
Manastiri i Crkvi, ~ini{ zaka~eni nerealno na vrvot na
planinite blizu do neboto poznati samo od osnova~ite i daleku
od tie koi nepotrebnite navaluva~i.
- Sve`inata i ~istotata na vodite koja ja po~ustvuvavme
potpolno kaj izvorite na Crn Drim kaj Sveti Naum, kaj
Biljanini Izvori i vodite na Ohridskoto Ezero.
- Gostoprimstvoto na na{ite domakini od Zlatno Slavej~e:
Boban, Goran, Pana, Cveta, tie koi se pogri`ija da im
ovozmo`at najdobri uslovi na decata vo odmarali{teto.
- ^istotata na mestata i du{evnata ~istota na lugeto koi go
cenea trudot na decata koi se obiduvaa da im se obratat so po

Nu e puţin lucru să spui: sunt urmaşul lui Alexandru
Macedon şi a altor oameni de seamă ai Macedoniei.
Poate că acesta a fost gândul care ne-a înaripat visele,
visele nu puţinilor acelora ce am beneficiat de o excursie în
Republica Macedonia oferită de către Asociaţia Macedonenilor din
România.
Din Băileşti au participat 12 copii cu vârste cuprinse între
9 şi 16 ani, însoţiţi de subsemnata, toţi membrii activi ai filialei
Băileşti a Asociaţiei Macedonenilor din România. Selectarea
copiilor a fost făcută ţinându-se cont de activitatea prestată în cadrul
organizaţiei şi de rezultatele obţinute de către aceştia în cadrul
procesului de învăţământ. Tabăra a fost organizată în perioada 26
august-3 septembrie 2005 la Ohrid.
Liana Dumitrescu, deputat în Parlamentul României şi
vicepreşedinte al A.M.R. alături de doamna Constantina Dumitrescu
preşedinta A.M.R. ne-au însoţit în acest important moment şi ne-au
condus în minunatul demers de a descoperi Macedonia, pământul pe
care bunicii noştri îl pomeneau cu evlavie şi-l purtau în suflet.
Întâlnindu-ne pe 9 septembrie 2005 cu ocazia Zilei
Naţionale a Republicii Macedonia (Sărbătoarea de Bogorodiţă –
sărbătoare des întâlnită între obiceiurile familiilor din Băileşti ce au
păstrat semnificaţia religioasă a Naşterii Maicii Domnului); ne-am
dat seama cât de sărace erau cuvintele pentru a arăta ce ne-a
impresionat în fiecare moment petrcut pe malurile Lacului Ohrid, la
Struga sau la Skopje.
Astfel, în faţa copiilor, a părinţilor acestora şi a altor
membrii marcanţi ai asociaţiei din localităţile Băileşti şi Urzicuţa,
am început să ne depănăm amintirile despre locurile şi lucrurile ce
ne-au impresionat :
- leagănul de spiritualitate creştină pe care l-am simţit la Ohrid cu
ale sale 365 de biseri, câte una pentru fiecare sfânt şi pentru fiecare
zi din săptămână, malurile abrupte ale lacului presărate cu zeci de
mănăstiri sau biserici, agăţate parcă ireal pe crestele munţilor în
locuri aproape de cer cunoscute numai de către iniţiaţi şi departe de
netrebnicii năvălitori.
- răcoarea apelor şi puritatea acestora pe care le-am simţit din plin pe
Lacul Naum, la izvoarele Drimului Negru, la izvoarele Bilianei şi în
apele Lacului Ohrid.
- ospitalitatea gazdelor noastre de la Zlatno Slaveice: Boban, Goran,
Pena, Svetka, cei ce au avut grijă să ofere copiilor cele mai bune
condiţii în tabără.
- curăţenia locurilor şi curăţenia sufletească a oamenilor ce apreciau

Секогаш дома ; На македонска земја - Mereu acasă ; Pe pământul Macedoniei

Десетта страница - Pagina 10
nekoj makedonski zbor taka kako {to gi nau~ile od kaj starite
makedonci od Romanija.
- Radosta na igrite organizirani od strana na mladiot profesor
Goran koj u~estvuva{e vo nivnoto slobodno dvi`ene na sve`
vozduh.
- Starite kormilari od ezerot na Drimskite Izvori, toj fin
psiholog koj iako imajki samo tri osnovni oddelenija znae{e
tri stranski jazici ni go pogodi makedonskoto poteklo po
fizionomiata velejki deka ne li~ime na Romanci tuku na
Makedonci(kako moralen i fizi~ki aspekt)
Mo`ebi samo otsjajot na legendite za koi doznavme na
ovie brtegovi mo`at da ja objasnat srekata koja ja ~ustvuvame
toga{ koga, no}e gi odbravme svetlata na Ohrid i Skopje od site
zvezdi so koi Gospod ni go osvetluva patot kon na{ite predci,
edno srce podeleno na tri dela koe nosi bol za lugeto postanati
stranci od Pirin do Egej.
Rodika Pasku.

MACEDONEANUL - МАКЕДОНЕЦОТ
efortul copiilor de a le adresa câteva cuvinte în limba macedoneană,
aşa cum le învăţaseră de la bătrânii macedoneni din România.
- bucuria jocurilor organizate de către tânărul profesor Goran ce
participa alături de copii la bucuria mişcării în aer liber.
- bătrânul cârmaci al bărcii de pe Lacul Naum, acel fin psiholog,
care deşi avea numai 3 clase primare ştia 3 limbi străine şi ne-a
ghicit originea macedoneană după fizionomie, spunându-ne că nu
semănăm cu românii ci cu macedonenii (ca spect fizic şi moral)
Poate că numai luminile legendelor ce le-am aflat pe
aceste vechi meleaguri pot să arat bucuria pe care am simţit-o atunci
când, în noapte, am ales luminile oraşelor Skopje şi Ohrid dintre
toate stelele cu care Dumnezeu ne lumina drumul spre inima
strămoşilor noştri, o inimă împărţită în trei ce poartă dorul oamenilor
înstrăinaţi din Pirin şi până la Egee.
Rodica Pascu

DE ZIUA
MACEDONIEI
Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii
Macedonia - 8 Septembrie - membrii Asociaţiei
Macedonenjnilor din România au felicitat toate
organismele de stat şi publice din Republica
Macedonia precum şi personalităţi ale vieţii
sociale, culturale, artistice şi politice din această
ţară. Alăturat se poate vedea felicitarea al cărui
conţinut este: “Cu prilejul Zilei Naţionale a
Republicii Macedonia, comunitatea macedonenilor din România alături de Asociaţia
Macedonneilor din România vă urează: “La mulţi
ani Macedoni !” “La mulţi ani macedoneni de
pretutindeni!“. De 8 septembrie, la sediul
Asociaţiei Macedonenilor din România au fost
primite felicitări venite din Macedonia, dar şi din
ţări cum ar fi Canada, Bulgaria, Australia, Statele
Unite ale Americii şi Danemarca acolo unde
comunităţile macedonene sunt puternice.

ЗА 8-и СЕПТЕМВРИ DE 8 SEPTEMBRIE
На 8-и септември во 20:00 часот локална време во Република
Македонија, Лиана Думитреску - потпретседател на ДМР и претеник
во романскиот Парламент од страна на етнијата - им се обрати на
македонците од
цел свет проку посретсво на
Македонската
Радиодифузија :
“Najprvin sakam da im ka`am dobrove~er na site
makedonci koi vo momentov me slu{aat I da im posakam od
strana na DMR za mnogu godini.
Za mnogu godini makedonci za mnogu godini
Makedonijo.
Makedoncite od Romanija so mnogu dragost podgotvija
serija na manifestacii posveteni na 8 mi septemvri. Koj e eden
praznik so tolku pogolem za naas {to pred pet godini isto na
po~etokot na mesec septemvri se rodi Dru{tvoto na
Makewdoncite od Romanija.
Na{ite filijali od Krajova I Bukure{t podgotvija za
periodot 8-10 septemvri serija na manifestaci preku koi
etni~kite makedonci od Romanija ja proslavuvaat Makedonija.
Bea podgotveni pesni I tradicionalni ora, momenti za humor I
ekspozicija na sliki od Makedonija.
Vo centralnoto sedi{te vo Bukure{t ke bide
organiziran priem kafde {to ke bidat pokaneti pretstavnicite
na drugite malcinstva od Romanija I drugi vidni li~nosti od
Romanskiot politi~ki socijalen i kulturen `ivot.
Se nadevam da site ovie manifestacii da bidat videni
od strana na u~esnicite kako manifestacii na na{ata qubov za
pradedovskata tatkovina.
Za mnogu godini na site Makedonci za mnogu godini
Makedonijo !.”

Pe data 8 septembrie la ora 20:00 ora locală a Republicii
Macedonia, Liana Dumitrescu - vicepreşedintele Asociaţiei
Macedonenilor din România şi deputat în Parlamentul României din
partea etniei - se adresa macedonenilor de pretutindeni prin
intermediul Radiodifuziunii Macedonene:
“În primul rând vreau să spun bună seara tuturor
macedonenilor care ne ascultă şi să vă urez din partea Asociaţiei
Macedonenilor din România : La mulţi ani!.
La mulţi ani macedoneni!, La mulţi ani Macedonia!.
Macedonenii din România au pregătit cu mult drag o serie
de manifestări dedicate zilei de 8 septembrie, care este o sărbătoare
şi mai mare pentru noi pentru că acum 5 ani, tot la începutul lunii
septembrie a luat naştere Asociaţia Macedonenilor din România.
Filialele noastre din oraşele Craiova şi Băileşti au pregătit
pentru zilele de 8 – 10 septembrie o serie de manifestări prin care
etnicii macedoneni din România să sărbătorească Macedonia. Au
fost pregătite cântece şi dansuri tradiţionale, momente de umor şi
expoziţii de fotografii din Macedonia.
La sediul central din Bucureşti va fi organizată o recepţie
la care vor fi invitaţi reprezentanţii celorlalte minorităţi prezente în
România precum şi reprezentanţi de seamă ai vieţii politice, sociale
şi culturale româneşti.
Sper ca toate aceste manifestări să fie privite de către
participanţi ca manifestări ale dragostei noastre pentru pământul
strămoşesc.
La mulţi ani tuturor macedonenilor !, La mulţi ani
Macedonia!.”
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NASTANI MESEC SEPTEMVRI

EVENIMENTELE LUNII SEPTEMBRIE

►Nacionalniot praznik na Republika Makedonija be{e proslaven vo srceto na etni~kite makedonci I vo kadarpt na Dru
{tvoto na Makedoncite od Romanija na 8 i 9 septemvri vo
filijalata Krajova i Baile{ti. ► Od 16 do 18 septemvri
2005 godina Dsru{tvoto na Makedoncite od Romanija go
praznuva{e po~etokot na edna nova u~ebna godina na kursovite po makedonski jazik, predavawa koi kako {to dobro
znaete se odr`uvaat na krajot na sekoja sedmica. Pokraj ceremonijata na otvaraweto na novata u~ebna godina, vo ovaa
prigoda se odr`a i okrugla masa so temna Izu~uvaweto na
makedonskiot jazik, minato sega{nost i idnina. ► Vo posledniot vikend na mesec septemvri Dru{tvoto na Makedoncite
od Romanija }e orghanizira seminar na tema : Kiril i Metodij Makedoncite koi ja sozdadoa prvata kirili~na azbuka.

► Ziua Naţională a Republicii Macedonia a fost celebrată în sânul
etniei macedonene şi în cadrul Asociaţiei Macedonenilor din
România în zilele de 8 şi 9 septembrie la sediile din Craiova şi
respectiv Băileşti ale organizaţiei. ► În zilele de 16-18 septembrie
2005 Asociaţia Macedonneilor din România a sărbătorit la Bucureşti
începerea unui nou an şcolar pentru şcoala de limbă macedoneană,
şcoală care după cum bine ştiţi se desfăşoară numai la sfârşitul
săptămânii. Pe lângă ceremonia de deschidere a noului an şcolar, cu
această ocazie s-a desfăşurat şi o masă rotundă cu
tema :”Învăţământul în limba macedoneană, trecut, prezent, viitor”
► În ultimul wek-end al lunii septembrie, Asociaţia Macedonenilor
din România va organiza la Bucureşti seminarul cu tema : „Chiril şi
Metodiu - macedonenii care au creat alfabetul chirilic”.

RO@DENSTVO NA
BOGORODICA

NAŞTEREA
MAICII DOMNULUI

Prviot religiozen praznik od Crkovnata godina
(godina koja zapo~nuva na 1 septemvri - 14 septemvri) na
edna nedela od zapo~nuvaweto na godinata e Ro`denstvoto
na Bogorodica, nare~ena pomegu narodot i Mala
Bogorodica - 8 septemvri (21 septemvri) za da bide
razlikuvana od Uspenie na Presveta Bogorodica.
Praznikot Ragawe na Presveta Deva Marija ima edno
ogromno zna~ewe za na{iot makedonski rod, koga sreknite
makedonki : majki, sestri, nevesti i }er}i si go
proslavuvaat praznikot sega, kako minati sega{ni i idni
roditelki na ~eda. Ro`denstvo na Bogorodica e eden
zaerdni~ki praznik kako za Hristijanskata Pravoslavna
Crkva, taka i za Katoli~kata i Gr~ko Katoli~kata.
^etirite Sveti Evangelija ne davaat premnogu
detali za `ivotot na Sveticata Deva Marija, a osobeno za
nejzinoto ragawe i za nejzinoto detstvo, ova objasnuvajki
se preku faktot deka vo noviot testament glavna i
centralna figura pretstavuva Gospod i Spasitelot na
{ Isus Hristos. Za nejzinite Gospodovi roditeli Joakim
i Ana se znae deka po poteklo bile od Nazaret Galilej kako {to pi{uva vo Evangelieto na Jakob. Tie stigna do
dlaboka starost i nemale potomstvo, no ne gubele nade`,
molejki se postojano na Boga da im podari eden naslednik.
Vo nivnoto veruvawqe oti{le dotamu {to se povlekle vo
osameni mesta, oddelno kade {to postele i se molele,
solzele dodeka ne im izdr`uvalo srceto dodeka Bog ne im
prati odgovor, preku Angel deka molbata }e im bide
ispolneta. Taka se rodi Marija idnata Svetica Deva
Marija, koja bila odbrana od Boga da bide odbraniot sad
koj ke go nosi vo svoojata utroba i da go rodi Spasitelot
na svetot kako {to pretska`a prorokot Isaija.
Svetite
Joakm
i
Ana
ja
konsakriraat
religioznata slu`ba, Crkvata vbrojuvajki i na Marija i
eden drug praznik na 21 noemvri nare~en Vleguvaweto na
Presveta Bogorodica vo Crkvata, za spomen na pateweto
na nejzinite telesni roditeli da go poklonat svoeto ~edo
na Boga za podobar `ivot i ~esnost.
Tretiot praznik vo godinata posveten na
Presveta Deva Marija e Blagove{tenie (25 mart)
odbele`an od momentot koga Marija posetuvajki ja
Elizabeta, nejzina rodnina i taa koja }e stane majka na
Sveti Jovan Krstitel, ovaa ja narekla majkata na mojot
Bog. Eve gi zborovite na Svetiot Evangelist Luka eden od
Bo`jite Apostoli : I vleze Marija vo ku}ata na Zaharija
i i se pokloni na Elisabeta, a pak koga go ~ula
blagoslovot na Marija, za~etokot se pomrdnal vo nejzinata
utroba, Elisabeta se napolnila so Svetiot Duh i izvikala
na cel glas : Blagoslovena si ti pomegu `enite i

Prima mare sărbătoare religioasă din anul bisericesc (an
care începe la 1 septembrie – 14 septembrie) la o săptămână după
începerea acestuia, este Naşterea Maicii Domnului, numită în popor
şi Sfânta Maria Mică - 8 Septembrie (21 septembrie) -, pentru a fi
deosebită de Adormirea Maicii Domnului, sau Sfânta Maria Mare.
Sărbătoarea naşterii Sfintei Fecioare Maria are o deosebită
semnificaţie pentru neamul nostru macedonean, când fericitele
macedonence - mame, surori, sotii sau fiice - îşi sărbătoresc ziua
acum, ca trecute, prezente şi viitoare născătoare de prunci. Naşterea
Maicii Domnului este o sărbătoare comună atât Bisericii Ortodoxe,
cât şi celei Catolice şi Greco-Catolice.
Cele patru Sfinte Evanghelii nu dau prea multe amănunte
despre viaţa Sfintei Fecioare Maria, şi mai ales despre naşterea şi
copilăria ei, aceasta explicându-se prin faptul că figura centrală a
Noului Testament este Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Despre părinţii săi, dumnezeieştii Ioachim şi Ana, ştim că erau
originari din Nazaretul Galileii - cum scrie Evanghelia lui Iacob. Ei
ajunseseră la adânci bătrâneţi fără să aibă copii, dar nu-şi pierduseră
speranţa, rugându-se continuu lui Dumnezeu să le dăruiască un
urmaş. În încrederea lor au mers până la retragerea în locuri
singuratice, separat, unde au postit, s-au rugat, au lăcrimat şi şi-au
sfâşiat inima până ce Dumnezeu le-a trimis răspuns, prin înger, că
cererea lor va fi înplinită. Aşa s-a născut Maria, viitoarea Sfânta
Fecioară Maria, care a fost aleasă de Dumnezeu să fie vasul ales ce
va purta în pântece şi va naşte pe Mântuitorul lumii, cum proorocise
Isaia.
Sfinţii Ioachim şi Ana o consacră serviciului religios,
Biserica mai rânduindu-I Mariei şi o altă sărbătoare, la 21 Noiembrie
numită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, în amintirea
făgăduinţei părinţilor săi trupeşti de a închina pruncul lor lui
Dumnezeu spre a vieţui într-u bunătate, cinste şi neprihănire.
Cea de a treia sărbătoare anuală dedicată Sfintei Fecioare
Maria este Bunavestire (25 Martie) marcată de momentul în care
Maria făcându-i o vizită Elisabetei, ruda sa şi mama acceluia ce va
deveni Ioan Botezătorul, aceasta a numit-o Maica Domnului Meu.
Iată cuvintele Sfântului Evanghelist Luca, unul din Apostolii
Domnului: "Şi a intrat Maria în casa lui Zaharia şi s-a închinat
Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta urarea Mariei, pruncul a săltat
în pântecele ei, şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi, cu glas
puternic, a strigat : Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat
este rodul pântecului tău."
După naşterea minunată a Fiului lui Dumnezeu în
Bethleemul Iudeii, Sfânta Fecioară Maria va fi deseori alături de
Iisus în multe din momentele vieţii sale pământeşti : la tăiereaîmprejur, la 8 zile, când i s-a pus numele ; la prezentarea la templu ;
în timpul fugii în Egipt de frica lui Irod, care voia să-L ucidă ; în
timpul predicii lui Iisus în templu, când avea numai 12 ani ; la nunta
din Cana, dar mai ales în timpul Patimilor, moment când Sfânta
Fecioară este încredinţată de Iisus Apostolului Ioan.
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Între sfinţi, Sfânta Fecioară
Maria ocupă locul cel mai de cinste, fiind
mai presus de toate puterile îngereşti şi
atingând cea mai înaltă treaptă a
desăvârşirii omeneşti. Cinstirea pe care
Biserica o dă Sfintei Fecioare Maria se
numeşte supravenerare sau supracinstire,
spre deosebire de cinstirea acordată
sfinţilor, care se numeşte venerare.
Sfânta Biserica o numeşte "Împărăteasa
şi "Doamnă", mărturisind că este "mai
cinstită decât heruvimii şi mai mărită,
fără de asemănare, decât serafimi",
deoarece s-a învrednicit să fie aleasă de
Dumnezeu ca Maică a Fiului Său.
Temeiurile preacinstirii Maicii
Domnului sunt următoarele: După ce
protopărinţii nostri, Adam si Eva, au
păcătuit, Dumnezeu i-a încunoştinţat că
mântuirea va veni prin femeie.
Dumnezeu Însuşi a preţuit-o
pentru viaţa sa neprihănită, alegând-o ca
Maică a Fiului Sau dintre toate femeile
din lume.
Oamenii din mulţimile care
urmau şi ascultau pe Iisus şi vedeau
minunile Sale, o fericeau pe cea care L-a
purtat în pântece.
Naşterea mai presus de fire a
Domnului a păstrat neatinse peceţile
fecioriei, Maica Domnului rămânând
fecioară în timpul şi după naştere.
Domnul Hristos se va naşte fără a strica
peceţile fecioriei, precum razele soarelui
străbat sticla, peştii apa, păsările aerul
fără a lăsa urme.
Recunoscându-i
Sfintei
Fecioare Maria marele rol în rolul
mântuirii, Biserica noastră o preamăreşte
din cele mai vechi timpuri, închinându-i
imnuri, adresându-i rugăciuni sau
numind-o "Împarateasă Maică", "Pururea
Fericita", "Prea Nevinovata", "Biserică
"Uşă
cerească",
"Rai
sfinţită",
cuvântător", "Lauda fecioriei" etc. Nu
există nici un serviciu divin în care
numele Sfintei Ferioare Maria să nu fie
pomenit ori să nu i se adreseze rugăciuni.
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blagosloven e plodot na tvojata
utroba.
Po ragaweto na Sinot
Bo`ji vo Vitleem Judeja, Svetata
Devica Marija }e bide vo mnogu
momenti do Isus za vreme na
negoviot zemen `ivot : na se~eweto
naokolu, na osmiot den koga mu se
stavilo imeto, na pretstavuvaweto
na tvrdinata, vo vremeto na
begaweto vo Egipet od strav od
Irod koj sakal da Go ubie, za
vremena u~itelstvuvawetpo na
Isus kaj tvrdinata koga imal samo
12 godini, na svadbata vo Kana, a
posebno
vo
vremeto
na
Stradanijata, koga Marija mu e
doverena na Apostol Jovan od
strana na Isus.
Pomegu Svetcite Deva
Marija go zavzema naj~esnoto
mesto, naogajki se najvisoko od site
angelski sili i dostignuvajki ja
najvisokata skala na ~ove~koto
sovr{enstvo. ^estvuvaweto {to
Crkvata i go oddava na Sveta Deva
Marija se narekuva nad~estvuvawe,
za razlika od ~estvuvaweto na
drugite Svetci koe e mnogu pomalo.
Svetata
Crkva
ja
narekuva
Imperatorkata
i
Gospogata
svedo~ejki deka e po~esna od
Heruvimite
i
pogolema,
od
Serafimite bez nejze da i ima
ramen, zatoa {to bila vrednuvana
od Gospod da bide majka na Sinot
Bo`ji.
Temelite na pre~esnosta
na Majkata Bo`ja se slednite :
otkako na{ite praroditeli Adam i
Eva, stanale gre{nici, Gospod gi
obavestil deka spasenieto }e dojde
preku `ena
Sepak Gospod ja cenel za
nejziniot
bezgre{en
`ivot,
odbirajki ja za Majka na Negoviot
Sin od site `eni na svetot. raga
kako {to son~evite
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