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MACEDONSKI ȘI  
CONCEPȚIA SA DESPRE  

CATEGORIA FRUMOSULUI 
  
Pornind de la considerentul că este o       

restituție morală apariția unei ediții complete a    
scrierilor lui Alexandru Macedonski, la câțiva ani de 
la dispariția sa, criticul literar Tudor Vianu își      
propune un proiect de anvergură, la care a lucrat 
peste opt ani, așa încât între 1939 și 1947 sunt 
adunate în patru volume scrierile macedonskiene, 
fiecare dintre ele prefațate de același critic și       
incluzând, pe lângă opera propriu-zisă, fotografii de 
familie, note biografice, corespondențe. 

Sub titlul Opere, volumul al patrulea conține 
articole literare și filozofice, însoțite de bibliografia 
literară a lui Alexandru Macedonski. 

Așa cum citim în prefață, articolele sunt    
scrise în douăzeci și trei de ani, de la evenimentul 
în care tânărul debutant rostește Conferința sa 
asupra Mișcării literare, până în 1901, când apare 
articolul Despre Frumos, pe care îl vom și prezenta 
pe larg în lucrarea de față. 

În acest volum al patrulea, Macedonski este 
numit de Tudor Vianu partizanul unei concepții 
senzualiste și simboliste a poeziei, însoțindu-și 

 

MAЧЕДОНСКИ И 
НЕГОВАТА КОНЦЕПЦИЈА 

ЗА КАТЕГОРИЈАТА 
УБАВИНА 

 
Тргнувајќи од согледувањето дека 

објавувањето на комплетно издание на делата 
на Александру Мачедонски е морална 
реституција, неколку години по неговото 
исчезнување, литературниот критичар Тудор 
Виану си предлага проект од еден голем обем, 
на кој работел повеќе од осум години, така што 
помеѓу 1939 и 1947 година се собрани дела во 
четири тома на Мачедонски, во секое дело 
предговорот е од истиот критичар, а во нив  
покрај самото дело се вклучени и семејни 
фотографии, биографски белешки и 
кореспонденција. 

Под насловот  Дела, четвртиот том 
содржи литературни и филозофски статии, 
придружени со книжевната библиографија на 
Александру Мачедонски. 

Како што читаме во предговорот, 
статиите се напишани на дваесет и три години, 
од настанот на кој младиот писател дебитант 
кажува за својата Конференција за 
литературното движење, па сè до 1901 година, 
кога се појавува статијата За Убавината, која 
детално ќе ја претставиме во овој документ.  

Во овој четврти том, Мачедонски е 
наречен од страна на Тудор Виану партизанот 
на сензуалната и симболистичката концепција 
на поезијата, придружувајќи го неговото 
тврдење со исповедата на изјавата на самиот 
Мачедонски: Поезијата е директна сензација. 
Меѓутоа, понатаму од сензацијата, но само 
преку нејзиното присуство, поетот ја допира 
идејата. Поезијата на иднината, вели тој, нема 
да биде ништо друго освен музика и замисла 
(слика), обете вечни и главни извори на идејата. 

Виану ги анализира написите на 
Мачедонски од перспектива на една симбиоза 
со парнасијанизмот и француската симболика и 
заклучува дека Поезијата на иднината и на 
почетокот на векот се документи за граѓански 
статус на романската симболика. 

Статиите на Мачедонски, надвор од оние 
од полемички карактер (контроверзни), за кои 
знаеме дека се во изобилие, се однесуваат и на 
области кои се складни со литературата, имено 
филозофијата и митологијата, дури и со нејасна 
склоност кон мистицизмот, ако ги земеме во 
предвид љубопитниот, така како што тој ги 
нарекува Виану, проучувањето за Душата и 
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aserțiunea cu mărturisirea afirmației lui        
Macedonski însuși: Poezia este sensațiunea      
directă. Totuși, dincolo de sensație, dar numai prin 
intermediul ei, poetul atinge ideea. Poezia        
viitorului, precizează el, nu va fi decât muzică și 
imagină, aceste două eterne și principale sorginți 
ale ideii. 

Vianu analizează articolele lui Macedonski 
din perspectiva unei simbioze cu parnasianismul și 
simbolismul francez și conchide că Poezia viitorului 
și În pragul secolului sunt actele de stare civilă ale 
simbolismului românesc. 

Articolele lui Macedonski, dincolo de cele cu 
caracter polemic, despre care știm că nu au lipsit, 
se referă și la domenii congruente cu literatura, 
anume filozofia și mitologia, chiar cu o vagă      
aplecare înspre mistică, dacă avem în vedere      
curiosul, cum îl numește Vianu, studiu Sufletul și 
viața viitoare. 

Mai puțin cunoscute astăzi, articolele lui  
Macedonski merită o dezbatere, mai ales pentru 
tânăra generație, la care deschiderea spre nou, 
abolirea unor canoane și ieșirea la rampă cu      
teme și abordări originale, pare mai la îndemână, 
în era internetului, decât pentru generații deja    

идниот живот. 
Помалку познати денес, написите на 

Мачедонски заслужуваат една дебата, особено 
за помладата генерација, која е отворена  и 
сколона кон ново, на која укинувањето на 
каноните и излегувањето со оригинални теми и 
пристапи изгледа попогодно во ерата на 
Интернет отколку за генерации веќе формирани 
во одреден историски и политички контекст, 
пред неколку децении. 

Така да ќе предложиме интерпретација 
на идеите генерирани од делото За убавината, 
што ни се чини веродостојно во контекстот во 
кој на оваа естетска категорија и се дадени 
нови значења или, напротив, им ги ампутирале, 
во зависност од околностите во тоа време. 

Ако кај Титу Мајореску поимот за 
двојната уметност е доведен во прашање под 
формата на материјалната и идеалната 
состојба, кај Александру Мачедонски 
влијанието на уметноста врз човечкото битие е 
изразено, во првата хипостаза, во форма на 
чудење: Пред едно уметничко дело, пред едно 
божествено суштество, пред едно магично 
изгрејсонце или зајдисонце, и пред нивната 
синтеза за што е чудото на науката, човечката 
душа е восхитувана и воздигната... се вмешува 
еден вид на апстракција, а времето и местото 
исчезнуваат . 

За убавото 
Секое дејство, вели Мачедонски, само по 

себе е доволно за да стане губење на време, а 
тогаш кога е во прашање полето на 
истражување, секако дека ќе дојде до вистина и 
во никој случај до ништо. 

Може да се работи, во случајот на 
естетската категорија на Убавина, за одредена 
Убавина, постулирана од популарната мудрост 
која вели дека не е убаво она што е убаво, туку 
убаво е она што ми се допаѓа. 

Мачедонски го признава овој тип на 
Убавина, но во втор план, затоа што постои, во 
екстензо, една апсолутна Убавина, онаа која е 
во директен контакт со било кое човечко 
суштество, колку и да е богохулно, и колку и да 
исповеда тоа разочарување, а пак оваа 
апсолутна Убавина е Животот.  

Идејата дека животот сам по себе е 
апсолутна Убавина и единствениот со овој 
квалитет се чини дека е еден вид глобализација 
на Убавината, која брише било кое обележје на 
времето или просторот, било каква разлика 
меѓу живите суштества. 

И за да не убеди, Мачедонски 
продолжува кон опширно набројување во врска 
со животот: животот е небото со златото на 
сонцето, полето со златото на пченицата, ноќта 
со среброто на ѕвездите, планината со 
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formate într-un anumit context istoric și politic,     
de-acum niște zeci de ani. 

Vom propune astfel o interpretare a ideilor 
generate de studiul Despre Frumos, care ni se    
pare plauzibilă în contextul în care acestei categorii 
estetice i s-au adus sensuri noi sau, dimpotrivă,      
i-au amputat, în funcție de circumstanțele vremii. 

Dacă la Titu Maiorescu noțiunea dualității 
artei este pusă în discuție sub forma condițiunii 
materiale și ideale, la Alexandru Macedonski       
impactul artei asupra ființei omenești este        
exprimat, într-o primă ipostază, sub forma uimirii: 
Dinaintea unei opere de artă, dinaintea unei făpturi 
dumnezeiești, în fașa unui răsărit sau unui apus de 
soare magic, și dinaintea sintezei lor ce este       
minunea științei, sufletul omenesc este uimit și 
înălțat... un fel de abstragere intervine, și timpul și 
locul dispar. 

Despre frumos 
Orice acțiune, spune Macedonski, este    

suficientă prin sine, pentru a deveni pierdere de 
vreme, iar atunci când e vorba despre domeniul 
cercetării, se va ajunge, cu siguranță, la un adevăr 
și în niciun caz la neant. 

Poate fi vorba, în cazul categoriei estetice a 
Frumosului, de un Frumos particular, postulat de 
înțelepciunea populară care spune că nu-i frumos 
ce e frumos, ci-i frumos ce-mi place mie.  

среброто на изворот, ... мекоста на сликата, на 
бојата, магичното галење, на тактилното 
чувство, уживањето на вкусот, песната на 
слухот и песната на парфемот: живот - ова 
богатство - овој Бог што го носиме во нас, во 
реалноста, го кажувам, реално го кажувам, 
никогаш не е проколнат и грд. 

По оваа продомо демонстрација, 
Мачедонски го наоѓа и објаснувањето за некои 
бихејвиорални отстапувања на максималниот 
порок на животот, преку самоубиствата: оние 
што се убиваат се оние во кои животот повеќе 
не може да се манифестира, во неговата 
преслатка добрина и убавина. 

Без разлика во каква состојва се наоѓа, и 
да му се извади лебот од устата, и да е 
бездомник, а засолниште да му е кревет од 
влажна и скапана слама, или ако се наоѓа во 
најстрашниот затвор, без шанса за идно 
ослободување, човекот нема да се откаже од 
она што му е најскапоцено: неговиот живот. 

Во слободата на својата имагинација, 
човекот наоѓа алтернативи, презема улоги, 
стекнува права, дури и ако тој се наоѓа, во 
одреден момент, на дното на Геена. 

Имагинацијата е спасител 
Сè што не опкружува, природата, 

копнениот и космичкиот универзум, се само 
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самиот живот. 
Кога станува збор за убавината на 

човечката фигура и душа, како и за убавината 
на буквите и во уметноста, тогаш особено се 
меша: убаво е тоа што ми се допаѓа на мене. 

Според мислењето на Александру 
Мачедонски, латинската култура е од прва рака, 
директно инспирирана од древните луѓе, таа 
никогаш нема да може да се усогласи со 
инфериорноста на другите култури. 

Латинизмот на Мачедонскиот прави 
пророштва од кои заклучуваме дека само 
народите родени што можат да остваруваат, 
можат да произведат апсолутна убавина, 
остварливи биле неолатинските, а останатите 
значат само фактички струи, низа политичари, 
прозаисти, поети или уметници од тоа минливо 
семејство на педагошки академски вегетации, 
идеја противречна од еволуцијата на уметноста 
во сите нејзини области. 

За да ги убеди своите современици, а и 
не само нив, Александру Мачедонски цитира 
една песна на генералот Александру Кандиано 
Попеску, кој го нарекува голем поет, не 
заборавајќи да го запише венецијанското 
потекло на генералот, така кажано неговото 
латинско потекло. 

Macedonski admite acest tip de Frumos, 
dar în plan secundar, pentru că există, in extenso, 
un Frumos absolut, cel care stă în raport direct cu 
orice om, fie acesta cât de blazat, și oricât ar       
profesa el decepționismul, iar acest Frumos       
absolut este Viața. 

Ideea că viața însăși este un Frumos       
absolut și singurul cu această calitate pare a fi un 
fel de globalizare a Frumosului, care șterge orice 
reper de timp sau de spațiu, orice deosebire între 
ființele vii. 

Și ca să ne convingă, Macedonski        
procedează la o amplă enumerație cu privire la    
viață: viața este cerul cu aurul soarelui, cîmpul cu 
aurul grâului, noaptea cu argintul stelelor, muntele 
cu argintul izvorului, ... suavitatea imaginii, și a    
coloarei, magie mângâioasă, a simțului tactil,     
deliciu al gustului, cântec al auzului, și poemă a 
parfumului: viața – acest tezaur – acest Dumnezeu 
ce îl purtăm în noi, în realitate, o zic, în realitate o 
zic, nu este blestemată și urâtă niciodată. 

După această demonstrație pro domo,    
Macedonski găsește și explicația unor devieri   
comportamentale de maximă viciere a vieții, prin  
sinucideri: cei care se omoară sunt cei în care viața 
nu se mai poate manifesta, în bunătatea și        
frumusețea ei adorabilă. 

Мачедонски - Macedonski 
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Indiferent în ce cumpănă se află, dacă i se 
ia pâinea de la gură, dacă nu mai are casă și     
adăpostul său este un așternut de paie umede și 
putrede, ori dacă se află în cea mai terifiantă       
închisoare, fără întrevederea unei eliberări viitoare, 
omul nu va renunța la ceea ce are cel mai de preț: 
viața lui. 

În libertatea imaginației, omul găsește      
alternative, asumă roluri, câștigă drepturi, chiar   
dacă el se află, la un moment dat, în fundul       
Gheenei. 

Imaginația este salvatoare. 
Toate care ne înconjoară, natura, universul 

terestru și cosmic, nu sunt decât viața însăși. 
Când vine vorba de frumosul fizicului     

omenesc și al sufletului, ca și de frumosul în litere 
și în arte, atunci intervine particularul: e frumos    
ce-mi place mie. 

În viziunea lui Alexandru Macedonski      
cultura latină este cea de primă mână, inspirată în 
mod direct de la antici, ea nu va putea să stea    
niciodată în concordanță cu inferioritatea altor     
culturi. 

Latinismul lui Macedonski face profeții din 
care deducem că doar națiuni născute viabile pot 
produce frumosul absolut, viabile fiind cele        
neolatine, restul însemnând doar curente factice, o 
serie de politicieni, de prozatori, de poeți sau de 
artiști din acea trecătoare  familie de vegetațiuni 
pedagogico-academice, idee contrazisă de evoluția 
artei în toate domeniile sale. 

Pentru a-și convinge contemporanii și nu 
doar contemporanii, pesemne, Alexandru        
Macedonski citează o poezie a generalului        
Alexandru Candino Popescu, pe care-l numește un 
poet mare, neuitând să consemneze originea      
venețiană a generalului, prin urmare, latină.  

Cităm aici câteva strofe ale poeziei intitulate 
La Poeți, din care lesne se poate vedea discursul 
declarativ, pe alocuri exaltat, dar de înțeles prin 
prisma faptului că Alexandru Candino Popescu, de 
care istoria literară a și uitat, participase la        
Războiul de Independență de la 1877: 

Trăind ca fluturul la umbra florilor/ Adăpostit/ 
Ca el silește-te să-ți treacă zilele,/ căci viața viselor 
o stinge grijile/ cât ai clipi. Bârfiri netrebnice        
slujească altora,/ e-n firea lor,/ Singur e viermele 
domn al coșciugului,/ În hârca morților nu-ncape 
acvila,/ Ea sboar-n nor. 

Printr-o descriere a paradisului din jurul   
bălții Greaca, extinsă apoi la sat, la casa proprie cu 
țesături țărănești și diverse colecții de minerale și 
cochilii, politicianul Petre Stătescu îl convinge pe 
Alexandru Macedonski că are stofă de artist și că 
fostul prefect de Prahova doar naufragiase în     
politică. 

Urmează o altă definiție a frumosului în stil 
macedonskian, conform căreia frumosul este      

Овде цитираме неколку строфи од 
песната со наслов Ла Поеци (На Поети), од која 
лесно може да се види декларативниот дискурс, 
на места возвишен, но разбирлив со оглед на 
фактот дека Александру Кандино Попеску, чија 
книжевна историја ја заборавил, учествувал во 
Војната за независност од 1877 година. : 

Живеејќи како пеперутка во сенката на 
цвеќето / Засолниште / Како тој да ти ги тера 
деновите да минуваат, / зашто животот на 
соништа ги гасат грижите / додека да трепнеш. 
Недостојни озборувања  им служат на другите, / 
е во нивната природа, / Сам е црвот господар 
на ковчегот, / Виснат над мртвите не се 
вклопува орелот, / Тој лета во облакот. 

Преку описот на рајот околу езерцето 
Греака, потоа проширен до селото, до неговата 
куќа со селски ткаенини и разни збирки 
минерали и школки, политичарот Петре 
Статеску го убедува Александру Мачедонски 
дека има иштаф на уметник и дека 
поранешниот префект од Прахова штотуку бил 
потонат во политиката. 

Следува уште една дефиниција за 
убавина во стилот на Мачедонски, според кој 
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убавината е кореспонденција на една хармонија 
со друга хармонија, повторувајќи ја изјавата 
дека животот е апсолутна убавина, бидејќи 
помеѓу животот и човекот постои еден директен 
и апсолутен однос. 

Напоменуваме дека Мачедонски не 
заборава да ја истакне идејата дека 
хармонијата без слобода не може да постои, 
дека апсолутниот поредок на тој начин ќе биде 
идеална слобода. 

Накратко, Мачедонски смета дека 
хармонијата е редот, редот е симетрија или 
кореспонденција и сите заедно ја даваат 
апсолутната идеја. 

Се разбира, дека меѓу делата на 
стилистот Александру Мачедонски, сигурно се 
дознале, во еден момент и одредени антички 
филозофи чии идеи произвеле ефекти низ 
општествената еволуција, како што е Питагора 
со теоријата на нумеричката хармонија или 
Алкмаеон, а и тој бил еден грчки филозоф, но 
исто така физиолог, кој видел универзална 
хармонија во комплементарноста на 
спротивностите, како што се суво-влажно, топло
-ладно, слатко-горчливо. 

Покрај тоа, тој е заслужен за 
практикување на дисекција за истражување и 
идејата дека душата е суштината на животот. 

Значи, претпоставуваме дека бил свесен 
за нивната опера (работа), сите работи, ни вели 
во статијата Мачедонски, мора да имаат форма, 
една симетрија а симетријата, еден ред. 

Авторот наоѓа кореспонденции во 
човечкото тело, организиран, според него, 
геометриски: на еден прст му одговара друг 
прст, на една рака, друга рака, на едно 
белодробно крило, друго белодробно крило, 
срцето ќе има две комори и две преткомори, на 
еден орган ќе му одговара друг орган, и сите 
овие кореспонденции ќе бидат возвишена 
хармонија. 

Хармонијата се постигнува со животот, 
тогаш кога таа се отелотворува во човекот, во 
инсектот, во секое живо суштество, во 
растително и во каква било материјална форма, 
што изгледа само по инертен изглед, нè уверува 
Мачедонски, тоа што е совршено валидно во 
секое време. 

Развивајќи го своето размислување во 
врска со хармонијата и редот, Александру 
Мачедонски тврди дека човекот е принуден да 
тргне од права линија за да создаде кругови, 
криви, триаголници, шестоаголници или било 
какви други геометриски фигури. 

Телото не е ништо друго освен 
олицетворение на животот и кога телото ги губи 
своите својства преку кои го перципира животот, 
тогаш исчезнува хармонијата, исчезнуваат 

corespondența dintre o armonie către o altă       
armonie, reiterând afirmația că viața e frumosul   
absolut, pentru că între viață și om există un raport 
direct și absolut. 

Observăm că Macedonski nu uită să       
accentueze ideea că armonia fără libertate nu    
poate exista, că ordinea absolută va fi astfel       
libertatea ideală. 

În sinteză, consideră Macedonski, armonia 
este ordinea, ordinea este simetria sau        
corespondența și toate împreună dau ideea       
absolută. 

Desigur că printre lecturile stilatului        
Alexandru Macedonski, cu siguranță s-au aflat, la 
un moment dat și anumiți filozofi antici, ale căror 
idei au produs efecte de-a lungul evoluției sociale, 
cum ar fi Pitagora, cu teoria armoniei numerice sau 
Alcmaeon, și el tot un filozof grec, dar și fiziolog, ce 
a văzut armonia universală în complementaritatea 
contrariilor, ca de exemplu, uscat-umed, cald-rece, 
dulce-amar. 

În plus, lui i se datorează practicarea       
disecției în vederea cercetării și ideea că sufletul 
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este esența vieții. 
Deci, presupunând că avea cunoștință de 

opera acestora, toate  lucrurile, ne spune        
Macedonski în articol, trebuie să aibă o formă, o 
simetrie și toată simetria, o ordine. 

Autorul găsește corespondențe în corpul 
omenesc, organizat, după părerea lui, geometric: 
la un deget corespunde altul, la un braț, alt braț, la 
un plămân, un alt plămân, inima va prezenta două 
ventricule și două auricule, unui organ îi va        
corespunde un alt organ, și toate aceste        
corespondențe vor fi armonia sublimă. 

Armonia este realizată de viață, atunci când 
ea se întrupează în om, în insectă, în orice        
viețuitoare, în vegetal și în orice formă materială, 
ce pare numai în aparență inertă, ne asigură       
Macedonski, ceea ce este  perfect valabil oricând. 

Dezvoltându-și raționamentul cu privire la 
armonie și ordine, Alexandru Macedonski susține 
că omul e constrâns să pornească de la linia 
dreaptă pentru a crea cercuri, curbe, triunghiuri, 
hexagoane sau oricare alte figuri geometrice. 

Corpul nu este altceva decât întruparea    
vieții și când corpul își pierde proprietățile prin care 
percepe viața, atunci dispare armonia, dispar      
frumosul și bunătatea vieții, dar ele nu dispar din 
sine, din viața însăși, ci din corp, din obiect, se    
susține în articolul citat. 

Finalul acestui articol aduce și clarificarea 
sursei de inspirație pentru ideile exprimate aici, și 
anume, principele Grigore Sturdza, față de care 
Poetul Nopților își exprimă venerația, numindu-l un 
uriaș al cugetării, căci, în ciuda averii care i-ar fi 
putut permite să trăiască în huzur, ne spune       
Macedonski, el a preferat să se dedice cugetării și 
nu a uitat să fie bun român. 

Din opera lui Sturdza, scriitorul reține ideea 
că geneza universului este ideea absolută, un   
concept care nu este, nu poate fi redus la cel de 
armonie, deși o presupune, totuși. 

Fără pretenția unui sistem filozofic propriu, 
nici a unor idei care să închege o concepție        
unitară, Macedonski  mizează pe legătura cu      
cititorul, pe empatia ce se va crea în urma lecturii, 
aspect perfect adevărat, căci interacțiunea cu omul 
și opera lui face posibilă armonia despre care    
vorbește acest articol, pornind de la conceptul de 
Frumos. 

Rămânem cu pledoaria macedonskiană 
pentru frumos, pentru armonie și libertate,        
detectabilă și în acest articol, dar mai cu seamă în 
poeziile sale, dintre care, Nopțile par cele mai în 
măsură să le ilustreze. 

  
Bibliografie: 
Alexandru Macedonski-Opere IV: Articole 

literare și filozofice 
(însoțite de bibliografia literară a lui        

убавината и добрината на животот, но тие не 
исчезнуваат од сами себеси, од самиот живот, 
туку од телото, од објектот, што ја подржува 
оваа цитирана статија. 

Крајот на оваа статија го разјаснува и 
изворот на инспирација за идеите искажани 
овде, имено, принцот Григоре Стурѕа, према 
кого Поетот на Ноќите му ја изразува својата 
почит, нарекувајќи го џин на мислата, бидејќи, и 
покрај богатството што можело да му дозволи 
да живее во хузур, ни вели Мачедонски, тој 
повеќе претпочитал да се посвети на 
размислување и не заборавил да биде добар 
Романец. 

Од делото на Стурѕа, писателот ја 
задржува идејата дека генезата на универзумот 
е апсолутна идеја, еден концепт што не е, не 
може да се сведе на хармонија, иако сепак тоа 
го претпоставува. 

Непретенциозен кон еден филозофски 
систем, или кон една идеа која да обедини една 
унитарна концепција, Мачедонски се потпира на 
поврзаноста со читателот, на емпатијата што со 
создава по читањето, совршено вистински 
аспект, бидејќи интеракцијата со човекот и 
неговото дело ја прави можна хармонијата за 
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Alexandru Macedonski), Ediție critică, note și      
variante de Tudor Vianu, Fundația pentru Literatură 
și Artă 

Dimitrie Caracostea, Al.Macedonski, în     
volumul Critice II, 1943 

G. Bacovia, Un poet al Frumosului, în      
publicația Orizonturi noi, I, 

 pag. 6-7, 1929 
Ilarie Chendi, Al. Macedonski, în Viața     

Națională, 1904 
E.  Lovinescu, Al. Macedonski, în Critice 

vol.III și VI 
T. Vianu, Introduceri și Note, în Opere I-IV, 

1937-1945 
Vladimir Streinu, Al. Macedonski, în Istoria 

literaturii române moderne, 1944 
Colecția revistei Literatorul, aflată la        

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, 
Craiova 

 
Gela Enea 

  
  
  

CRĂCIUNUL  
LA MACEDONENI 

  
Poporul macedonean sărbătorește cu foarte 

multă dedicație și foarte mult respect Crăciunul, a 
cărui celebrare începe încă din Ajunul Crăciunului, 
cu o zi înainte de Crăciun. Multe obiceiuri și        
simboluri îi sunt asociate. Dimineața devreme, în 
ziua de Crăciun, copiii pleacă din casă în casă și 
cântă diverse cântece (colinde) în fața unor gazde 
primitoare. 

Acești copii (colindătorii) simbolizează     
îngerii, iar cântatul (colindatul) în case și gospodării 
simbolizează răspândirea veștii nașterii lui Hristos, 
peste tot. Copiii mai simbolizează și păstorii, iar 
casele și gospodăriile în care intră simbolizează 

која се зборува во оваа статија, поаѓајќи од 
концептот за Убавина. 

Ние остануваме со македонската молба 
за убавина, за слога и слобода, забележлива и 
во овој напис, но особено во неговите песни, од 
кои ноќите изгледаат најспособни за да ги 
илустрираат. 

 
Библиографија: 
Александру Мачедонски-Опера IV: 

Литературни и филозофски написи 
(придружуван од книжевната 

библиографија на Александру Мачедонски), 
Критичко издание, белешки и варијанти од 
Тудор Виану, Фондација за литература и 
уметност 

Димитрие Каракостеа, Ал.Мачедонски, во 
том Критика II, 1943 г. 

Г. Баковија, Еден поет на Убавината, во 
публикацијата Оризонтури нои I, стр. 6-7, 1929 г 

Илари Ченди, Ал. Мачедонски, во 
Народен живот, 1904 г 

Е. Ловинеску, Ал. Мачедонски, во Критика 
том III и VI 

Т. Виану, Вовед и белешки, во делата I-
IV, 1937-1945 

Владимир Стреину, Ал. Мачедонски, во 
Историјата на современата романска 
книжевност, 1944 г 

Колекцијата на списанието Литераторул, 
лоцирана во библиотеката на пределот 

Александру и Аристија Аман, Крајова 
 

Гела Енеа 

 
 

БОЖИЌ КАЈ 
МАКЕДОНЦИТЕ 

 
Македонскиот народ со многу внимание и 

почит го празнува Божик, кој започнува да се 
слави со Бадник, денот пред Божик. Со него се 
поврзани многу обичаи и симболи. Рано наутро, 
на Бадник децата одат по куќи и пеат разни 
песни пред домаќините. 

Тие ги симболизираат ангелите, а 
пеењето по куќи значи дека веста за Христовото 
раѓање ќе се прошири насекаде. Децата ги 
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peștera în care s-a născut Pruncul Isus. Dar mai 
există și o alt simbolistică. Copiii sunt Domnul Iisus 
Hristos și de aceea primesc daruri, iar gazdele 
(casele unde merg ei cu colindatul) sunt un simbol 
al înțelepților care au oferit darurile Pruncului. 

În Ajunul Crăciunului, familia se adună în 
întregime la cină și, conform obiceiului, nu este     
invitat nici un oaspete în seara aceasta. Se întinde 
o masă bogată, de post. Gazdele macedonene fac 
tot posibilul să aibă masa cât mai bogată pe tot 
parcursul anului. Cu această ocazie se frământă 
pâine, iar în anumite locuri se fac plăcinte în care 
se pune o monedă. Se crede că cine va găsi      
moneda în pâine sau în plăcinte va avea noroc, îl 
va urmări norocul pe tot parcursul anului. Înainte 
de cină, când cu toți sunt adunați în jurul mesei, 
bărbatul casei sau gospodăriei binecuvântează 
masa, rupe pâinea sau plăcinta în într-un număr de 
bucăți egal cu numărul membrilor familiei, plus încă 
două bucăți, una pentru Dumnezeu și una pentru 
spiritul casei, și o împarte tuturor. Bucățile de pâine 
sau plăcintă destinate lui Dumnezeu și casei se 
păstrează până la următorul Ajun. 

De asemenea, seara, în noaptea de Ajun se 
pune în foc o creangă de stejar (numită și creangă 
de Ajun sau creanga Ajunului), stejarul fiind      
considerat în tradiția macedoneană a fi cel mai  
sănătos copac, din dorința ca toți membrii familiei 
să fie sănătoși în anul care vine. 

Cu ocazia acestei sărbători se aprinde și un 
alt foc, care este asociat de obicei cu obiceiul     
uratului, obicei numit în limba macedoneană     

симболизираат пастирите, а домот, каде што 
одат ја симболизира пештерата во која е роден 
Младенецот. Постои уште една симболика. 
Децата се Господ Исус Христос и затоа 
добиваат дарови, а домаќините се симбол на 
мудреците кои ги принеле даровите пред 
Младенецот. 

Семејството на Бадник се собира на 
заедничка вечера и според обичајот оваа вечер 
не се оди на гости. Се прави богата, посна 
трпеза. Домаќините се трудат да принесат од се 
по нешто за да им биде богата трпезата во 
текот на целата година. Се меси погача, а во 
некои места се прават зелници во кои се става 
паричка. Се верува дека оној кај кого ќе падне 
паричката ќе го следи среќа во текот на целата 
година. Пред почнувањето на вечерата на која 
сите се собрани, домаќинот ја благословува 
трпезата, го крши кравајчето, а некаде го дели 
зелникот, на толку делови колку што има 
членови во семејството, оставајќи уште дел за 
Бога и дел за куќата. 

Исто така, вечерта во огнот се става 
бадниково гранче кое се смета за најздраво 
дрво, за да бидат здрави сите во семејството. 

За време на овој празник се пали и 
коледарски оган, кој е поврзан со обичајот, 
наречен Коледица или Коледе. И денес и во 
минатото во селата и градовите во сите 
краишта во Македонија, поголеми или помали 
групи на луѓе палат огнови и пеат песни, а 
денес се избира и кум, кој меси погача со 
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koledița sau kolede. Atât astăzi cât și în trecut, în 
satele și orașele din toate regiunile Macedoniei de 
Nord, grupuri mai mari sau mai mici de oameni 
aprind focuri și cântă cântece, și tot cu această 
ocazie se alege un naș, care frământă pâinea în 
care introduce o monedă și o împarte tuturor celor 
prezenți în jurul focului. Cel care găsește moneda 
va deveni naș anul viitor. În Ajunul Crăciunului, 
mai există obiceiul ca o anumită cantitate de paie 
să fie așezată undeva în dormitor, acțiune care 
simbolizează peștera în care s-a născut Hristos. 

În timpul sărbătoririi Ajunul Crăciunului, în 
părțile de nord, nord-vest și est ale Macedoniei de 
Nord, se coace o pâine ritualică numită „kravaice”, 
„pupa” sau ”colac”. Aluatul se frământă din făină 
de grâu fără drojdie, înăuntru este ascunsă o     
monedă (bănuț) și se coace într-o tavă de pământ 
în țăst. Scopul pâinii ritualice în toată Macedonia 
de Nord este același: persoana care va găsi       
bănuțul va avea noroc pe parcursul anului viitor, 
„va fi norocos”. Însă, în regiunea Știp și Kociani, se 
crede că persoana care va găsi moneda va avea 
un accident sau se va îmbolnăvi în anul care vine, 
așa că în aceste zone nimeni nu dorește să       
găsească bănuțul ascuns în pâine. În regiunea 
Gevghelia, gospodina frământă un aluat pentru a 
realiza o pâine numită „gumno” sau „urușkov 
kulak” din aceeași făină ca și pâinea realizată de 
Ajun dar, destinată celei de a treia zile de Crăciun, 

паричка. Оној, кај кого ќе падне паричката, 
наредната година станува кум. Вечерта на 
Божик некаде се става и слама во собата за 
спиење, што ја симболизира пештерата во која 
се родил Христос. 

При празнувањето на Бадник се меси 
обредно бадниково лепче во северните, 
северозападните и источните делови на 
Македонија наречено „кравајче“, „пупа“ или 
колач. Лепчето се замесува од пченично 
брашно без квасец, внатре се сокрива паричка 
и се пече во „црепна“ под вршник. Намената на 
обредното лепче ширум Македонија е иста: на 
оној на кој ќе се падне паричката, ќе го следи 
среќа во текот на претстојната година, 'ќе биде 
к'сметлија'. Но, во Штипско и Кочанско се 
верува дека на оној на кој ќе му се падне 
паричката ќе го следи несреќа или болест во 
претстојната година, па поради тоа во овие 
краишта никој не сака таа ним да им се падне. 
Во Гевгелиско домаќинката замесува „гумно“ 
или „урушков кулак“ од истото брашно како 
бадниковото лепче, наменето за трет ден 
Божик, само што внатре не вметнува паричка, 
туку во средината на тестото става една глава 
лук и заедно ги пече, со цел домаќините да 
бидат здрави „кути лук“. Вечерта се подготвува 
’Бадна вечера’, која е исклучиво посна: посна 
сарма, гравче, пита со зелје. Трпезата за 
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Бадната вечера, како ’свето место’ се става врз 
слама, како спомен на јаслите на Витлеемската 
пештера каде што е роден Исус: на пример. во 
источните делови на Македонија, под трпезата 
се става `ржана слама и две `ржани снопчиња 
во форма на крст, врзани со црвен конец, 
додека во Скопско на подот се фрла неколку 
ракатки жито, преку кое се става слама, 
рогозина или килим, а одозгора се поставува 
трпезата. 

„Ела, Боже, да вечераме“ “Повели Дедо 
Боже да вечераме”. А која е симболиката на 
овој чин? Без разлика на начинот на 
поставување на сламата и посипување на 
разните видови жито, симболиката на овој чин 
ширум Македонија е иста: „земјата да роди од 
сè во претстојната година“. Освен храната, во 
Кривопаланечко на трпезата се става и сито, со 
симболично значење: ’да бидат сити’, односно, 
да нема глад во семејството. Пред 
започнувањето на Бадната вечера, ширум 
Македонија се практикува обичајот на канење, 
кога се повикува Господ на вечера со зборовите 
’Ела, Боже, да вечераме’... Во Овче Поле се 

doar că nu se introduce o monedă înăuntru, ci se 
pune o căpățână de usturoi în mijlocul aluatului și 
se coc împreună, pentru ca gazdele să fie        
sănătoase precum usturoiul. Seara se pregătește 
„cina de Ajun” care este exclusiv compusă din 
mâncare de post: sarmale de post, fasole, plăcintă 
cu varză. Și pentru ca masa din Ajunul Crăciunului, 
să facă trimitere la un loc sfânt, ea se așează pe 
paie în amintirea ieslei din peștera din Betleem   
unde s-a născut Iisus. De exemplu, în estul       
Macedoniei se pun sub masă câțiva pumni de    
cereale, peste care două mănunchiuri de paie     
dispuse în formă de cruce și legate cu ață roșie, în 
timp ce la Skopje se aruncă pe jos mai mulți pumni 
de cereale, peste care se pun paie, peste care se 
pune o rogojină sau un chilim și deasupra cărora 
se pune masa pe care se va servi cina de Ajun. 

„Vino, Doamne, să luăm cina!”, „Poftește 
Moșule (Bunule) Dumnezeu la cină!”. Care este 
simbolismul acestor invitații? Indiferent de modul în 
care se așează paiele și se împrăștie pe jos       
diferitele tipuri de cereale, simbolismul acestui act 
în toată Macedonia de Nord este același: 
„pământul să rodească cu de toate în anul care   
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vine”. Pe lângă mâncare, în regiunea Kriva        
Palanka se pune pe masă o sită, cu semnificație 
simbolică: ca în anul următor toată lumea să fie 
sătulă, să nu existe foamete in familie. Înainte de 
începerea cinei din Ajunul Crăciunului, în toată   
Macedonia de Nord se practică obiceiul de a îl   
invita pe Dumnezeu la cină cu cuvintele „Vino, 
Doamne, să luăm cina!”... În regiunea Ovce Pole 
se crede că dacă o persoană se scoală de la masă 
în timpul cinei de Ajun, aceasta va fi prima care 
decedează. În satul Raotințe, din regiunea Tetovo, 
înainte de cina de Ajun, bătrânii și copiii își dădeau 
jos opincile din picioare și începeau să le miște pe 
sub masă imitând mersul puilor, cocoșilor, mieilor 
și iezilor, pentru ca aceștia să se înmulțească în 
anul următor. Potrivit credințelor populare        
macedonene, în timpul cinei de Ajun de Crăciun 
sunt interzise certurile în casă, pentru ca în anul 
care vine să fie multă pace între membrii familiei, 
să nu existe certuri în familie. Odată ce a trecut 
Ajunul Crăciunului, mâncarea nu se ridică de pe 
masă, ea este lăsată să stea acolo toată noaptea, 
iar conform credinței populare, noaptea, Moșul 
(Bunul) Dumnezeu va veni și va lua cina. După    
cina de Ajun nu se mătură, pentru că, conform    
credinței, fericirea va fi măturată, pierdută. Înainte 
de cină, gospodarul casei aprindea un foc din    
bucăți de stejar. Și se avea grijă ca să nu ardă tot 

верува дека, ако некој стане за време на 
вечерата, прв ќе умре. Во село Раотинце, 
Тетовско, пред да започне вечерата, старите и 
децата ги одврзувале опинците и ги ’треселе’ 
под трпезата, истовремено имитирајќи ги 
пилињата, кокошките, јагнињата и јарињата, со 
цел тие да се плодат во претстојната година. 
Според македонските народни верувања, за 
време на Бадната вечера се забрануваат 
караниците во домот, 'за да нема караници во 
семејството во претстојната година'. По 
Бадната вечера храната од трпезата не се 
крева и се остава да стои цела вечер, при што 
според народните верувања, „ноќта ќе дојде 
дедо Боже и ќе вечера“. Ширум Македонија по 
вечерата не се мете, согласно со верувањето 
дека „ќе се изгуби, ќе се измете среќата“. Пред 
вечерата домаќинот во домот пали оган од 
бадниково дрво - бадник. Се внимавало 
бадникот да не изгори во целост и од него се 
чувало мало недогорено парче: од него во 
Скопско и Кривопаланечко се изработувале 
мали крстови, кои се ставале на кровот или на 
вратата на куќата, потем на нивата, кај 
добитокот итн., со верување дека тој ќе ги 
штити од секакво зло“. 

Зимскиот календарски циклус во 
македонската народна традиција со празниците 



Божиќ кај македонците - Crăciunul la macedoneni 

MACEDONEANUL - МАКЕДОНЕЦОТ Страна 14 - Pagina 14 

е најисполнетиот период со обичаи и празници 
во македонскиот народен календар. За време 
на Божикно-новогодишниот обреден комплекс 
низ Македонија се празнува еден од најбогатите 
празници со обичаи. Значителен дел од 
богатиот комплекс на црковни и народни обичаи 
за Бадник и за Божик, потекнува од 
најдалечното минато на македонскиот народ. 
Тие го отсликуваат неговиот народен и културен 
идентитет. 

Утредента рано наутро пред изгрејсонце 
се празнува Коледе, кој се карактеризира со 
обредни поворки, составени од поголеми или 
помали групи на деца наречени „коледари“. 
Опремени со коледарски стапчиња и со 
торбичка преку рамо, во раните утрински часови 
тие одат од куќа до куќа, тропаат по вратите и 
пеат песни, или само извикуваат „Коледе, 
Коледе“, со што го најавуваат доаѓањето на 
Божик. Потем на домаќините им посакуваат 
здравје, среќа и бериќет, а тие за возврат ги 
даруваат со пари, ореви, костени, портокали, 
јаболка, во поново време бонбони и др. 

Зборот Бадник веројадно доаѓа од 
старомакедонскиот збор – да бидеш буден. Таа 
ноќ, сите домашни луѓе не заспиваат туку 
преноќеваат будни, та од тоа се гледа дека таа 
ноќ е наречена: бадник – будник“. Истражувачи 
на овие обичаи сметаат дека името на овој ден 
доаѓа од бдеењето, будноста покрај обредниот 
оган. 

Истражувачите сметаат дека во 
праисторијата овој ден бил празник поврзан со 
враќањето на Сонцето од јужните напоредници, 
по зимската краткоденица. Раѓањето на новото 
Сонце значело и раѓање или обнова на животот. 
Подоцна, Христијанската црква го презела овој 
празник и симболично го поврзала со 
Христовото раѓање.  

Македонците Бадник го слават по 
пагански, а Божиќ, ако имаат сила го слават 
заради бадниковите теревенки, тоа го прават по 
хрисјански.  

На Божик, рано утрото почнува 
Богослужба во црквите. Причесната следува по 

lemnul din acest foc. Și se păstra o mică bucată de 
lemn, nearsă în totalitate. În localitățile Skopje și 
Kriva Palanka, din această bucată de stejar care 
nu a ars în totalitate se făceau mici cruci, care apoi 
erau așezate pe acoperiș sau la ușa casei, pe 
câmp, acolo unde stăteau vitele, etc., cu credința 
că aceste cruci le vor apăra de tot răul din anul   
următor. 

Ciclul calendaristic al sărbătorilor de iarnă, 
în tradiția populară macedoneană, este cea mai 
bogată perioadă în ceea ce privește obiceiurile și 
tradițiile legate de sărbătorile din calendarul       
popular macedonean. În cazul ritualurilor legate de 
perioada de la Crăciun și până la Anul Nou, în     
întreaga Macedonie de Nord acestea sunt foarte 
multe și diverse. O parte semnificativă a bogatelor 
și numeroaselor obiceiuri bisericești și populare, 
dedicate Ajunului Crăciunului și Crăciunului,      
provine din trecutul îndepărtat al poporului        
macedonean și ele reflectă identitatea sa națională 
și culturală. 

După cina de Ajun, a doua zi dimineață    
devreme, înainte de răsăritul soarelui, începe     
sărbătorirea Crăciunului, care se caracterizează 
prin procesiuni ritualice, compuse din grupuri mai 
mari sau mai mici de copii numite „colindători”. 
Echipați cu bețe și o geantă de umăr, dimineața 
devreme merg din casă în casă, bat la uși și cântă 
cântece, sau pur și simplu strigă ”colinde, colinde”, 
anunțând sosirea Crăciunului. Apoi le urează     
gazdelor sănătate, fericire și prosperitate, iar în 
schimb primesc bani, nuci, castane, portocale,    
mere, mai nou bomboane și nu numai. 

Cuvântul Badnik (Ajunul Crăciunului)      
provine probabil din cuvântul macedonean vechi - 
a fi treaz. În acea noapte, oamenii nu adorm în    
casele lor, ci petrec noaptea treji, așa că acea 
noapte se numește: Badnik (Ajunul Crăciunului) – 
treaz (în stare de priveghe). Cercetătorii acestor 
obiceiuri cred, de asemenea, că numele acestei 
zile provine de la priveghere, de la privegherea   
lângă focul ritualic. 

Cercetătorii cred că în vremurile preistorice 
această zi era o sărbătoare asociată cu        
întoarcerea Soarelui de la ecuatorul sudic, după 
solstițiul de iarnă. Nașterea noului Soare  însemna 
și nașterea sau reînnoirea vieții. Mai târziu,        
Biserica Creștină și-a însușit această sărbătoare și 
a asociat-o simbolic cu nașterea lui Hristos.  

Macedonenii sărbătoresc Ajunul Crăciunului 
într-un mod păgân, iar Crăciunul, dacă au puterea 
să-l sărbătorească din cauza festivităților din Ajunul 
Crăciunului, o fac într-un mod creștinesc.  

De Crăciun, dis-de-dimineață, începe      
închinarea în biserici. Împărtășania urmează după 
slujbă și este momentul când cei certați trebuie să 
se împace și să se invite unul pe altul în ospeție. În 
unele sate din Macedonia, după slujbă, fetele merg 
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службата кога искараните треба да се помират 
и да се поканат меѓу себе на гости. Во некои 
села во Македонија по Богослужбата девојките 
одат по овоштарниците и ги врзуваат дрвјата, за 
да се сочуваат од разни болести и да бидат 
плодни. Овој обичај е пропратен со песни. 

Исто така, со Божик е поврзана и 
поговорката, „Пред Божик, зад Божик дома да 
си“, што има значење дека за време на 
Големиот празник треба да се биде дома во 
кругот на семејството и тука да се слушне и да 
се прослави радосната вест за раѓањето на 
Спасителот. 

Вечерта по Бадник, на 7.јануари се 
празнува Божик, на кој се слави Христовото 
раѓање. Кај македонскиот народ Божик се 
празнува со посебни обредни дејства. 
Карактеристично за овој ден е одењето в црква 
и омрсувањето на богатата трпеза за време на 
божиќниот семеен ручек. За време на овие 
денови се одбегнува секаков вид на работа. 
Одењето „на гости“ на прв ден Божик се 
забележува во Раотинце, Тетовско, и во 
минатото и денес. По богатиот и свечен ручек 
селаните се собирале сретсело каде имало 
собор, при што Божик се прославувал со песни, 
ора, музика, „тупани“, „гајде“ и хармоника. Орото 
го заводувал оној кој ќе плател; првин на оро се 
фаќале „беќарите“ (момчињата), па потоа 

prin livezi și leagă în pomi fire roșii, pentru a fi feriți 
de diverse boli și pentru a fi roditori. Acest obicei 
este însoțit și de cântece. 

Tot de Crăciun este și zicala „Înainte de 
Crăciun și după Crăciun să fii acasă”, ceea ce    
înseamnă că Marea Sărbătoare trebuie să îi       
găsească pe macedoneni întotdeauna acasă cu 
familia, unde să primească și să sărbătorească 
vestea bună a nașterii Mântuitorului. 

În noaptea de după Ajunul Crăciunului, pe 7 
ianuarie, se sărbătorește Crăciunul, care         
celebrează nașterea lui Hristos. La poporul        
macedonean, Crăciunul este sărbătorit cu acțiuni 
ritualice speciale. Caracteristic acestei zile este 
mersul la biserică și un prânz bogat servit în        
familie. În aceste zile se evită orice fel de muncă. 
Mersul în vizită în prima zi după Crăciun este     
consemnată în localitatea Raotințe, din regiunea       
Tetovo, atât în trecut, cât și astăzi. După un prânz 
bogat și festiv, sătenii se adunau în mijlocul satului 
unde avea loc un sobor, în cadrul căruia era       
sărbătorit Crăciunul cu cântece, hore acompaniate 
de muzică interpretată cu tobe, cimpoi și acordeon, 
printre alte instrumente. Horele erau conduse de 
cel care avea să plătească muzicanții; mai întâi în 
hore se prindeau beșiarite (burlacii), apoi 
„deikete” (fetele nemăritate), tinerii și bătrâni. În 
perioada Crăciunului se cântă cântece de Crăciun, 
care pot fi considerate o continuare a colindelor 
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„дејкете“ (момите) млади и стари. За време на 
Божик се пеат 'Божикни песни' кои 
претставуваат продолжение на коледарските 
песни кои се исполнуваат за време на Бадник. 
Божикните песни содржат желби за плодна 
година, како и радост поради повторното 
раѓање на Сонцето. Божикните песни содржат 
повеќе елементи на христијанската религија и 
се повозвишени од коледарските.“ 

На Божиќ се оди во црква и се врши 
причестување со земање на фора и вино, кои ги 
симболизираат Исусовото тело и крв. По овој 
чин луѓето смеат да се омрсат. Се подготвува 
богата софра, на која скоро задолжително било 
свинското месо. 

На денот на Христовото раѓање, по 
одењето во црква луѓето се веселеле, играле и 
пееле среде село. Божиќ, според црковниот 
календар, се празнува три дена. Вториот ден е 
Соборот на Света Богородица, а третиот е 
Свети Стефан првомаченик. Во некои краеви на 
овие празници, луѓето што го носат името 
Божидар, Божо, Бошко и сл. слават именден на 
Божиќ, а Стефан, Стојан, Стојче слават на 
Св.Стефан. Од Божиќ почнуваат 12-те така 
наречени некрстени или нечисти, погани 
денови, кои траат се до пред Водици, денот кога 

care se cântă în Ajunul Crăciunului. Cântecele de 
Crăciun conțin urări pentru un an rodnic, precum și 
exprimarea bucuriei referitoare la renașterea     
Soarelui. Cântecele de Crăciun au drept inspirație 
elementele religiei creștine și insuflă respect în 
comparație cu colindele. 

De Crăciun macedonenii merg la biserică și 
se împărtășesc luând anafură și vin, care        
simbolizează trupul și sângele lui Isus. După acest 
act, macedonenii se pot odihni. Ei pregătesc o    
masă bogată, ocazie cu care carnea de porc era 
aproape obligatorie. 

În ziua nașterii lui Hristos, după ce au mers 
la biserică, oamenii s-au bucurat, au dansat și au 
cântat în mijlocul satului. Crăciunul, conform      
calendarului bisericesc, este sărbătorit timp de trei 
zile. A doua zi este Soborul Sfintei Născătoare de 
Dumnezeu, iar a treia este Sfântul Ștefan Primul 
Mucenic. În unele regiuni, cu ocazia acestor       
sărbători, macedonenii care poartă numele de     
Bojidar, Bojo, Boșko și altele asemenea lor își    
sărbătoresc ziua onomastică de Crăciun, iar      
macedonenii care poartă numele de Ștefan,       
Stoian, Stoice își sărbătoresc ziua onomastică de 
Sf. Ștefan. Crăciunul începe cu cele 12 așa-zise 
zile păgâne, nebotezate sau necurate, care        
durează până înainte de Bobotează, ziua în care 



Isus a fost botezat. 
Crăciunul este ziua în care spiritul lui Isus 

coboară printre oameni și aduce pace. Pentru     
faptul că este sărbătoare așa de mare,        
macedonenii nu mătură în aceste tre zile și nici nu 
aruncă gunoiul afară din casă. 

Macedonenii cred că spiritele rele, spiridușii, 
vampirii, vrăjitoarele etc. mișună pe Pământ în 
aceste zile și pun în pericol siguranța și securitatea 
oamenilor. Prin urmare, de la Crăciun până la     
Bobotează, macedonenii poartă asupra lor o       
varietate de talismane - mijloace apotropaice de a 
se proteja de spiritele rele, cum ar fi usturoiul,     
pelinul, sarea. 

Исус бил крстен. 
Божиќ е денот кога духот на Исус е 

спуштен помеѓу луѓето и носи мир. Бидејќи се 
слави, 3 дена не се чисти подот и не се фрла 
ништо од куќата. 

Се верува дека во овие денови се движат 
зли духови, караконџули, вампири, вештерки и 
сл. кои ги загрозуваат безбедноста и сигурноста 
на луѓето. Затоа од Божиќ до Водици, луѓето со 
себе носеле најразлични амајлии – 
апотропејски средства со кои се заштитувале 
од злите духови, како што се лук, пелин, сол. 

Меѓу дванаесетте големи христијански 
празници Божиќ се празнува најсвечено. На овој 
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ден се празнува раѓањето на Господ Исус 
Христос, второто лице од Светата Троица. 
Евангелските текстови сведочат дека римскиот 
император Август издал заповед да се изврши 
попис на населението во Империјата. Секој 
требало да биде запишан во градот на своите 
дедовци. Палестина тогаш била во рамките на 
Римската империја поради што и праведните 
Јосиф и Света Дева Марија од Назарет тргнале 
за Витлеем за да се запишат во овој град, 
зашто и двајцата биле од родот Давидов. 

Кога пристигнале во Витлеем за нив 
немало место во гостилниците и куќите поради 
тоа што во градот имало многу народ дојден 
заради пописот. Некои добри луѓе сакајќи да им 
помогнат ги упатиле во една пештера во 
близината на градот каде што пастирите во 
невреме ги засолнувале своите стада. Ноќта 
силна светлина ја исполнила пештерата, но и 
околните ридови, потоа Света Дева Марија го 
родила својот Син превенец, го повила и го 
ставила во јаслите.  

Денот на раѓањето на Исус 
Христос не е познат и во првите три 
века овој празник не се празнувал. 
Причина за тоа е христијанскиот 
поглед на животот, во тие времиња 
на робовладетелски општества. Во 
барањето на датумот кога тој да се 
празнува, Светата Христијанска 
црква решила тоа да биде денот 
кога во претхристијанскиот период 
се празнувал денот на новото сонце 
или на младото сонце, а тоа бил 25 
декември по Грегоријанскиот, 
односно 7 јануари по Јулијанскиот 
календар. 

Иако има претпоставки дека 
празникот се празнувал и порано, 

Dintre cele douăsprezece sărbători creștine 
majore, Crăciunul este sărbătorit cel mai      
solemn. În această zi se sărbătorește        
nașterea Domnului Iisus Hristos, a doua      
persoană a Sfintei Treimi. Sfânta Evanghelie 
ne-a transmis faptul că împăratul roman      
Augustus a ordonat un recensământ al        
Imperiului. Toată lumea urma să fie recenzată 
în orașul unde se născuseră bunicii fiecăruia. 
Palestina făcea pe atunci parte din Imperiului 
Roman, așa că Iosif cel drept și Preacurata 
Fecioară Maria din Nazaret au plecat la        
Betleem pentru a se recenza în acest oraș, 
pentru că amândoi erau din familia lui David. 

Când au ajuns în Bethleem, nu mai era loc 
pentru ei în hanuri și nici în case pentru că 
erau foarte mulți oameni în oraș care veniseră 
pentru recensământ. Unii oameni buni, vrând 
să-i ajute, i-au trimis într-o peșteră din       

apropierea orașului unde ciobanii își adăposteau 
turmele în timpul furtunii. Noaptea, o lumină        
puternică a umplut peștera, dar și dealurile din jur, 
apoi Sfânta Fecioară Maria l-a născut pe Fiul 
Sfânt, l-a învelit și l-a așezat în iesle.  

Nu se cunoaște ziua nașterii lui Iisus Hristos 
și în primele trei secole această sărbătoare nu a 
fost sărbătorită. Motivul pentru acest lucru este   
viziunea creștină asupra vieții în acele vremuri   
caracterizate prin existența sclavagismului. La    
dilema asupra datei când Nașterea lui Isus trebuie 
sărbătorită, Sfânta Biserică Creștină a hotărât ca 
aceasta să fie ziua în care în perioada precreștină 
se sărbătorea ziua soarelui nou sau a soarelui   
tânăr, adică 25 decembrie după calendarul        
gregorian, respectiv 7 ianuarie după calendarul   
iulian. 

Deși există speculații că sărbătoarea ar fi 
fost sărbătorită și înainte de această hotărâre a  
bisericii, potrivit unor cercetători, cea mai veche 
mențiune a acestei sărbători, sau stabilirea ei este 



considerată a fi calendarul Papei Liberian 
(calendarul liberian) din 354 când a fost sărbătorită 
la Roma. 

Crăciunul a fost sărbătorit pentru prima dată 
la Constantinopol, atunci când a fost introdus de 
Sf. Grigore Teologul. 

S-a născut Isus! 
Adevărat s-a născut! 
  

Laura Rogobete 
  
 
  

VASILIȚA 
  
Pe data de 1 ianuarie, conform calendarului 

pe stil vechi (adică 14 ianuarie conform        
calendarului pe stil noul), poporul macedonean   
sărbătorește trei sărbători: tăierea împrejur a   
Domnului, Sfântul Vasile cel Mare și Anul Nou   
ortodox pe rit vechi. 

Datorită suprapunerii cu sărbătoarea    
Sfântului Vasile, această triplă sărbătoare este    
cunoscută popular sub numele de Vasilița și este 
asociată cel mai mult cu obiceiurile și credințele 
legate de Anul Nou pe rit vechi. 

Vasilița cade în perioada așa-ziselor zile 
nebotezate, perioadă care durează de la Crăciun 

според некои истражувачи за најрано 
споменување на овој празник, или за негово 
востановување се смета календарот на папата 
Либериј (Либеријански календар) од 354 година 
кога се празнувал во Рим. 

За прв пат Божиќ е празнуван во 
Цариград, каде што го востановил св. Григориј 
Богослов. 

Христос се роди! 
Вистина се роди! 
 

Лаура Рогобете 
 
 
 

ВАСИЛИЦА 
 
На 1 јануари според стариот (односно 14 

јануари според новиот) календар македонскиот 
народ празнува три празници: Обрезание 
Господово, Свети Василиј Велики и 
Православна Нова Година. 

Поради совпаѓањето со празникот на 
Свети Василиј овој празник во народот најчесто 
е познат како Василица, а тоа нај повеќе 
асоцира на обичаите и верувањата поврзани со 
Новата Година. 

Василица се паѓа во периодот на т.н. 

Божиќ кај македонците; Василица - Crăciunul la macedoneni; Vasilița 
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Некрстени денови, период што трае од Божик 
до Водици, кога според легендата Исус не бил 
крстен и ѓаволите се мачеле да го излажат да 
не се крсти и да не се исполни волјата божја. 

Се верува дека овие денови за човекот 
се опасни бидејќи тогаш мртвите се во 
движење, разни вампири, караконџули, 
вештерки, самовили и други нечисти сили се 
активни и на сите начини сакаат да му 
напакостат. За заштита од овие негативни 
демони човекот во овој период избегнувал 
некои потешки работи, но изведува и разни 
магиски заштитни дејствија. 

Особено познати се некои обичаи како 
бабарските, русалиските и сл. од кои траги на 
почвата на Македонија се одржале до денес. 

Посебно интересна е една драмска игра 
со маски која се среќава на теренот на цела 
етничка Македонија, но секаде со различни 
имиња според имињата на учесниците во 
играта: во охридско-василичари, во битолско-
бабари, во скопско-џамалари, во тиквешијата-
џаламари, во разлошко-сурваскаре, во 
костурско и други места во Егејска Македонија 
ешкари и тн. 

Иако во повеќе места оваа драмска игра 
се играла во текот на сите дванаесет Некрстени 
денови сепак таа најчесто е поврзана со 

până la Bobotează, când conform legendei, Iisus 
nu era botezat și dracii s-au luptat să-l determine 
să nu se boteze și să nu facă voia lui Dumnezeu. 

Se crede că aceste zile sunt periculoase 
pentru om, deoarece atunci morții sunt în mișcare 
pe Pământ, iar diverși vampiri, suflete răuvoitoare, 
vrăjitoare, zâne și alte forțe malefice sunt active și 
vor să facă rău în orice fel oamenilor. Pentru a se 
proteja împotriva acestor elemente negative,      
oamenii, în această perioadă, trebuie să evite să 
întreprindă unele activități grele, dar trebuie să își 
ia măsuri de protecție, adică să întreprindă și     
diverse acțiuni considerate magice pentru        
protecție. 

Unele obiceiuri destinate protecției        
individuale sau comunitare sunt deosebit de        
renumite, cum ar fi și dansurile cu caracter        
cathartic, dansuri tradiționale ale babarilor, sau ale 
rusaliilor (echivalentul călușarilor din Oltenia) din 
care s-au păstrat până astăzi elemente pe întreg 
teritoriul Republicii Macedonia de Nord. 

Deosebit de interesant este obiceiul măștilor 
care poate fi regăsit pe întregul teritoriu ocupat de 
către macedoneni, dar care poartă diferite denumiri 
în funcție de zonă și de cum sunt denumiți        
interpreții: în zona Ohrid-vasiliciari, în zona Bitola-
babari, în zona Skopje-jamalari, în zona Tikveș-
jalamari, în zona Razlog-survaskari, în zona Kostur 
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și în alte zone din Macedonia Egeeană–eșkari, etc. 
(vasiliciarii, babarii, jamalarii, jalamarii, survaskarii 
și eșkarii sunt grupuri de tineri mascați, de obicei 
bărbați, care în Ajunul Anului Nou pe stil vechi, se 
duc din casă în casă și interpretează diferite      
dansuri și versificații care au menirea să bine      
dispună auditoriul) 

Deși în multe zone din Republica        
Macedonia de Nord, aceste măști sunt un obicei 
care a fost și este practicat în toate cele        
douăsprezece zile așa zis nebotezate, ele sunt   
încă cel mai adesea asociate cu sărbătoarea    
Sfântului Vasile, cu Vasilița. 

Este important de menționat că, Vasilița   
este una dintre rarele sărbători unde copii        
celebrează în mod diferit față de adulți Obiceiurile, 
tradițiile și cântecele practicate de aceștia sunt 
destul de asemănătoare cu obiceiurile tradițiile și 
cântecele practicate de copii în Ajunul Crăciunului 
și cu totul diferite față de modul de celebrare al 
adulților.  

Atât cu ocazia sărbătoririi Vasiliței, cât și în 
Ajunul Crăciunului, grupurile de copii mai întâi se 
adună în jurul focului comun aprins în vatra satului 
sau al localității, iar apoi se duc din casă în casă 
prin toate casele din sat sau de la oraș,        
interpretând cântecele scurte conform tradiției    
pentru care primesc daruri simbolice. Aceste     
cântecele, ca și colindele de Crăciun, nu au o linie 
melodică dezvoltată, ci sunt mai mult recitate și 
respectiv scandate, cu strigăte caracteristice de 
început și de sfârșit, iar din punct de vedere al   
conținutului, cântecelele caracteristice Vasiliței și 

празникот Василица. 
Важно е да се одбележи дека како ретко 

кој празник децата одделно од возрасните 
Новата Година ја пречекуваат со посебни 
обичаи, игри и песни кои многу се различни од 
оние што ги изведуваат возрасните, но се 
блиски до обичаите и песните што се 
изведуваат на Бадник. 

И на Василица како и на Бадник групи 
деца најпрвин околу заедничкиот оган, а потоа 
одејќи по куќите низ селото или градот, пеат 
пригодни песни за што добиваат подароци. И 
овие песни како и коледарските од Бадник 
немаат развиена мелодија туку се кажуваат со 
скандирање, со карактеристични извици на 
почетокот и на крајот, а и во мотивска смисла 
се блиски. Низ песната се искажуваат многу 
убави желби и благослови за родна година: 

Сурова, сурова година 
голем клас на нива, 
голем грозд на лоза 
жолт мамул на леса, 
живо здраво до година. 
до година до амина. 
Децата, исто така, носат прачки, дренови 

или сливови, со кои ги удираат луѓето, особено 
старите и болните лица, обичај што се вика 
суровење, што значи и тие да се сурови 
(здрави) како прачката. Тоа се прави и со 
домашните животни особено со коњите, 
воловите и овците поради што домаќинот 
василичарите ги одведува во шталата. 

Возрасните за овие прослави се 

Василица - Vasilița 
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Ajunului de Crăciun sunt apropiate. Cântecele, de 
obicei, exprimă multe și frumoase urări și        
binecuvântări pentru un an roditor: 

Început de an verde să fie,  
peste toate câmpurile, 
numai ciorchini vița de vie să aibă  
ce s-a cultivat tot o floare să fie, 
să trăim sănătoși până la anul, 
la anul și la mulți ani. 
Copiii poartă cu ei și nuiele, toiege, ramuri 

verzi din copaci, jgheaburi sau ligheane, cu care 
lovesc oamenii, în special bătrânii și bolnavii,     
obicei numit și „cruzime”, ceea ce înseamnă că 
aceștia vor fi la fel de cruzi, respectiv verzi /      
ezistenți / sănătoși ca și obiectele cu care au fost 
loviți. Acest lucru se face și cu animalele        
domestice, în special cu caii, boii și oile, și din 
această cauză gazda duce copii care urează la 
staule sau în celelalte locuri unde acestea sunt    
ținute. 

Adulții se pregătesc pentru sărbătorirea    
Vasiliței în avans. Își procură sau își fac propriile 
măști, își pregătesc obiectele cu care vor face cât 
mai mult zgomot, cum ar fi clopoței, clopote, cutii 
metalice de conserve, oale, dar si instrumente    
muzicale precum cimpoi, flaute, tobe etc. Această 
recuzită sperie și creează mult zgomot și        
urmărește nu numai să creeze o atmosferă veselă, 

подготвуваат од порано. Тие набавуваат прибор 
за маскирање, предмети за тропање и правење 
врева, како ѕвонци, клопотарци, тенеќиња, 
тенџериња, но и музички инструменти: гајди, 
кавали, тапани и сл. Со овие реквизити се 
создава голема врева која има цел не само да 
создаде весела атмосфера туку и да ги 
заплаши и избрка лошите духови. 

Во василичарските дружини одат луѓе 
веселници, луѓе што знаат да се шегуваат. 
Обичаите што притоа ги изведуваат 
претставуваат вистинска народна драма со 
точно определени улоги на учесниците, со 
маскирање и други елементи присутни во 
фолклорниот театар. 

Во Скопско овие дружини броеле 30 до 
50 учесници од кои се избирале четворица 
„маскарџии”. Меѓу нив двајца биле „старци”, а 
други двајца ги играле улогите на две млади 
жени – невестата и орваната. 

Се верува дека овие денови за човекот 
се опасни бидејќи тогаш мртвите се во 
движење, разни вампири, караконџули, 
вештерки, самовили и други нечисти сили се 
активни и на сите начини сакаат да му 
напакостат. За заштита од овие негативни 
демони човекот во овој период избегнувал 
некои потешки работи, но изведува и разни 
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ci și să sperie și să alunge spiritele rele. 
În grupurile/cetele de vasiliciari se adună 

oameni veseli, oameni care știu să glumească. 
Obiceiul pe care îl practică constituie o adevărată 
punere în scenă a unei piese populare, cu roluri 
precis definite ale interpreților, cu măști și alte     
elemente prezente și în teatrul popular. În Skopje, 
aceste grupe/cete numără între 30 și 50 de       
participanți, dintre care doar patru poartă măștile. 
Două dintre măști interpretează rolul „bătrânilor”, 
iar celelalte două rolul tinerilor și anume – 
”mireasa” și ”orfanul”. 

Ceilalți membri ai grupei / cetei formează 
grosul și sunt numiți „copiii” sau „armata”. În       
ceremoniile practicate, ”bătrânul bun” îl ucide pe 
”bătrânul rău”, ceea ce însemna că spiritele bune 
le înving pe cele rele, fapt care în consecință este 
menit să asigure bunăstarea casei și comunității și 
recolte bogate de-a lungul anului care urmează. În 
regiunea Gornogiumaisko, aceste grupe/cete      
numără 15-20 de băieți și sunt numite 
„survaskare”. Un membru al cetei este ”ursul”, altul 
este ”ursarul” și altul este ”mireasa” căreia trebuie 
să îi fie sărutată mâna. În satele Embore, Debreț și 
Palior din partea egeeană a Macedoniei participă 
măștile numite ”ariciul mic” și ”ariciul mare”. Prima 
mască are întotdeauna ca protagonist un copil, iar 
cea de a doua un adult. În localitatea Debarța 
(regiunea Ohrid) principalele măști în această     
tradiție sunt ”mirele”, ”mireasa” și ”ghicitorul”. 

În trecut aceste grupe/cete de vasiliciari    
intrau în fiecare casă, sau, dacă nu aveau voie să 
intre în casă, pentru că trebuie să precizăm că unii 

магиски заштитни дејствија. 
Другите учесници во тајфата 

претставувале „деца” или „војска”. Во играта 
што ја играле добриот старец го убивал 
лошиот, што значело дека добриот дух го 
убивал лошиот што од друга страна, пак 
требало да значи обезбедување на благостојба 
во куќата и богат род на земјоделските култури. 
Во Горноџумајско овие дружини броеле 15-20 
момчиња и се викале „сурваскаре”. Еден од нив 
го викале мечка, друг мечкар, трет се правел 
невеста и бакнувал рака. Во селата Емборе, 
Дебрец и Палиор во егејскиот дел на 
Македонија се играла Мала и Голема Ешка. 
Првата ја изведувале децата, а втората 
возрасните. Во Дебарца (Охридско) главни 
актери во оваа игра биле зетот, невестата и 
гатачот. 

Овие василичарски дружини во секоја 
куќа, или, ако не ги пуштале да влезат поради 
тоа што биле многу вулгарни, во дворот ја 
играле споменатата драмска игра за што 
добивале подароци (месо, грав, компири, зејтин 
и др.) од кои правеле заедничка гозба. Таму пак 
каде што не ќе ги дарувале правеле некоја 
штета најчесто кршеле нешто што ќе најделе во 
дворот на пр. плуг, брана, кола и сл. Се 
внимавало две василичарски дружини да не се 
сретнат зашто редовно доаѓало до тепачки што 
траеле се додека некој не загинел за што 
сведочат топонимите Василичарски гроб, 
Бабарски гроб и тн. што ги има низ цела 
Македонија. 
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puteau fi foarte vulgari, interpretau în curțile        
gospodarilor amintitele puneri în scenă, pentru     
care primeau drept cadou (carne, fasole, cartofi, 
ulei etc.) din care la sfârșitul zilei se pregătea un 
ospăţ comun și la care participau toate cetele de 
vasiliciari din localitate. Acolo unde nu ar fi primit 
nimic acestea ar fi făcut ceva pagube, de obicei 
spărgând câte ceva din ceea ce se putea afla în 
respectiva gospodărie la vremea aceea, de    
exemplu: plug, ustensile agricole, căruță, etc.  

Cetele de vasiliciari aveau grijă să nu se 
întâlnească unele cu altele, pentru că nu puține au 
fost dățile în trecut când întâlnirea dintre două sau 
mai multe astfel de grupuri, s-a soldat cu decesul 
unuia dintre membri, dovadă fiind toponime cum ar 
fi: Mormântul Vasiliciarului sau Mormântul        
Babarului, care se regăsesc pe întreg teritoriul de 
astăzi al Republicii Macedonia de Nord. 

Există multe alte obiceiuri și credințe care 
au legătură directă cu începutul unui an nou. Este 
vorba, în primul rând, de ”ghicitul” fericirii și        
viitorului fiecărui membru al familiei precum și a 
”mărimii” turmelor de animale și a ”belșugului”     
culturilor agricole. În cenuşă fierbinte sau pe       
cărămizi încinse se puneau boabe de grâu sau alte 
cereale și, în funcţie de cât de înalt ”săreau”      
boabele se putea ”vedea” cât de fericite vor fi     
persoanele sau cât de bine le va merge turmelor și 
culturilor în anul ce urma să înceapă. De        
asemenea în țăst era pusă câte o cărămidă de    
către fiecare membru al familiei și aceste cărămizi 
se acopereau cu jar încins, peste care se punea 
capacul țăstului. La ridicarea capacului, persoanele 
a căror cărămizi erau acoperite cu cenușă albă    
urmau să prospere, în timp ce persoanele a căror 
cărămizi erau acoperite cu cenușă neagră urmau 
să aibă parte de boli și nenorociri. În anumite zone 
cu ocazia Vasiliței se făcea pâine sau produse de 
patiserie care aveau în interior pusă o monedă. 
Persoana care găsea moneda urma să fie foarte 
fericită în anul care se afla la început.  

Potrivit unor credințe legate de sărbătoarea 
Vasiliței, toată lumea trebuia să poarte un lucru 
nou în acea noapte de început de an și să îl mai 
poarte de câteva ori de-a lungul anului care abia 
începea, pentru belșug și prosperitate. 

În satul Bitușe, vis-a-vis de sărbătoarea    
Vasiliței, se făceau ciomege și șiruri de castane. 
Ciomegele erau realizate dintr-o tulpină de viță de 
vie și două nuiele de stejar, legate toate între ele 
cu un fir împletit din lână albă și lână roșie.        
Ciomagul avea aproximativ șaizeci de centimetri 
lungime, iar la un capăt erau legați ciucuri, realizați 
manual, precum și un bănuț de argint. În trecut, 
ciomegele se făceau numai pentru băieți, iar mai 
nou, ciomegele se fac și pentru copii de sex        
feminin. Șirurile de castane erau realizate din    
castane fierte înșirate pe un fir mai gros cu ajutorul 

Постојат повеќе обичаи и верувања што 
се директно поврзани со започнувањето на 
Новата година. Тука во прв ред е 
прогнозирањето на среќата и напредокот на 
секој член од семејството како и на стоката и на 
земјоделските култури. Во загреана пепел или 
во нагорена црепна се ставаат зрна жито и во 
зависност од тоа колку ќе скокне зрното се 
гледа колку ќе има напредок во претстојната 
година. Исто така во црепна се ставаат жарје и 
се покриваат со вршник, а потоа се гледа тие 
што се изгорени со бела пепел ќе имаат 
напредок, а тие што се изгаснати, црни јаглења, 
ќе доживеат болест и несреќа. На Василица во 
некои места месат и погача или баница со 
пара, како што тоа во повеќе места се прави на 
Бадник, и со тоа се прогнозира кој член од 
семејството ќе биде најсреќен. 

Според некои верувања на Василица 
секој требало да облече нешто ново за да го 
износи во текот на годината. 

Во селото Битуше наспроти Василица 
правеле суровици и низалки со костење. 
Суровиците ги правеле од едно лозово и две 
дренови гранчиња, изврзани со бел и црвен 
преден волнен конец. Суровицата била долга 
околу шеесетина сантиметри, а на врвот се 
врзувала рачно плетена киска и сребрена пара. 
Во минатото суровици се правеле за машките 
деца, а во поново време се правеле суровици и 
за женските деца. Низалките се правеле од 
костени, на тој начин што на подебел конец со 
игла се нижеле варени костени. Меѓу костените 
се ставале шеќерчиња, а во средината на 
низалката се врзувало и варено јајце. Во 
поново време наместо јајце се ставало 
чоколадо. 

Во селото Вевчани се одржува 
прочуениот Вевчански карневал кој од година 
во година станува се помасовен и попопуларен. 
Како туристичка атракција тој е посетен од 
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unui ac. Între castane se înșirau și dulciuri, iar la 
mijlocul șirului se punea un ou fiert. Recent, oul 
fiert a fost înlocuit cu o bucată de ciocolată. 

În satul Vevciani se ține celebrul Carnaval 
de la Vevciani, care de la an la an devine din ce în 
ce mai mare și mai popular. Ca obiectiv turistic, 
acest carnaval este vizitat de mulți oaspeți, și nu 
doar din Republica Macedonia de Nord. În cadrul 
celebrării Vasiliței în localitatea Vevciani, pe lângă 
elementele tradiționale, personaje și măști        
tradiționale, au fost adăugate și elemente noi, în 
primul rând măști și personaje care critică unele 
evenimente sau personalități din anul care tocmai  
s-a încheiat. Datorită faptului că acest carnaval a 
câștigat tot mai multă popularitate și atractivitate, în 
anul 1993, orașul Vevciani datorită carnavalului 
său a devenit membru al Asociației orașelor        
europene care organizează carnavaluri. Vasiliciari 
din Vevciani au participat la multe carnavale în    
lumea întreagă. În forma în care se păstrează    
astăzi acest tip de celebrare al Vasiliței, vedem o 
mulțime de obiceiuri tradiționale vechi, dar și      
câteva elemente mai recente. În Vevciani, Vasilița 
se sărbătorește timp de două zile, pe 13 și 14     
ianuarie. Vasaliciarii se organizează în două cete 
mari, în funcție de cartierul din care provin și ei 
sunt vasiliciarii din Gorna Maala și vasiliciarii din 
Dolna Maala. Fiecare dintre aceste grupuri are    

многу гости и тоа не само од Македонија. Во 
василичарските празнувања во Вевчани покрај 
традиционалните елементи, ликови, маски и сл. 
има и нови елементи, пред се маски и 
активности со кои се критикуваат некои настани 
или личности од изминатата година. Поради 
тоа што оваа манифестација доби поголема 
масовност и атрактивност во 1993 година 
Вевчани со својот карневал стана член на 
Здружението на европските карневалски 
градови. Вевчанските василичари учествувале 
на многу карневали во светот. Во формата во 
која денес се одржува во него гледаме мноштво 
традиционални обичаи, но и некои елементи 
што се од поново време. Во Вевчани Василица 
се празнува два дена, на 13 и 14 јануари. 
Василичарите се организираат во групи, 
зависно од маалската припадност, во 
василичари од Горна и од Долна маала. Секоја 
од овие групи си има свој конак, каде што се 
собираат и подготвуваат. 

Секоја група си има свој василичарски 
бајрак, што се чува во црквата Свети Никола и 
се користи само во оваа прилика. Бајраците се 
носат пред поворката додека василичарите 
шетаат низ селото. Секоја василичарска група 
има традиционални ликови: зет и невеста, 
потоа поп, ѓавол и Глупавиот Август. Зетот, 
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propriul său loc unde membrii săi se adună și se 
pregătesc. 

Fiecare ceată de vasiliciari are propriul său 
steag, care se păstrează în biserica Sfântul        
Nicolae din Vevciani și este folosit doar cu ocazia 
celebrării Vasiliței. Steagurile sunt purtate în fața 
cortegiului, în timp ce vasiliciarii se plimbă prin    
localitate. Fiecare grup de vasiliciari este format din 
personajele tradiționale: ”ginerele” și ”mireasa”, 
”preotul”, ”diavolul și ”August cel prost”. ”Mirele”, 
îmbrăcat în costum popular, poartă și o cârjă cu 
care agață oamenii de gât și îi apropie de 
”mireasă” pentru ca aceștia să îi sărute mâna și   
să-i ofere bani. ”Mireasa” este întotdeauna un   
bărbat, îmbrăcat în rochie de mireasă și reprezintă 
un simbol al fertilității. O parte integrantă a cetelor 
de vasiliciari sunt muzicanții care înveselesc      
publicul. 

Procesiunile cu ocazia Vasiliței încep pe    
data de 13 ianuarie la prânz. Vasiliciarii din Gorna 
Maala și vasiliciarii din Dolna Maala merg separat. 
Ei parcurg toate străzile, mergând întotdeauna 
spre dreapta și se opresc la fiecare intersecție    
unde încep să danseze dansuri tradiționale.       
Vasiliciari vizitează toate casele, dansează și cântă 
cântece, și pentru aceasta primesc cadouri în bani 
sau produse. Cântecul vasiliciarilor răsună peste 
tot. 

Noaptea, după miezul nopții, pe la 2-3, după 

облечен во народна носија носи и патерица со 
која ги фаќа луѓето за вратот, ги доближува за 
да им бакне невестата рака, а тие да ја 
даруваат со пари. Невестата, секогаш е машко 
лице, облечено во невестинска облека и 
претставува симбол на плодноста. Составен 
дел на василичарските групи се и свирачите кои 
ги веселат присутните. 
Василичарските поворки тргнуваат на 13 
јануари на пладне. Одделно одат 
горномалските и долномалските василичари. Ги 
минуваат сите улици одејќи надесно и 
застанувајќи на секоја раскрсница каде што 
играат. Василичарите ги посетуваат сите 
домови, играат ора и пеат песни по што 
добиваат дарови во пари или продукти. 
Насекаде се пее василичарската песна: 

Вечерта по полноќ, околу 2 – 3 часот, 
откако василичарите ќе минат низ сите куќи се 
оди На вода на познатите Вевчански извори. 
Тоа е означено и со биење на камбаните. Тука 
се присутни сите селани особено женскиот свет. 
На вода се носи литургија, котле или ѓум за 
вода, дрвена лажица и василичарска киска. 
Киската се прави од босилек, василичарка 
(растение со боцки) и гранки од дрен. Сите тие 
се поврзуваат со црвен волнен конец. На 
изворите попот испева молитва со што ја 
осветува водата. Потоа сите присутни во 



ce vasiliciarii au trecut pe la toate casele și       
gospodăriile, ei se duc și la celebrele izvoare din 
Vevciani. Momentul este marcat și de sunetul     
clopotelor. La izvoare este prezentă toată populația 
localității, în special femeile. Acestea se duc să ia 
apă după slujba de liturghie cu un ceaun sau ulcior 
pentru apă, o lingură de lemn și un buchețel / chită 
special făcută pentru această ocazie. Buchețelul / 
chita conține busuioc, vasiliciarca (plantă spinoasă 
care se găsește în acea perioadă a anului) și      
ramuri de corn. Toate acestea sunt legate laolaltă 
cu o sfoară roșie din lână. La izvoare, preoții     
cântă / intonează o rugăciune care consacră apa. 
Apoi toți cei prezenți iau apă și o aduc acasă. Cu 
această apă sfințită sunt stropite apoi toate        
încăperile din casă cu ajutorul buchețelului / chitei. 
Această apă este folosită și pentru prepararea     
terciului (turi-potpeci) în care se pun bănuți de    
argint. Persoana care găsește bănuțul este       
considerată cea mai fericită din familie în anul care 
vine. Buchețelul / chita este după aceea pusă    
deasupra ușii de la intrare în casă sau gospodărie 
și rămâne aici tot timpul anului ca să protejeze    
casa de diverse elemente negative: demoni,      
accidente, dezastre naturale etc. 

Pe data de 14 ianuarie se merge mai întâi la 
biserică, apoi prin sat, în vizită. Se merge în vizită 
în toate casele în care se află persoane a căror 
onomastică este de Sfântul Vasile și se transmit 
felicitări. După-amiază, toată lumea se adună în 
mijlocul satului unde se joacă dansul numit         
Vasiliciarsko, după numele sărbătorii. Fiecare    
grupă / ceată de vasiliciari are propriul său dans 
specific, iar la sfârșit toți vasiliciari se unesc într-o 
horă comună. 

Pe 15 ianuarie vasiliciari organizează un 

специјални садови земаат од водата и ја носат 
дома. Со оваа светена вода се попрскуваат 
сите простории во куќата. Со оваа вода се 
подготвува кашаник (тури-потпечи) во кој се 
става сребрена пара. Тој што ќе ја најде парата 
се смета за најсреќен во семејството. Киската 
се става над влезната врата и тука останува 
цела година како заштитник на куќата од разни 
лошотии: демони, несреќи, елементарни 
непогоди и сл. 

На 14 јануари најпрвин се одело во 
црквата, а потоа низ селото. Тогаш се оди во 
сите домови во кои има Васил и се честита 
именденот. Попладне сите се собираат на 
средселото каде што се игра Василичарското 
оро. Секоја група имала свое оро, а потоа сите 
се обединувале во едно заедничко оро. 

На 15 јануари се организирала заедничка 
гозба. Тогаш се броеле собраните подароци 
главно парите и се решавало за што ќе бидат 
искористени. Секогаш се користеле за некои 
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festin comun. Cu această ocazie se numără banii 
primiți în ziua de 13 ianuarie și se ia decizia cum 
anume vor fi folosiți. În mod obișnuit, acești bani 
sunt folosiți pentru anumite scopuri caritabile,    
pentru construcția unei fântâni, pentru realizare de 
instalații sanitare, pentru biserică, pentru școală 
etc. 

Este evident că obiceiurile și credințele   
asociate cu sărbătoarea Sfântului Vasile provin din 
vremuri precreștine și că scopul lor este de a     
asigura fericirea și progresul individului și        
comunității în întregul său. 

  
Laura Rogobete 

  
  
  

OBICEIURI MACEDONENE 
DE BOBOTEAZĂ 

  
Epifania (Boboteaza) este o zi în care toate 

apele se spune că devin vindecătoare. Toți creștinii 
ortodocși sărbătoresc Epifania, cunoscută popular 
drept Bobotează. 

În această zi își sărbătoresc onomastica: 
Bogdan, (adică dat de Dumnezeu) Bogdana,      
Bojana, Boian, Bonka, Bogomil (adică drag lui 
Dumnezeu), Iordan, Dancio, Iordanka, Danka, 

добротворни цели, изградба на чешма, 
водовод, црква, училиште итн. 

Очигледно е дека обичаите и верувањата 
поврзани со празникот Василица потекнуваат 
од претхристијанско време и дека нивна цел е 
да обезбедат среќа и напредок на поединецот 
но и на пошироката заедница. 

 
Лаура Рогобете 

 
 
 

МАКЕДОНСКИ ОБИЧАИ 
ЗА БОГОЈАВЛЕНИЕ 
 
Богојавление (Водици) е ден кога водите 

стануваат лековити. Православните христијани 
слават Богојавление односно меѓу народот 
познат како Водици. 

Именден празнуваат: Богдан, (значи 
даден од Бога) Богдана, Божана, Бојан, Бонка, 
Богомил (значи мил на Бога), Јордан, Данчо, 
Јорданка, Данка, Даница, Дарин, Јован, 
Јованка, Јонко, Јонка, Јон, Јоана… 

Празникот Водици (Богојавление) 
народот го празнува како еден од најголемите 
христијански празници, зашто на тој ден Исус 
Христос е крстен од Свети Јован Крстител во 
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Danița, Darin, Iovan, Iovanka, Ionko, Ionka , Ion, 
Ioana... 

Sărbătoarea Epifaniei (Bobotezei) este     
celebrată de oameni ca fiind una dintre cele mai 
mari sărbători creștine, deoarece, în această zi   
Iisus Hristos a fost botezat de Sfântul Ioan        
Botezătorul în râul Iordan. Această sărbătoare dă 
sens botezului ca fiind unul dintre cele mai sacre 
mistere ale creștinismului. Botezul înseamnă și 
nașterea spirituală, adică începutul vieții umane 
întru credință. De aceea, nașul este considerat  
părintele spiritual al rudei botezate și cea mai   
apropiată de aceasta. Cu această sărbătoare se 
încheie nu numai cele douăsprezece așa-numite 
Zilele nebotezate, dar și ciclul sărbătorilor de iarnă, 
care cuprinde și festivitățile legate de Ajunul     
Crăciunului, Crăciunul, Anul Nou (Vasilița) și altele. 

Deci, sărbătoarea Bobotezei se referă la 
evenimentul botezului lui Hristos în râul Iordan de 
către Sfântul Ioan Botezătorul, numit și        
Înaintemergătorul care înseamnă antemergătorul 
lui Isus. El,  cu învățătura lui, a mers înaintea lui 
Isus ceea ce înseamnă că l-a precedat pe Isus și 
de aceea este numit Înaintemergător. Sf. Ioan a 
chemat oamenii la pocăință și le-a spus că a venit 
vremea ca Mântuitorul lumii să se arate. El a      
botezat oamenii cu apă și le-a spus că cine va veni 
după el îi va boteza cu Duhul Sfânt. „Eu vă botez 

реката Јордан. Со тоа на овој празник му се 
дава значење на крштевањето како една од 
повеќето свети тајни на христијанството. 
Крштевањето значи и духовно раѓање, односно 
почеток на човековото живеење во верата. 
Затоа кумот се смета за духовен родител на 
крстениот и најблизок роднина. Со овој празник 
завршуваат не само дванаесетте т.н. Некрстени 
денови туку и циклусот зимски празнувања во 
кој спаѓаат уште и свеченостите поврзани со 
Бадник, Божик, Нова Година (Василица) и сл. 

Значи, празникот Богојавление се 
однесува на настанот на Христовото 
крштевање во реката Јордан од страна на 
Свети Јован Крстител, кој уште се вика и 
Претеча што значи претходник. Тој со своето 
учење одел пред Исус, што значи му претходел 
на Исус и затоа е наречен Претеча. Св. Јован го 
повикувал народот на покајание и му кажувал 
дека е дојдено времето кога ќе се појави 
Спасителот на Светот. Притоа луѓето ги 
крштевал со вода и им кажувал дека тој што ќе 
дојде по него ќе ги крсти со Свет Дух. „Јас ве 
крштевам со вода; но иде посилен од мене, 
Кому не сум достоен да Му ги одврзам ни 
ременчињата на обувките Негови. Он ќе ве 
крстеи со Дух Свети и со оган.“ (Лука, 3/16) 

Овој настан се нарекува Боголавление 
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cu apă; dar vine mai puternic decât mine, Cel      
căruia nu sunt vrednic să-i dezleg nici măcar      
curelele pantofilor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și 
cu foc.” (Luca, 3/16) 

Acest eveniment se numește Bobotează 
(Epifania – Arătarea). La începutul sărbătoririi    
Bobotezei, în aceasta erau contopite mai multe  
ritualuri / tradiții, printre care și Nașterea lui Hristos. 
În secolul al IV-lea sărbătorile au fost separate/
delimitate, astfel încât nașterea lui Hristos a fost 
amânată pentru 25 decembrie, ziua în care păgânii 
se închinau zeului soare, iar creștinii sărbătoreau 
soarele dreptății, cel fără de păcat. 

Botezul înseamnă scufundare/dispariție sub 
suprafața apei. Și pirații când plănuiau să scufunde 
o corabie, spuneau despre ea că o vor boteza.   
Botezul unei persoane se realizează și prin        
scufundarea sa în apă. În felul acesta credinciosul 
iese din apă spălat de păcate. Conform lui Ioan 
Damaschinul, Hristos a fost botezat pentru a nimici 
capetele demonilor din apă, pentru că se        
subînțelegea că demonii trăiesc în apă; să spele 
păcatul originar și să îngroape de tot pe întâiul 
Adam sub apă, să-l sfințească pe Ioan Botezătorul 
pentru că nu acesta l-a sfințit pe Hristos, ci Hristos  
l-a sfințit pe Înaintemergător, când acesta din urmă 
și-a pus mâna pe capul lui Hristos; pentru a       
respecta legea botezului.  

Prin botezul său în râul Iordan, Isus a sfințit 
apele. Chiar și astăzi, în ziua de Bobotează, se 
consideră că toate apele sunt sfințite  

Boboteaza era o sărbătoare a evlaviosului 

(Епифанија – јавување). Во почетокот на 
празнувањето на Богојавление, во овој празник 
биле слеани повеќе спомени, меѓу кои и 
Раѓањето Христово. „Во четвртиот век 
празниците биле одделени, така што 
Христовото раѓање било пренесено на 25 
декември, на денот кога паганите го празнувале 
богот на Сонцето, а христијаните го празнуваат 
Сонцето на правдата.“ 

Крштевање значи потопување. И 
гусарите кога планирале да потопат некој брод 
велеле ќе го крстиме. И крштевањето се 
изведува преку потопување во водата. На тој 
начин верникот излегува од водата измиен од 
гревовите. „Според Јован Дамаскин Христос се 
крсти за да ги уништи главите на демоните во 
водата, бидејќи постоело сфаќање дека 
демоните живеат во водата; за да го измие 
гревот и да го погреба целокупниот стар Адам 
во водата, за да го освети Крстителот затоа што 
не го освети Претечата Христа туку Христос го 
освети Претечата, кога последниов ја стави 
својата рака врз Христовата глава; за да го 
исполни законот.  

Со своето крштевање во реката Јордан 
Исус ги освети водите. И денес на денот 
Богојавление се извршува осветување на 
водите.  

Богојавление бил празник на 
многубожниот бог давател Дајбог кој ги 
исполнувал желбите на луѓето кои му се 
обраќале при отворањето на небото. Имено, 



dătător de dumnezei Daibog care împlinea        
dorințele oamenilor care i se adresau înaintea   
deschiderii raiului. Și anume, conform credinței, în 
noaptea dinaintea sărbătorii, exact la miezul nopții, 
pe la împlinirea orei surde (când nu se mai aude 
nici un sunet), cerul se deschidea și Dumnezeu 
împlinea dorințele tuturor celor care vor fi fost treji 
la acea oră. Potrivit unei legende de la Ohrid, cu 
ocazia orei surde, un bărbat care se uita pe        
fereastră în acel moment, dorind să aibă o baniță 
plină cu bani, din greșeală, a spus: „Dă-mi un cap 
cât o baniță, Doamne.” Și în acel moment ca prin 
minune capul i s-a făcut mare cât o baniță și nu a 
mai putut să-și bage capul înapoi în casă, omul   
rămânând blocat acolo. 

În acest moment, al orei surde, se crede, că 
apele încetează să curgă pentru o clipă și devin 
toate vindecătoare. Cu această apă se puteau    
vindeca diverse boli. Dacă nu era turnată în acel 
moment în vase, apa putea să redevină        
vindecătoare doar dacă era sfințită (botezată) după 
un ritual special săvârșit de preot. 

Caracteristic sărbătoririi Bobotezei este că 
aceasta se celebrează numai în grup, grupurile mai 
mari sau mai mici de oameni numindu-se        
companii, nășii sau frății. În anumite locuri aceste 
grupuri sunt formate pe cartiere, iar în altele pe  
familii. Toți membrii grupului sunt considerați rude 

според верувањето, ноќта спроти празникот, 
точно на полноќ, на глуво доба, се отворало 
небото и на сите што будни ќе го дочекале тој 
час Бог им ги исполнувал желбите. Според 
едно предание од Охрид, некој човек што овој 
миг го гледал низ прозорецот сакајќи да има 
еден осмак пари по погрешка рекол: „Дај ми 
Господи, еден осмак глава. И за чудо на часот 
главата му пораснала колку еден осмак, та не 
можел да си ја тргнит назат од пенџерата и му 
останала надвор од пенџерата, а тој како 
закоан на неа. 

Тој час како што се верува и водите 
престанувале да течат за миг и биле многу 
лековити. Од таа вода да се налеело можело 
да се лекуваат разни болести. Ако пак не се 
налеела во тој миг водата можела таква да се 
направи откако ќе се освети (покрсти) по 
специјален обред што го изведува 
свештеникот. 

Карактеристично за празникот Водици е 
што тој се празнува во поголеми или помали 
групи што се викаат компании, кумства или 
братства. Некаде тие групи се формираат по 
маала, а некаде по фамилии. Сите членови од 
компанијата се сметаат за роднини и меѓусебно 
се обраќаат со „светијоване“, „побратиме“ и сл. 
Според дамнешните сфаќања што ги 
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прифатила и црквата кумството е сродство па 
за кумовите како и инаку за крвните роднини 
важи законот за егзогамијата. Ако се земе 
предвид дека во христијанската религија Свети 
Јован го крстил Исус Христос значи тој го има 
кумството.  

Секоја компанија има свој кум кого уште 
го викаат и Свети Јован. Тој го чува крстот една 
година од едни до други Водици, што значи за 
тоа време го има кумството. Менувањето на 
кумството се врши по строго востановен ред, 
најчесто по старост. К. Шапкарев забележал 
дека во некои села во Охридско крстот, а со тоа 
и кумството се откупувале со наддавање. 

Еден ден пред празникот, е 
Водокрштение, некои го викаат Водокрст или 
Водопост. Водокрст доаѓа од крштевањето 
односно осветувањето на водата, а Водопост 
поради тоа што се работи за строг пост односно 
пост на вода, односно затоа што тогаш се 
крштева (осветува) водата. Рано наутро на 
знакот од камбаната сите кумови одат во 
црквата. Секој со себе носи котле со вода и во 
него крстот што ѝ припаѓа на таа компанија. 
Свештеникот ги проверува крстовите дали се 
добро врзани. За добро врзани се сметаат тие 
на кои босилекот е од предната страна, врзан со 
црвен конец. 

și se adresează unul altuia cu „sfinteioane”, „frate” 
și alte apelative asemănătoare. Conform        
interpretărilor antice acceptate de către biserică, 
nășitul este o legătură de rudenie, așa că legea 
exogamiei (a rudelor de sânge) se aplică atât      
nășiților, cât și rudelor (de sânge). Dacă luăm în 
calcul că în religia creștină Sfântul Ioan Botezătorul 
L-a botezat pe Iisus Hristos înseamnă că a fost   
nășit.  

Fiecare companie are propriul său        
conducător numit naș și care se mai numește și 
Sfântul Ioan. Acesta păstrează crucea timp de un 
an, de la o Bobotează la alta, ceea ce înseamnă că 
este nășit în acea perioadă. Schimbarea nașului se 
face într-o ordine strict stabilită, de obicei în funcție 
de vârstă. În unele sate din regiunea Ohrid, crucea 
și, prin urmare, poziția de conducător (naș), era 
cumpărată prin licitație. 

Cu o zi înainte de sărbătoare este Sfântul 
Ioan Botezătorul. Unii numesc această sărbătoare 
Crucea de Apă sau Postul de Apă. Denumirea de 
Crucea de Apă vine de la faptul că se va face      
botezul sau sfințirea apei, iar denumirea de Postul 
de Apă pentru că în această zi se ține un post strict 
(fără apă) până când apa este botezată (sfințită). 
Dimineața devreme, la primul semn al clopotului 
bisericii toți nașii se îndreaptă către aceasta. Toată 
lumea dintr-o companie poartă un cazan plin cu 
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apă și crucea care aparține acelei companii.      
Preotul verifică dacă crucile sunt făcute așa cum 
trebuie. Crucile bine făcute sunt cele pe care se 
află o chită de busuioc fixată cu fir roșu în partea 
din față. 

În chita de busuioc ar trebui să existe atâtea 
crenguțe de busuioc câte familii există în acea 
companie. Dacă crucea nu este bine făcută,      
preotul o va lega corespunzător. Preotul, după ce a 
verificat toate crucile, cântă pentru toate crucile 
adunate împreună, și astfel sfințește (botează) 
apa. Prin acest act, apa din cazane capătă putere 
profilactică, și cu ea în timpul zilei se stropește prin 
casă, hambar și alte încăperi în ideea că ea       
urmează să alunge toate relele.  

Principalul eveniment al Bobotezei este 
aruncarea crucii în apă. La Ohrid crucea este    
aruncată în lac, la Skopje în râul Vardar și în satele 
de pe marginea râurilor mai mici  acolo unde în 
prealabil se fac vârtejuri. Crucea este aruncată de 
preot după ce acesta a cântat o rugăciune. Mai 
mulți băieți sar după cruce, dar numărul lor trebuia 
să fie întotdeauna impar, trei, cinci sau șapte. Cel 
care scoate crucea din apă primește daruri. Se  
crede că după acest ritual apa devine sfințită, și 
astfel capătă calități vindecătoare. Din această   
cauză, toți cei prezenți strâng această apă și o 
păstrează pe tot parcursul anului pentru tratarea 
diferitelor boli, atât ale oamenilor, cât și ale vitelor. 

Притоа треба да има толку гранчиња 
босилек колку што семејства има компанијата. 
Ако крстот не е добро врзан свештеникот го 
преврзува така како што треба. Откако ќе ги 
провери сите крстови ги пее сите крстови 
заедно, и со тоа ја осветува (крштева) водата. 
Со овој чин оваа вода добива профилактичка 
моќ, со неа во текот на денот се прска низ 
куќата, шталата, и другите простории и има цел 
да ги избрка сите лошотии.  

На Богојавление главен настан е 
фрлањето на крстот во водата. Во Охрид крстот 
се фрла во езерото, во Скопје во Вардар, а по 
селата во реките откако претходно ќе се 
направи голем вир. Крстот го фрлал попот 
откако ќе отпеел молитва. По крстот скокале 
неколку момчиња, но нивниот број секогаш 
морало да е непарен (лио), тројца, петмина или 
седуммина. Тој што ќе го извадел крстот од 
водата добивал подароци. Се верува дека по 
овој обред водата станува осветена, а со тоа и 
лековита, поради што сите присутни полнат од 
оваа вода и ја чуваат во текот на целата година 
за лекување на разни болести како на луѓето, 
така и на добитокот. Попладнето по коледица 
одат мажите, но само по куќите од својата 
компанија. Собираат подароци, месо, леб, пари 
и друго, благословуваат и пеат песни. 

Во минатото Богојавление бил празник на 
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După-amiaza, bărbații merg din casă în casă, dar 
numai la casele companiei lor. Ei adună cadouri, 
carne, pâine, bani și multe altele, dau        
binecuvântări și cântă cântece. 

În trecut, de Bobotează întreaga localitate 
Struga era toată într-o sărbătoare, indiferent de   
religie și naționalitate. La aruncarea crucii în râul 
Drimul Negru participau toți bărbații, atât creștini, 
cât și musulmani. După ce era aruncată crucea în 
râu, toată lumea se bălăcea în el pentru sănătate. 
Bărbații musulmani, deoarece erau cei mai        
implicați în agricultură și creșterea animalelor      
înmuiau paie de secară în apa râului. Cu apa luată 
din râu erau stropite casele, magazinele, vitele etc. 
Apa luată din râul de Bobotează era păstrată tot 
timpul anului în scopuri terapeutice. 

În satul Bitușe, legat de această zi de      
Bobotează, s-au păstrat multe obiceiuri care, deși 
sunt cunoscute în această zonă, au rămas până 
acum insuficient cunoscute în rândul publicului 
larg. Astăzi la Bitușe sunt două cruci, adică există 
două companii care să predea mai departe aceste 
cruci. În trecut, satul avea o singură cruce, dar s-a 
întâmplat ca cineva să nu aibă experiență destulă 
pentru a fi un bun naș și de a păstra crucea și din 
această cauză, sătenii au decis ca satul să aibă 
două cruci și doi nași și două companii. 

Pregătirile pentru sărbătorirea Bobotezei la 
Bitușe încep încă de la la Tanasovden (Sf.        
Atanasie), adică cu aproape un an mai devreme. 
Atunci, noii nași se duc la biserica „Sf. Arhanghel 
Mihail” și promit (fac jurământ și își dau cuvântul) 
că vor fi păstrătorii nășitului în sat. Pregătirile     

цела Струга без разлика на вера и народност. 
На фрлањето на крстот во реката Црн Дрим 
присуствувале сите, и христијаните и 
муслиманите. По фрлањето на крстот во водата 
сите се миеле за здравје. Ржана слама 
(чукајнца) најмногу натопувале муслиманите 
зашто тие повеќе се занимавале со земјоделие 
и сточарство. Со водата земена од реката се 
попрскувало во куќата, дуќанот, кај стоката итн. 
Водата наполнета на Водици се чувала преку 
целата година за лекување. 

Во селото Битуше на овој ден и денес се 
одржуваат богати обичаи, кои иако се познати 
во овој крај досега останаа недоволно 
афирмирани меѓу пошироката јавност. Денес во 
Битуше има два крста, односно две куќи ги 
предаваат, и две ги земаат крстовите за овој 
празник. Порано селото имало само еден крст 
но се случувало некој да не доживее да биде 
кум и да го чува крстот. Поради тоа селаните 
решиле селото да има два крста. 

Подготовките за празнувањето на Водици 
во Битуше почнуваат уште на Танасовден (Св. 
Атанасиј) што значи скоро цела година порано. 
Тогаш новите кумови во црквата „Св. Архангел 
Михаил“ даваат збор (се заречуваат, се 
заколнуваат) дека ќе бидат носители на 
селското кумство. Но непосредните подготовки 
за Водици почнуваат на Василица, со 
замесувањето на лебовите, обред што се 
изведува доста свечено и што содржи многу 
оригиналност. Ноќта спроти Василица, малку по 
полноќ девојка со живи родители, или млада 
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imediate pentru Bobotează încep de la Vasilița (Sf. 
Vasile), cu frământarea pâinii, ritual care se        
săvârșește plin de solemnitate și care este foarte 
original. Cu o seară înainte de Vasilița, puțin după 
miezul nopții, o fată cu ambii părinți în viață, sau o 
tânără proaspăt căsătorită, îmbrăcată în haine de 
ocazie, sau chiar într-o rochie de mireasă, cu două 
ulcioare se duce să ia apă de la una dintre        
fântânile satului. La întoarcere, rupe trei crenguțe 
de corn pe care le pune într-un ulcior pentru ca să 
încolțească. Există credința că crenguțele de corn 
aduc sănătate întregii familii. 

Fata sau tânăra mireasă frământă primele 
cinci pâini cu apa adusă de la fântână după care, 
persoane care au meseria de măcelar frământă 
restul pâinilor care se vor mânca cu această      
ocazie. Deoarece, mai recent, pâinile sunt       
cumpărate, doar cinci pâini mai sunt frământate în 
vederea săvârșirii ritualului. Tot de Vasilița există și 
obiceiul invitatului „la nășit”. Și anume, fetele sau 
tinerele mirese, din cele două case care au crucea, 
îmbrăcate de ocazie și cu felicitări speciale invită 
„chemătorii”. Aceștia având ulcioare cu vin invită 
tot satul să vină la „nășire”, iar pe fetele și pe     
tinerele mirese le invită să fie nășițe. Pe 17        
ianuarie, din casele de unde pleacă crucea, o fată 
este trimisă prin sat să invite la „răsucirea șnurului” 
și „însoțirea nașilor”. Aceste obiceiuri se        
desfășoară întotdeauna seara. 

Cei care participă la aceste obiceiuri salută 
cu: „Sf. Ioan să vă ajute!”, la care gazdele răspund: 
„Fiecăruia să îi ajute!”. Aceste două obiceiuri se 
desfășoară în cele două case din care pleacă     

невеста облечена во свечена девојчинска 
облека, или во невестинска облека со две 
стомни оди да налее вода на една од селските 
чешми. На враќање крши три дренови гранки 
што ги става во стомните за водата да се 
дреноса. Во прашање е верувањето дека 
дренот може да обезбеди здравје за целото 
семејство. 

Со донесената вода девојката или 
младата невеста ги замесувала првите пет 
леба, по што месариите ги замесувале 
останатите лебови за празникот. Бидејќи во 
поново време се купуваат готови лебови, во 
изведувањето на обредот се месат само пет 
леба. На Василица се изведува и обичајот 
канење „На кумство“. Имено тогаш девојки или 
млади невести, од двете куќи што го земаат 
крстот, свечено облечени и со специјални карти 
за канење „зовачки“ полни со вино го канат 
целото село да дојде „На кумство“, а девојките 
и младите невести се канат да бидат кумстарки. 
На 17 јануари од куќите што го испраќаат крстот 
праќаат по едно девојче низ селото да кани на 
„Сучење врвца“ и на „Праќање кумови“. Овие 
обичаи секогаш се изведуваат навечер. 

Тие што доаѓаат за овие обичаи 
поздравуваат со: „Да ви е напомош свети 
Јован“, на што домаќините одговараат: „Секому 
да помага“. Овие два обичаја се изведуваат во 
двете куќи коишто го испраќаат крстот, односно 
кај старите кумови. На софрата се и кумовите 
што ќе го носат крстот во манастирот „Свети 
Јован Бигорски“. Кога ќе почнела вечерата две 
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жени свечено облечени во народна носија, 
застанати во спротивните ќошови од куќата, 
поткачени на столчиња ја сучат врвката, со која 
се врзуваат крстот и босилекот. Врвката се сучи 
од бел и црвен конец, при што едната жена 
врзува на лево, а другата на десно.  

Кога босилекот ќе биде врзан на крстот 
започнува опростување од крстот. Прв се 
опростува домаќинот со тоа што по 
прекрстувањето (три пати) го дарува крстот со 
пари. Потоа истото го прават и домашните и 
гостите. Потоа кумот зема бакарно котле полно 
со вода, во него го става крстот ја нарамува 
торбата со храна и ги поведува кумовите кон 
манастирот „Свети Јован Бигорски“.  

По пристигнувањето во манастирот сите 
крстови се ставаат во голем котел полн со вода 
каде што свештеникот ги опева односно ги 
осветува и крстовите и водата. 

Рано наутро на 18 јануари со биењето на 
камбаните кумовите тргнуваат кон селото 
Битуше. Кога ќе пристигнат кај местото Лајковец 
нив ги пречекуваат деца со лончиња (маштрапи) 
во кои кумовите им тураат светена вода (ајазмо) 
да се напијат „на гладно срце“ и да однесат во 

crucea, adică la foștii nași. La masa care este     
întinsă cu această ocazie se găsesc și nașii noi, 
adică cei care vor duce crucea în mănăstirea „Sf. 
Jovan Bigorski”. La începutul mesei, două femei 
îmbrăcate în costume tradiționale, stând în colțuri 
opuse ale casei, sprijinite pe scaune, tăie sfoara cu 
care se leagă busuiocul de cruce. Șnurul este din 
fire albe și roșii, o femeie răsucind spre stânga și 
cealaltă spre dreapta.  

După ce busuiocul este legat de cruce,    
încep toți cei prezenți să își ia rămas bun de la    
cruce. Gazdele (foștii nași) își iau rămas bun, mai 
întâi făcându-și cruce de trei ori și punând bani pe 
cruce. Oaspeții fac la fel. Atunci foștii nași iau un 
ceaun de aramă plin cu apă, pun crucea în ea, pe 
lângă pun torbe cu mâncare și îi conduc pe noii 
nași la mănăstirea „Sf. Jovan Bigorski”. La sosirea 
la mănăstire, crucile sunt așezate într-un cazan 
mare plin cu apă, unde preotul cântă sau sfințește 
crucile și apa. 

În dimineața zilei de 18 ianuarie, devreme, 
odată cu bătutul clopotelor, nașii cei noi pleacă 
spre satul Bitușe. Când ajung la locul numit        
Laikoveț, sunt întâmpinați de copii purtând oale în 
care nașii toarnă apă sfințită (aghiazmă) de băut 



„pe stomacul gol” și de dus acasă. Când copiii 
ajung fiecare acasă la ei, toată lumea din casă o 
bea pentru sănătate apoi se stropește cu ea prin 
casă, iar apa rămasă se ține în fața icoanei casei, 
pentru a proteja casa de diverse accidente și     
pentru a asigura progresul în anul viitor. 

Nașii cei noi, purtând crucea și apa sfințită, 
merg la casele vechiului și noului naș, iar apoi se 
plimbă prin sat trecând pe la toate casele. În case, 
sunt întâmpinați cu mese bogate, mereu cu     
mâncare de post. La mese, nașii cei noi care     
poartă ceaunul cu apa sfințită taie pâinea, o      
stropesc cu vin, apoi stropesc toate încăperile din 
casă cu apă sfințită. Unul dintre nașii noi aruncă 
sare în foc, o împrăștie și o binecuvântează pentru 
a întări casa, „pentru a se naște mulți băieți, viței, 
iezi. Să fie o casă puternică și veselă.” Acest lucru 
se repetă în toate casele, după care nașii noi    
poartă cazanele de apă și crucile în biserica satului 

домовите. Кога децата ќе донесат дома од 
ајазмото, сите пијат за здравје потоа 
попрскуваат низ куќата, а останатата вода се 
чува пред иконата, за да ја чува куќата од разни 
несреќи и да обезбедува напредок. 

Кумовите, со крстот и светената вода, 
одат во домовите на стариот и новиот кум, а 
потоа шетаат низ селото посетувајќи ги сите 
куќи. Во домовите ги пречекуваат со ставена 
богата софра секогаш со посна храна. На 
софрата главниот кум што го носи котлето со 
светената вода ја пресекува погачата, ја 
попрскува со вино, а потоа сите простории на 
куќата ги попрскува со светена вода. Еден од 
кумовите фрла сол во оганот, го распретува и 
благословува да се сили куќата, „да се роѓает 
мошки деца, женски телиња, јариња. Да е куќа 
силна и весела.“ Ова се повторува во сите куќи 
по што кумовите ги носат котлињата со вода и 
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“Sf. Arhanghel Mihail”, unde sunt lăsate să         
petreacă noaptea. 

Un obicei interesant este acela al ”mersului 
după castane”, care se îndeplinește seara în      
casele noilor nași. Gospodina casei servește la 
masă pe o tavă, castane coapte și toți cei prezenți 
iau atâtea castane sunt câți membri ai familiei are 
și încă o castană pentru casă și încă o castană 
pentru animalele din casă, iar numărul castanelor 
trebuie să fie mereu impar. Dacă cineva din sat nu 
participă la acest act, tava cu castane este trimisă 
la el acasă, astfel încât acesta să nu se simtă    
înstrăinat de sat. Apoi toată lumea sărbătorește și 
cântă cântece. Noaptea, în ambele case ale noilor 
nași, se aranjează tăvile sau coșurile cu mâncare 
și se formează o coloană astfel încât, la început să 
fie femeile și apoi fetele.  

Obiceiurile rare întâlnite în acest sat cu    
ocazia Bobotezei se săvârșesc pe 19 ianuarie. Dis 
de dimineață, în această zi, toți oamenii din sat 
merg la biserica satului „Sf. Arhanghel Mihail”,    
unde merg la slujba bisericii, apoi iau icoanele, 
steagurile, crucile și trec prin sat, într-un ritual     
numit „urmarea crucii”. Coloana trece prin sat pe o 
potecă strict delimitată. Mai întâi merge preotul cu 
un cazan de aramă cu apă sfințită, cu o crucea cu 
busuioc pusă în apă, urmat de săteni. Mai întâi se 
opresc la fântâna numită Miloșevo unde apa este 

со крстовите во селската црква „Св. Архангел 
Михаил“ каде што ги оставаат да преноќат. 

Интересен обичај е и одењето по 
костење, што се изведува вечерта во домовите 
на новите кумови. На софрата, домаќинката со 
полна табла костени ги послужува и секој зема 
толку костени колку што има членови 
семејството и уште по едно за куќата и стоката, 
а нивниот број секогаш мора да е непарен. Ако 
некој не присуствува на овој чин костење му се 
испраќаат во неговиот дом за да не се 
почувствува одделен од селото. Потоа сите се 
гоштеваат и пеат песни. Ноќта во двете куќи на 
новите кумови се распоредуваат таблите, се 
формира колона на кумстарките така што на 
почетокот се жените, а потоа девојките. 

Интересни, би рекле, ретки обичаи во ова 
село се изведуваат на 19 јануари. Рано наутро 
на овој ден сите луѓе од селото одат во 
селската црква „Св. Архангел Михаил“ каде што 
присуствуваат на црковната служба, потоа ги 
земаат иконите, бајраците, крстовите и одат низ 
селото, обред што се вика „По крсти“. Колоната 
оди низ селото по строго утврдена патека. 
Најнапред оди свештеникот со бакарно котле со 
светена вода, со крстот и босилекот во водата, 
а по него селаните. Најпрвин застануваат кај 
Милошевската чешма каде што се осветува 



sfințită, iar apoi la iaz, unde este aruncată crucea 
în apă.  

După aruncarea crucii în apă, aceasta este 
dusă la biserica satului, iar fetele și miresele merg 
la casele noilor nași, unde se săvârșește obiceiul 
”creșterii nașului”. Fiecare fată / mireasă ia o tavă 
(cu pâine în ea), în ordinea în care acestea sunt 
așezate pe mese. Tăvile sunt acoperite cu o eșarfă 
albă. Gospodina merge înainte și tava ei este cea 
mai mare și conține trei pâini și trei crenguțe de 
corn pe ea. Ceilalți nași o urmează. Apoi intră în 
curtea bisericii unde este adunat tot satul și unde 
se formează dansul Sfântului Ioan.  

După ce joacă acest dans, cele două nașe 
din casele noilor nași merg la căminul cultural al 
satului, unde lasă pâinea, prima dată una apoi   
cealaltă. În această vreme în căminul cultural    
bărbații au tăiat pâinea, iar în găleți sau ulcioare se 

водата, а потоа на јаз каде што крстот се фрла 
во водата.  

По фрлањето на крстот во водата тој се 
носи во селската црква, по што девојките и 
невестите одат во домовите на новите кумови 
каде што се изведува обичајот Кревање 
кумство. Секоја си ја зема таблата (со лебот во 
неа) по ред онака како што се поставени на 
масите. Таблите се покриени со бела шамија. 
Напред оди домаќинката и нејзината табла е 
најголема и во неа има три леба и три гранчиња 
од дрен. По неа одат другите кумстарки.  

По изигрувањето на ова оро кумстарките 
од куќата на првиот кум одат во селскиот 
културен дом, каде што го оставаат лебот. По 
нив во црковниот двор влегуваат кумстарките 
од куќата на вториот кум при што се повторува 
истиот ритуал. Во тоа време во селскиот дом 
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împarte cașcaval și brânză, năut (fasole) și        
alimente dulci și se servește țuică rece. Și în timp 
ce se desfășoară festivitățile în căminul cultural, în 
timp ce se joacă dansuri și se cântă cântece,     
gospodinele ambelor case - a noilor nași - merg la 
biserică, de unde iau crucile. Preotul cu rugăciuni 
și binecuvântări dă crucile gospodinelor din casele 
noilor nași, Acestea țin crucile cu mâna dreaptă pe 
frunte și merg la casele lor. Preotul începe să     
împartă tuturor celor prezenți în biserică bucăți de 
șnur, conform credinței că fericirea lor se va       
dezlega dacă se înnoadă șnurul.  

În noaptea de Bobotează, tot satul merge 
„cu dar” la primul naș vechi. Se aduce pâine și se 
felicită nașul de Sfântul Ioan. Cei care au adus    
darurile sunt tratați cu țuică și apoi li se servește 
cina. În noaptea următoare, se merge la cel de-al 
doilea naș vechi „cu dar”. 

În a doua zi de sărbătoare, Soborul       
Sfântului Ioan Botezătorul, se merge la casele    
unde există numele de Ioan și variații ale acestuia 
pentru ca persoanele respective să fie felicitate. 

Obiceiurile, credințele și cântecele legate de 
sărbătoarea Bobotezei arată că, în Macedonia,      
s-au păstrat până astăzi multe dintre vechile        
obiceiuri, care mai întâi au un caracter agrar și abia 
apoi un caracter divin.  

 
Conform cărții „Regiunea Debar, ritualuri 

magice și cântece ritualice, de Naum Celakoski, 
Skopje 1984. (Pregătit de Marko Kitevski) 

  
Traducere Laura Rogobete 

   
  
  

OBICEIURI LEGATE DE 
IERTARE 

  
Când vine sfârșitul iernii, în februarie și 

martie, întreaga natură se schimbă, întreaga   
creație prinde viață și chiar în această perioadă, 
care este un fel de trezire și înviere a întregii   
naturi create, creștinii ortodocși sărbătoresc    
Învierea lui Hristos. Deoarece fiecare mare    
eveniment are propria sa rânduială, așa că,    
înaintea celei mai mari sărbători, ne pregătim cu 
un post de șapte săptămâni. Înaintea începerii 
postului avem alte săptămâni în care să ne    
pregătim. Ultima săptămână dinaintea Iertării se   
numește Săptămâna Albă sau a Brânzei, pentru 
că nu se mai mănâncă deloc carne, ci doar    

машките членови ги сечат лебовите, а во канти 
или ѓугуми се дели кашкавал и сирење, 
леблебии (бобулки) и шеќерчиња, се 
послужуваат со ракија (студена). И додека трае 
веселбата во културниот дом, додека се играат 
ора и се пеат песни, домаќинките на двете куќи 
‒ нови кумови одат во црквата каде што ги 
земаат крстовите. Свештеникот со молитви и 
благослови најпрвин едниот крст ѝ го предава 
на домаќинката од првата куќа, а потоа и на 
втората. Тие со десната рака го држат на 
челото и тргнуваат кон своите домови. 
Свештеникот на сите присутни во црквата им 
дели кончиња со сучената врвка со верување 
дека ќе им се одврзе среќата ако им е заврзана 
(заплеткана). Додека одат од црквата до домот 
домаќинките со крстот се пее споменатата 
песна „Добре ми дојде свети Јоване“.  

Вечерта на Водици целото село оди „С 
поклон“ кај првиот стар кум. Притоа се носи леб 
и му се честита свети Јован. Поклонарите се 
честат со ракија, а потоа им се дава вечера. Кај 
вториот стар кум „С поклон“ се оди следната 
вечер. 

На вториот ден од празникот, Собор на 
свети Јован Крстител, на честитање именден се 
оди во куќите каде што има име Јован.  

Водичарските обичаи, верувања и песни 
покажуваат дека во Македонија до денес се 
одржале многу од старите обичаи кои најпрвин 
имаат аграрен, а дури потоа хтоничен карактер.  

 
Според книгата „Дебарца, обреди, магии 

и обредни песни, од Наум Целакоски, Скопје 
1984. (Подготви Марко Китевски) 

  
Подготвил: Марко Китески 

 
 
 

ОБИЧАИ ЗА ПРОЧКА 
 
Кога доаѓа крајот на зимата, во 

февруари и март, се менува цела природа, 
оживува цело создание, и токму во овој 
период, кој е еден вид оживување и 
воскресение на целата создадена природа, и 
Православните христијани го слават 
Воскресението Христово. Бидејќи секој голем 
настан има своја подготовка, така и пред 
најголемиот празник се подготвуваме со 
седумнеделен пост. Пред да започне постот, 
повторно имаме седмици за подготовка. 
Последната недела пред Прочка се нарекува 
Бела или Сирна недела, затоа што во неа не 
се јаде веќе месо, туку само бели производи, 
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produse albe, adică, pește, lapte, ouă, brânză. 
Ultima zi dinaintea Postului Mare se numește 
Duminica Iertării, o zi în care toți creștinii trebuie 
să fie împăcați unii cu alții. În această zi, toți 
creștinii merg mai întâi la biserică la slujbă, unde 
toți se iartă unii pe alții, iar apoi cei mai tineri 
merg la cei mai în vârstă pentru a-și cere iertare.  

Se obișnuiește ca, atunci când se cere 
iertare, să se dea portocale și lămâi în schimbul 
acesteia. Astfel, în casele vechi, în timpul      
construcției, în mijlocul tavanului era instalat un 
cârlig, de care gazdele atârnau un fir gros sau 
sfoară pentru ziua Iertării, de care era atârnat 
apoi un ou fiert și decojit, iar cel mai bătrân      
legăna oul și toți cei din jur se așezau în cerc și 
încercau să prindă oul doar cu gura. În timpul 
încercării de a prinde cu gura, toți strigau „am”, și 
de aceea acest obicei se numește 
„amkanje” ("înghițire", "înfulecare"). Era suficient 
să fie atins oul măcar cu dinții, iar acesta era 
semn că vei fi sănătos și vei avea dinții albi. Cel 
care va înghiți oul, conform credinței, va fi fericit 
tot anul.  

Pentru ziua Iertării (duminică), toate     
gospodinele își curăţau temeinic casele, iar în 
Lunea Curată (Pură), curăţau toate vasele şi    
tacâmurile cu cenuşă şi apă fierbinte, le puneau 
la fiert, ca să nu fie nimic gras pe ustensile,    
pentru ca postul să fie complet.  

În primele trei zile ale Postului Mare este 
obiceiul de a nu mânca nimic, nici de a bea apă, 
ci de a petrece timpul în rugăciune și în biserică, 
iar acest obicei se numește „trimir”, care în   

greacă înseamnă „trei 
zile” (tris meres).  
 În Strumița se 
organizează un      
carnaval în timpul    
trimirului, ceea ce   
înseamnă literalmente 
„lăsarea cărnii”, adică, 
post, iar acest       
carnaval are ca scop 
și alungarea spiritelor 
rele, purtând măști. 
Cealaltă simbolistică a 
acestui carnaval     
constă în aceea că se 
identifică cu logodna 
fetelor tinere și cu   
toate elementele   
asociate unei căsnicii 
fericite. Așadar, se țin 
festivități la tinerele 
neveste care s-au   
logodit de curând, așa 

т.е. риба, млеко, јајца, сирење. Последниот 
ден пред постот се нарекува недела на 
простувањето или Прочка, ден во кој сите 
христијани треба да се помират помеѓу себе. 
На овој ден сите христијани одат најпрво во 
црква на богослужба, каде што се простуваат 
сите меѓу себе, па потоа помладите одат кај 
постарите за да побараат прошка.  

Постои обичај при барање прошка да 
си разменуваат портокали и лимони. Исто 
така во старите куќи, уште при ѕидањето, на 
средината од таванот се вградувала една 
кука, на која за Прочка домаќините 
закачувале еден дебел конец или врвка, на 
неа закачувале варено и излупено јајце, па 
најстариот го занишувал јајцето, а сите 
наоколу седнувале во круг и само со уста 
посегале по јајцето. При тоа посегање со 
устата сите извикувале „ам“, и оттука овој 
обичај се нарекува „амкање“. Доволно било 
да се допре јајцето барем со забите, па тоа 
било знак дека ќе бидеш здрав и ќе имаш 
бели заби. Оној кој ќе го лапнел јајцето, 
според верувањето, ќе биде среќен цела 
година.  

На Прочка сите домаќинки ги чистеле 
детално своите домови, а на чист понеделник 
ги чистеле сите чинии и приборот за јадење 
со пепел и жешка вода, ги зовривале, за да 
нема ништо мрсно ниту на приборот, за да 
постат сите целосно.  

Во првите три денови од постот има 
обичај да не се јаде ништо, ниту вода да не се 
пие, туку времето да се 
поминува во молитви и во 
црква, и тој обичај се 
нарекува „тримир“, што на 
грчки значи „три 
денови“ (трис имерес).  

Во Струмица за време 
на тримирот се организира 
карневал, што буквално 
значи „оставање на месото“, 
т.е. пост, и овој карневал 
има за цел да ги избрка 
лошите духови, преку 
носење на маски. Другата 
симболика на овој карневал 
е во тоа што, тој се 
поистоветува со веридбата 
на младите девојки, и со 
сите пропратни елементи за 
среќен брак. Па така, се 
прават свечености кај 
новите невести кои биле 
неодамна свршени, па некои 
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că unii se prefac că sunt miri, au și un preot care 
îi binecuvântează pe tineri, personajul diavol   
care vrea să strice fericirea conjugală, așa că 
toată lumea îl gonește. Carnavalurile sunt       
dominate de o varietate de culori, diverse        
instrumente muzicale, umor, satiră, sarcasm,    
ironie, ridiculizarea scenei politice contemporane 
etc. Acest carnaval datează de câteva secole, 
conform mărturiilor cronicarilor din secolele     
trecute, care au trecut prin Macedonia.  

Chiar dacă Biserica nu acceptă acest    
obicei și i se opune, și deși este o rămășiță     
păgână, acesta continuă să existe în Strumița și 
Prilep.  

Din lunea de după Duminica Iertării,      
numită Lunea Curată (Pură), creștinii încep un 
post strict, pregătindu-se pentru Împărtășanie și 
primirea Învierii lui Hristos.  

  
Marjan Mihajlov 

  
  
  

21 FEBRUARIE 
  
Cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii     

Materne, o tânără macedoneancă a declarat       
următoarele: 

  
Mă numesc Stancu Andreea Georgiana și 

reprezint Asociației Macedonenilor din România și 
comunitatea macedoneană din această țară. 

Ziua de 21 februarie este Ziua        
Internațională a Limbii Materne, deci este și Ziua 
Limbii Macedonene, ocazie cu care îi urez acesteia 
alături de toate celelalte limbi materne ”La mulți 
Ani!” 

Data de 21 februarie îmi amintește în      
fiecare an cât de importantă este cunoașterea și 
păstrarea limbii materne, limbă în care vorbesc și 
mă înțeleg cu părinții mei cu prietenii mei, limbă în 
care îmi place să cânt cântecele pe care le-am 
compus. O lume în care nu ar mai fii atâtea limbi 
materne ar fi o lume săracă și lipsită de culoare. 
Când vorbesc limba maternă mă simt specială. 

Sunt mândră că sunt macedoneancă și 
acest lucru îmi dă curajul să continui să vorbesc 
limba macedoneană și să arăt tuturor ce frumoase 
sunt tradițiile, cultura și istoria acestui minunat     
popor macedonean 

În încheiere, vreau să vă dau o idee: în   
zilele în care nu aveți cu cine să vorbiți în limba 
maternă, pentru că sunt și astfel de zile, pentru unii 
poate sunt chiar săptămâni sau luni, PUTEȚI SĂ 
FREDONAȚI melodiile preferate în limba maternă. 
Vă garantez că o să vă facă ziua mai frumoasă! 

се преправаат како младоженци, имаат и поп 
кој ги благословува младите, лик на ѓавол кој 
сака да ја наруши брачната среќа, па сите го 
бркаат него. На карневалите преовладува 
шаренило од бои, различни музички 
инструменти, хумор, сатира, сарказам, 
иронија, исмевање на современата политичка 
сцена итн. Овој карневал потекнува неколку 
векови наназад, според сведоштвата на 
летописците од минатите векови, кои 
поминувале низ Македонија.  

Иако Црквата не го прима овој обичај и 
се противи, тој сепак, иако е пагански остаток, 
продолжува да живее во Струмица и во 
Прилеп.  

Од понеделникот после Прочка, 
наречен Чист понеделник, христијаните 
почнуваат со строг пост, подготвувајќи се за 
Причест и за дочекување на Воскресението 
Христово.   

 
Марјан Михајлов 

 
 
 

21-и ФЕВРУАРИ 
 
По повод Меѓународниот Ден на 

Мајчиниот Јазик, една млада Македонка го 
изјави следново: 

Јас се викам Станку Андрееа Џорџијана 
и ја претставувам македонската заедница од 
оваа земја и Друштвото на Македонците од 
Романија. 

Дваесет и први февруари е меѓународен 
ден на мајчиниот јазик, значи и ден на 
македонскиот јазик, прилика со која му 
посакувам, воедно со другите мајчини јазици, 
„За многу години!“. 

Датата дваесет и први февруари секоја 
година не потсетува колку е значајно 
зачувувањето и познавањето на мајчиниот 
јазик, јазик на кој зборувам и се разбирам со 
моите родители и моите другари, јазик на кој 
сакам да ги пеам песните кои сама ги 
компонирав. Светот без толку мајчини јазици би 
бил сиромав и безбоен свет. Кога го зборувам 
мајчиниот јазик се чувствувам специјална. 

Горда сум дека сум македонка и тоа ми 
дава храброст да продолжам да го зборувам 
македонскиот јазик и да им покажам на сите 
колку се убави традицијата, културата и 
историјата на овој прекрасен македонски народ. 

На крај, сакам да ви дадам една идеа: 
деновите кога нема со кого да зборувате на 
мајчин јазик, затоа што има и такви денови, за 
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ZIUA LIMBII MATERNE  
  
Finalul lunii februarie oferă ocazia Asociației 

Macedonenilor din România să celebreze un     
eveniment ce umple sufletele membrilor săi în     
fiecare an. Aranjat ca pentru sărbătoare, cu mult 
bun-gust dar și cu discreție, sediul nostru din      
București își primește cu multă căldură oaspeții. Ca 
urmași ai celor plecați de multe generații, din      
diverse zone ale Macedoniei, aceștia își        
îndeplinesc cu multă pasiune legământul lăsat de  
bunii şi străbunii lor, aceea de a nu uita niciodată 
credința noastră ortodoxă şi limba macedoneană. 

Nimic nu e mai important pe lume decât   
mama; chiar şi atunci când devine matur, individul 
se simte legat de matricea iniţială. Prin analogie, 
ceea ce reprezintă mama pentru persoană, este 

некој можеби дури и седмици и месеци, можете 
да ги пеете вашите омилени песни на мајчин 
јазик. Сигурна сум дека ќе ви го разубават 
денот! 

 
 
 

ДЕН НА МАЈЧИНИОТ 
ЈАЗИК 

 
Крајот на февруари претставува добра 

можност Друштвото на Македонците од 
Романија да прослави уште еден настан кој 
секоја година ги исполнува душите на неговите 
членови. Уредени како за прослава, со одличен 
вкус, но и со дискреција, нашата канцеларија во 
Букурешт срдечно ги пречекува своите гости. 
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limba vorbită pentru o naţiune. De aici şi definirea 
ca ,,limbă maternă’’. 21 februarie ca Ziua        
Internaţională a Limbii Materne, dată ce        
promovează  diversitatea nu numai lingvistică ci şi 
pe cea culturală în ansamblu. Această atestare a 
avut loc la 17 noiembrie 1999, când UNESCO a 
anunţat şi Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a 
recunoscut-o, se serbează din anul 2000.  

România de după 1989, a legiferat şi aplicat 
constant  grija pentru susţinerea limbii materne a 
minorităţilor ce fac parte din naţiunea noastră.     
Comunitatea macedoneană respectă cu        
religiozitate acest eveniment, ce iată, a trecut în 
cea de-a doua decadă a existenţei sale. Limba    
maternă este cel mai puternic instrument de      
conservare și dezvoltare al patrimoniului tangibil și 
intangibil. ONU consideră că toate acțiunile ce   
promovează diseminarea limbilor materne servesc 
nu doar scopul încurajării diversității lingvistice și 
educației multilingve, ci ajută și la dezvoltarea     
conștiinței tradițiilor lingvistice și culturale în        
întreaga lume și la inspirarea solidarității bazată pe 
înțelegere, toleranță și dialog. Limbile, cu        
implicaţiile lor complexe în afirmarea identităţii, 
pentru realizarea comunicării, a integrării sociale, a 
educaţiei şi a dezvoltării, au o importanţă strategică 
pentru oameni şi întreaga planetă. Cu toate     
acestea, datorită globalizării, ele sunt mai        
predispuse de a intra într-un proces de dispariţie 
iar unele au şi dispărut deja. Atunci când limbile se 
estompează, la fel se întâmplă şi cu bogăţia       
diversităţii culturale la nivel mondial. Oportunităţile, 
tradiţiile, memoria, modurile unice de gândire şi 
expresie - resurse valoroase pentru asigurarea 
unui viitor mai bun - sunt, de asemenea, pierdute 
odată cu pierderea unei limbi, se menţionează pe 
site-ul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Adunarea     
Generală a proclamat anul 2008 drept ''Anul       
Internaţional al Limbilor'', pentru a promova        
unitatea în diversitate şi înţelegere internaţională, 
prin multilingvism şi multiculturalism.   

  
Lucian Breza  

Како потомци на оние што заминаа пред многу 
генерации од различни области на Македонија, 
тие со голема страст го исполнуваат заветот 
што го оставија нивните баби и дедовци, 
никогаш да не ја заборават нашата 
православна вера и македонскиот јазик. 

Ништо не е поважно на светот од 
мајката; дури и кога човек ќе стане возрасен, 
поединецот се чувствува врзан за првобитната 
матрица. По аналогија, она што мајката го 
претставува за една личност тое е говорниот 
јазик за една нација, па оттука и дефиницијата 
како „мајчин јазик“. 21 февруари, како 
Меѓународен ден на мајчиниот јазик, ја 
промовира не само јазичната, туку и културната 
различност во целина. Оваа атестирање се 
одржа на 17 ноември 1999 година, кога 
УНЕСКО објави а Генералното собрание на 
Обединетите нации го призна, се слави од 2000 
година. 

Романија, по 1989 година, аконски и 
постојано применува грижа за поддршка на 
мајчиниот јазик на малцинствата кои се дел од 
нашата нација. Македонската заедница 
религиозно го почитува овој настан кој сега е во 
втората деценија од неговото постоење. 
Мајчиниот јазик е најмоќното средство за 
зачувување и развој на материјалното и 
нематеријалното наследство. Организацијата 
на Обединетите Нации веруваат дека сите 
активности кои го промовираат ширењето на 
мајчините јазици служат не само за целта на 
поттикнување на јазичната разновидност и 
повеќејазичното образование, туку и 
овозможуваат и помагаат да се развие свеста 
за јазичните и културните традиции низ целиот 
свет и да се инспирира солидарност заснована 
на разбирање, толеранција и дијалог. Јазиците, 
со нивните сложени импликации за афирмација 
на идентитетот, за постигнување комуникација, 
социјална интеграција, образование и развој, 
имаат стратешко значење за луѓето и за целата 
планета. Со се погоренапоменато, и поради 
глобализацијата, поверојатно е дека тие се 
подложни и тие ќе влезат во процес на 
исчезнување, а некои веќе исчезнаа. Кога 
јазиците бледнеат, бледнее и богатството на 
културната разновидност ширум светот. 
Можностите, традициите, меморијата, 
уникатните начини на размислување и 
изразување - вредни ресурси за обезбедување 
подобра иднина - исто така се губат со 
губењето на јазикот, се наведува на веб-
страницата на Организацијата на Обединетите 
Нации. Генералното собрание ја прогласи 2008 
година за „Меѓународна година на јазиците“, за 
да промовира единство во различностите и 
меѓународното разбирање, преку 



Мартинката кај Македонците -  Mărțișorul la macedoneni 

Pagina 45 - Страна 45 Anul XXII, Numărul 246-248 

  

TRADIȚIA  
MĂRȚIȘORULUI LA  

MACEDONENI 
  
Punte simbolică între iarna care se        

sfârșește și începutul primăverii, mărțișorul este o 
tradiție străveche care marchează începutul anului 
vegetal și agrar în Balcani și în regiunile        
învecinate. 

Potrivit cercetărilor efectuate pe teritoriul 
ţării noastre, au fost descoperite amulete        
asemănătoare mărţişorului, datând de circa 8.000 
de ani. Acestea erau reprezentate de pietricele 
perforate, în culorile alb şi roşu, purtate la gât sub 
formă de coliere. Se pare că cele două culori ar fi 
fost alese deoarece roşul era asimilat sângelui, cu 
referire la ritualurile de sacrificiu practicate la      
începutul primăverii, iar albul simboliza puritatea 
zăpezii, a gheţii şi a norilor. Puse laolaltă, cele     
două exprimau dorinţa despărţirii de iarnă şi de   
întâmpinare a primăverii, ca simbol al revenirii la 
viaţă. 

Mărțișorul este întâlnit și în alte țări, precum 
în Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Macedonia 
de Nord sau Albania. 

мултијазичност и мултикултурализам. 
 

Лучијан Бреза 
 
 
 

ТРАДИЦИЈАТА НА 
МАРТИНКАТА КАЈ 

МАКЕДОНЦИТЕ 
 
Симболичен мост помеѓу крајот на 

зимата и почетокот на пролетта, мартинката е 
древна традиција која го означува почетокот на 
растителната и земјоделската година во 
Балканот и во соседните региони.  

Според истражувањето спроведено на 
територијата на нашата земја, откриени се 
амајлии слични на мартинката, кои датираат од 
пред околу 8.000 години. Тие беа претставени 
со перфорирани камчиња, во бела и црвена 
боја, носени околу вратот во вид на ѓердани. Се 
чини дека двете бои беа избрани затоа што 
црвената беше слична на крвта, во врска со 
жртвените ритуали кои се практикуваа во рана 
пролет, а белата ја симболизираше чистотата 
на снегот, мразот и облаците. Земени заедно, 
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La popoare precum români, moldoveni,     
bulgari, macedoneni, greci, sârbi și ucrainieni,    
mărțisorul este legat de practici și ritualuri arhaice 
de renaștere a timpului și a vieții, prin intermediul 
simbolismului feminin. 

Datina are ca scop „protecția feminității”, a 
gingășiei și fecundității pentru că fata fecioară să 
fie iubită, iar femeia să devină mamă, plămăditoare 
și ocrotitoare a vietii. 

Cele două fire de bumbac, lână sau mătase 
- unul alb și altul roșu – pe care femeia cea mai 
bătrână din familie trebuia să le răsucească       
împreună pentru a confecționa câte un mărțișor 
pentru fiecare membru al familiei, indiferent de sex 
sau vârstă, reprezintă una dintre modalitățile de 
concretizare a străvechii lor credințe legate de    
înnoirea timpului. 

La 1 martie, atunci când iarna trebuie să 
plece, lăsând cale liberă primăverii, oamenii cred 
ca prin firul mărțișorului, numit uneori și funia      
timpului, se marchează vizual pragul simbolic    
dintre cele două anotimpuri. 

Mai demult, Mărțișorul, Martenița sau      
Martenka era pentru români, moldoveni, bulgari și 
macedoneni un adevărat mesager al primăverii. 
Culoarea celor două fire ale mărțișorului avea o 
semnificație bine știută de toata lumea: roșul      
exprima culoarea sângelui, a vitalității, a „tinereții 
fără bătrânețe ”, a căldurii mult așteptate, iar albul 
era mesagerul purității. 

În vechime, albul era considerat însă și    
simbolul luminii, al soarelui aducător de fertilitate 
pământului și de fecunditate tuturor viețuitoarelor, 
inclusiv femeilor. Din perspectiva acestor         
convingeri arhaice, șnurul mărțișorului, prin         
cromatica sa, are rolul de a împleti viața cu lumina, 
oferind oamenilor, dar și casei și animalelor din 
gospodărie, șansa de a se bucura în respectivul an 
de forță și vitalitate, de rodnicie și belșug, de       
frumusețe și noroc. „Cine poarta mărțișoare,/ Nu va 
fi pârlit de soare./”. 

Această tradiție comună se datorează      
tracilor, care sunt strămoșii acestor popoare.  

Mărțișorul în Macedonia de Nord este o    

двете ја изразија желбата за разделбата од  
зимата и да ја дочекаат пролетта како симбол 
на враќање на животот.  

Мартинката може да се сретне и во други 
земји, како што се Република Молдавија, 
Бугарија, Србија, Северна Македонија и 
Албанија.  

Кај народите како Романците, 
Молдавците, Бугарите, Македонците, Грците, 
Србите и Украинците, мартинката е поврзана со 
архаични практики и ритуали на повторното 
раѓање на времето и животот, преку женската 
симболика.  

Традицијата има за цел да ја „заштити 
женственоста“, нежноста и плодноста за 
девицата да биде сакана, а жената да стане 
мајка, онаа што дава живот и заштитничка на 
животот.  

Двете нишки од памук, волна или свила - 
едната бела и другата црвена - што најстарата 
жена во семејството морала да ги изврти 
заедно за да направи мартинка за секој член на 
семејството, без разлика на полот или 
возраста, е еден од начините да се 
конкретизираат нивните древни верувања 
поврзани со обновувањето на времето.  

На 1 Март, кога зимата треба да замине, 
оставајќи ја пролетта слободна, луѓето 
веруваат дека нишката на мартинката, 
понекогаш наречена јаже на времето, визуелно 
го означува симболичниот праг меѓу двете 
годишни времиња.  

Во минатото, Мартишор, Мартеница или 
Мартенка беше вистински гласник на пролетта 
за Романците, Молдавците, Бугарите и 
Македонците. Бојата на двете нишки на 
мартинката имаше добро познато значење: 
црвената ја изразуваше бојата на крвта, 
виталноста, „младоста без старост“, 
долгоочекуваната топлина, а белата беше 
гласник на чистотата.  

Меѓутоа, во античко време, белата боја 
се сметала и за симбол на светлината, на 
сонцето што носи плодност на земјата и на сите 
живи суштества, вклучувајќи ги и жените. Од 
перспектива на овие архаични верувања, 
низата на мартинката, преку својата хроматика, 
има улога да го испреплетува животот со 
светлината, давајќи им на луѓето, но и на куќата 
и животните во домаќинството, шанса да 
уживаат во таа година на сила и виталност, 
плодност и изобилство, убавина и среќа. „Кој 
мартинка ќе носи, / Сонцето нема да го 
изгори./“.  

Оваа заедничка традиција се должи на 
Тракијците, кои се предци на овие народи.  

Во Северна Македонија мартинката е 
исто убава традиција како во Романија, па затоа 
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tradiție la fel de frumoasă ca în Romania, astfel 
simbolurile primăverii nu sunt lipsite de șnurul     
împletit cu alb și roșu, purtate de copii, băieți și   
fete. Ei poartă simbolurile primăverii în seara de 
ajun a zilei de 1 martie, iar după aceea le agață de 
creanga unui pom înflorit, pentru ca acesta să fie 
roditor. Culorile alb și roșu sunt considerate a fi 
semn de recunoaștere pentru rândunici, care știu 
în felul acesta, exact unde să vină și să aducă    
daruri pentru copii, în preajma sărbătorilor pascale. 

La macedoneni, mărțișoarele sunt purtate 
doar de copii, începând din seara de 28 februarie. 
În unele zone, copiii se despart de talismanul      
norocos, pe nouă martie, de Mucenici. 

În alte zone, mărțișorul este purtat 12 zile 
sau până se întorc berzele din Africa. 

Apoi șnurul este legat de ramurile pomilor 
fructiferi, pentru ca aceștia să dea rod cât mai     
bogat și mai gustos. 

O altă tradiție macedoneană cere ca fetele 
să poarte confecționate dintr-un ban legat de șnur, 
la sfârșitul lunii martiе, șnurul este legat de un    
trandafir, pentru ca tânăra să  fie la fel de frumoasă 
și dorită ca mândra floare, iar cu banul se cumpără 
pâine albă, caș și vin roșu, pentru ca fetele să aibă 
pielea albă și curată și bujori în obrăjori.  

„Practicile culturale asociate zilei de 1     
Martie (Mărţişorul)” au fost înscrise pe Lista        
Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al    
Umanităţii, într-un dosar comun: România,         
Republica Moldova, Macedonia de Nord şi         
Republica Bulgaria, la 6 decembrie 2017, prin votul 
Comitetului Interguvernamental al UNESCO pentru 
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial,    
reunit în cea de-a XII-a sesiune, pe Insula Jeju din 
Republica Coreea, în perioada 4-9 decembrie 
2017. 

Înscrierea Mărţişorului pe această listă,     
într-un dosar comun cu alte trei ţări, atestă         
valoarea universală a practicilor culturale asociate 
zilei de 1 martie şi importanţa acestora în tezaurul 
cultural mondial. 

  
Angi Melania Cristea 

  
  
  

MĂRȚIȘORUL  
POVESTEA  

UNEI TRADIȚII 
  
AMR a participat, în perioada 28 februarie - 

1 martie 2022, la expoziția-atelier ”Mărțișorul –    
Povestea unei tradiții” organizată de Comisia     
permanentă comună a Camerei Deputaților și     
Senatului pentru relația cu UNESCO, în parteneriat 

симболите на пролетта не се без белата и 
црвената плетенка врвка што ја носат децата, 
момчињата и девојчињата. Тие ги носат 
симболите на пролетта во пресрет на 1 Март, а 
потоа ги закачуваат на гранката на цветното 
дрво за да биде плодно. Белата и црвената боја 
се сметаат за знак на препознатливост за 
ластовичките, кои на овој начин знаат точно 
каде да дојдат и да донесат подароци за децата 
околу велигденските празници. 

Во некои области децата се отцепуваат 
од среќниот талисман на 9 март со Мачениците.  

Во други области, мартинката се носи 12 
дена или додека штрковите не се вратат од 
Африка.  

Потоа конецот се врзува на гранките на 
овошни дрва, за да дадат што побогат и вкусен 
плод.  

Друга македонска традиција налага 
девојките да носат мартинки направени со 
паричка врзана за конец, кон крајот на март 
конецот се врзува за роза, за да може младата 
жена да биде убава и посакувана исто како 
гордиот цвет, а со паричката ќе се купи бел леб, 
урда и црвено вино, за девојките да имаат 
чиста бела кожа и божури на образите.  

„Културните практики поврзани со 1 март 
(Мартинка)“ беа впишани на Репрезентативната 
листа на нематеријалното културно наследство 
на човештвото, во заедничко досие: Романија, 
Република Молдавија, Северна Македонија и 
Република Бугарија, на 6-ти декември 2017 г., 
со гласање Меѓувладиниот комитет на УНЕСКО 
за Заштита на нематеријалното културно 
наследство, кој се состана на својата 
дванаесетта сесија, на островот Џеџу во 
Република Јужна Кореја, од 4-ти до 9-ти 
декември 2017 г.  

Вклучувањето на Мартинката на оваа 
листа, во заедничко досие со три други земји, ја 
потврдува универзалната вредност на 
културните практики поврзани со 1 Март и 
нивната важност во светската културна 
ризница. 

 
Анџи Меланија Кристеа 

 
 
 

МАРТЕНИКОТ  
ПРИКАЗНА НА ЕДНА 

ТРАДИЦИЈА 
 
Друштвото на Македонците од Романија 

учествуваше, помеѓу 28 февруари и 1 март 
2022 година, на изложбата-работилница 
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cu Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”.    
Reprezentantele AMR la eveniment au fost     
doamnele Dumitrescu Mirela Ștefania din Craiova 
și Oana Nicoleta Simeria din Caransebeș.        
Evenimentul a fost însoțit de o dezbatere pe     
marginea necesității modificării Legii 26/2008     
privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 
intitulată „Patrimoniul imaterial, salvgardare prin 
legiferare”.  

Comisia permanentă comună a Camerei 
Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO 
susține și promovează elemente de patrimoniu     
național de valoare universală. În decembrie 2017, 
dosarul Practicile culturale asociate zilei de 1    
Martie, dosar multinațional România – Bulgaria – 
Macedonia - Republica Moldova, a fost inclus în 
Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO. 

”Mărțișorul – Povestea unei tradiții” a       
cuprins ateliere practice de confecționare        
mărțișoare, prezentarea tradiției confecționării     
Mărțișorului. 

La marcarea împlinirii a cinci ani de la      
includerea acestui obicei în Lista Patrimoniului 
Mondial Imaterial UNESCO, la eveniment, au     
participa ambasadori din Republica Moldova,     
Bulgaria și Macedonia, acreditați la București,     
reprezentanți ai Președinției României, Ministerului 
Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, a Comisiei 
Naționale a României pentru UNESCO, ai        
Academiei și Patriarhiei Române, ai altor instituții 
de profil, din mediul academic și neguvernamental. 

Practicile culturale asociate zilei de 1 martie 
cuprind tradiții transmise încă din cele mai vechi 
timpuri pentru a sărbători începutul primăverii. 
Practica principală constă în faptul că oamenii 
poartă un fir roșu și alb, pentru a asigura trecerea 
sigură și armonioasă de la iarnă la primăvară,     

„Мартишорул - приказна за една традиција“ 
организирана од Заедничката постојана 
комисија на Домот на пратеници и Сенатот за 
односи со УНЕСКО, во партнерство со 
Националниот музеј на селото Димитрие Густи. 
Претставници на ДМР на настанот беа г-ѓа 
Думитреску Мирела Штефанија од Крајова и 
Оана Николета Симерија од Карансебеш. 
Настанот беше проследен со дебата за 
потребата од измена на Законот 26/2008 за 
заштита на нематеријалното културно 
наследство со наслов „Нематеријално 
наследство, заштита преку законска 
регулатива“. 

Заедничката постојана комисија на Домот 
на пратеници и Сенатот за односи со УНЕСКО 
поддржува и промовира елементи на 
националното наследство од универзална 
вредност. Во декември 2017 година, датотеката 
Културни практики поврзани со 1-ви март, 
мултинационална датотека Романија - Бугарија 
- Македонија - Република Молдавија, беше 
вклучена во нематеријалното културно 
наследство на УНЕСКО. 

„Марцишор - Приказна на една 
традиција“ вклучуваше практични работилници 
за правење мартинки, презентација на 
традицијата на правењето Мартинки. 

По повод одбележувањето на 
петгодишнината од вклучувањето на овој обичај 
во списокот на нематеријално светско 
наследство на УНЕСКО, на настанот 
присуствуваа амбасадори од Република 
Молдавија, Бугарија и Македонија, 
акредитирани во Букурешт, претставници на 
Претседателството на Романија, 
Министерството за култура. , Министерството 
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pentru indivizi, grupuri și comunități. În acest sens, 
la 1 martie (sau 14 martie, în „stil vechi”/ calendarul 
creștin iulian, care este încă respectat de o parte a 
populației din cele patru țări), femeile aveau să  
facă un fir din două fire de lână răsucite (sau alt 
material), unul roșu (ocazional galben, verde,     
albastru sau negru) și unul alb. Artefactul rezultat, 
numit Martenița (Bulgaria), Martinka (Republica 
Macedonia de Nord) sau Mărţişor (Moldova şi     
România), este oferit membrilor comunităţii, mai 
ales copiilor şi tinerilor, care îl poartă la gât,        
încheietura mâinii, gleznei, burtă sau mai târziu 
prinse de haine. În unele zone rurale din părțile de 
est ale Republicii Macedonia de Nord, Moldova, 
România, artefactul este realizat dis-de-dimineață, 
înainte de răsăritul soarelui. Potrivit credințelor    
tradiționale, artefactul ar trebui să aducă sănătate, 
avere și protecție celui care îl poartă. De        
asemenea, se consideră că artefactul oferă       
protecție simbolică pe 1 martie, împotriva vremii 
capricioase. În mediul rural, în special în Moldova 
și România, artefactul ar putea fi legat și în jurul 
coarnelor de vite, de gâtul mânzilor sau atașat de 
stâlpii ușii sau porții conform credinței că ar proteja 

за надворешни работи, Националната комисија 
на Романија за УНЕСКО, на Романската 
академија и патријаршија, на други релевантни 
институции од земјава како и од академската и 
невладината средина. 

Културните практики поврзани со 1 март 
вклучуваат традиции кои се пренесуваат уште 
од античко време за да се прослави почетокот 
на пролетта. Главната практика е луѓето да 
носат црвено-бел конец за да обезбедат 
безбеден и хармоничен премин од зима во 
пролет за поединци, групи и заедници. Во таа 
насока, на 1 март (или на 14 март, по „стар 
стил“/христијански јулијански календар, кој сè 
уште го почитува дел од населението во 
четирите земји), жените правеле конец од две 
искривени волни (или друг материјал) нишки, 
една црвена (повремено жолта, зелена, сина 
или црна) и една бела. Добиениот артефакт, 
наречен Мартеница (Бугарија), Мартинка 
(Република Северна Македонија) или 
Марцишор (Молдавија и Романија), им се 
дарува на членовите на заедницата, особено на 
децата и младите, кои го носат околу вратот, 
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gospodăria, oamenii și vitele în timpul anului. În 
zonele rurale din Republica Macedonia de Nord, 
încă se crede cu tărie că artefactul va oferi        
protecție împotriva mușcăturii de șarpe și a altor 
incidente neplăcute în timpul lucrului la câmp pe 
timp de vară. Perioada în care se poartă artefactul 
începe cu 1 martie, iar durata acestuia variază de 
la 2 sau 3 zile până la câteva săptămâni, incluzând 
de obicei primele 9 sau 12 zile ale lunii, zile numite 
„Baba Marta” (în Bulgaria și Republica Macedonia 
de Nord) și „Baba Dochia” (în România și        
Republica Moldova) în diferite zone ale celor patru 
țări. Când se vede primul copac înflorit, sau prima 
rândunica sau barză, firul este dezlegat și atârnat 
pe o ramură de copac în floare, depus sub o piatră 
sau aruncat într-o fântână sau pe un pat de iarbă. 
Întrucât este o chestiune de practici de viață, în 
unele medii urbane, firul roșu-alb a cunoscut unele 
variații. Industria textilă a furnizat fire de mătase 
roșu-alb la care s-au adăugat bibelouri din diverse 
materiale (metal, lemn, sticlă, material textil).   
Aceste mici obiecte atașate firului roșu-alb exprimă 
simboluri ale trezirii naturii și a relațiilor        
interpersonale. 

Toți membrii comunității sunt purtători,    
practicanți și beneficiari ai artefactului. Practicile și 
semnificațiile lor unesc membrii diferitelor grupuri. 
Femeilor, de obicei celor mai în vârstă din fiecare 
familie, li se atribuie rolul special de a realiza firul 
roșu-alb. Diferiți membri ai familiilor și grupurilor 
comunitare au funcții distincte: femeile și fetele    
tinere curăță casele, bărbații curăță curțile și ard 
gunoiul în mediul rural (o practică importantă     

зглобот, глуждот, стомакот. или нешто подоцна 
фатен во облека. Во некои рурални области во 
источните делови на Република Северна 
Македонија, Молдавија, Романија, артефактот е 
направен рано наутро, пред изгрејсонце. 
Според традиционалните верувања, 
артефактот треба да му донесе здравје, 
богатство и заштита на оној што го носи. Се 
верува дека артефактот нуди симболична 
заштита на 1 март, од каприциозното време. Во 
селата, особено во Молдавија и Романија, 
артефактот може да се врзува и околу роговите 
на говедата, околу вратот на младенчињата или 
да се закачи на вратите или портите со 
верување дека ќе ги заштити домаќинството, 
луѓето и стоката за време на година. Во 
руралните средини на Република Северна 
Македонија, сè уште се верува дека артефактот 
ќе обезбеди заштита од каснување од змија и 
други непријатни инциденти при работа на 
полињата во текот на летото. Периодот во кој 
се носи артефактот започнува на 1 март, а 
неговото времетраење варира од 2 или 3 дена 
до неколку недели, обично вклучувајќи ги 
првите 9 или 12 дена од месецот, денови 
наречени „Баба Марта“ (во Бугарија и 
Република на Македонија Северна) и „Баба 
Докиа“ (во Романија и Република Молдавија) во 
различни области на четирите земји. Кога ќе се 
види првото расцутено дрво, или првата 
ластовичка или штрк, конецот се одврзува и се 
закачува на гранка од цветно дрво, се таложи 
под камен или се фрла во бунар или на трева. 
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pentru igienizarea spațiului privat și public).        
Femeile sau alți membri ai familiei pot oferi         
artefactul membrilor familiei lor, copiilor, prietenilor, 
colegilor, vecinilor și profesorilor. Începând cu     
secolul al XX-lea, în Bulgaria, Moldova și România, 
bărbații au posibilitatea de a cumpăra artefactul și 
de a-l oferi ei înșiși. Mulți oameni poartă artefactele 
simbolice. Recent, în unele orașe mai mari,        
artefacte de 1 Martie au fost furnizate de meșteri, 
producători și în România, chiar fabrici. Bibelourile 
atașate de firele roșu-alb pot fi creații artistice     
unice sau obiecte de artizanat, realizate de meșteri 
sau de amatori sau chiar produse de serie         
autohtone sau de import. Profesorii preșcolari,    
ajutați de operatori culturali, lucrează cu copiii la 
realizarea artefactelor de 1 martie și organizează 
evenimente pentru a sărbători începutul primăverii. 

Ziua de 1 martie este o sărbătoare foarte 
actuală și înfloritoare în societatea contemporană 
și este marcată în fiecare an pe întreg teritoriul     
celor patru țări. Deși în prezent artefactele de la 1 
martie prezintă o mare varietate de forme și sunt 
adesea comercializate, componentele tradiționale 
ale elementului sunt bine cunoscute membrilor    
comunităților, fiind transmise generației tinere, în 
special de către femei. 

Educația informală este cel mai frecvent    
mijloc folosit pentru a transmite cunoștințe și       

Бидејќи се работи за животни практики, во 
некои урбани средини црвено-белата нишка 
забележала некои варијации. Текстилната 
индустрија обезбедувала црвено-бели свилени 
нишки на кои се додавале ситници од разни 
материјали (метал, дрво, стакло, текстил). Овие 
мали предмети прикачени на црвено-белата 
нишка изразуваат симболи на будењето на 
природата и меѓучовечките односи. 

Сите членови на заедницата се 
носители, практичари и корисници на 
артефактот. Нивните практики и значења ги 
обединуваат членовите на различни групи. На 
жените, обично најстарите во секое семејство, 
им е доделена посебна улога да го прават 
црвено-белиот конец. Различните членови на 
семејствата и групите во заедницата имаат 
различни функции: жени и млади девојки чистат 
куќи, мажи чистат дворови и го чистат ѓубрето 
низ селата (важна практика за санирање на 
приватниот и јавниот простор). Жените или 
другите членови на семејството можат да го 
дадат артефактот на членовите на своето 
семејство, децата, пријателите, колегите, 
соседите и наставниците. Од 20 век, во 
Бугарија, Молдавија и Романија, мажите имаат 
можност да го купат артефактот и сами да го 
понудат. Многу луѓе ги носат симболичните 
артефакти. Неодамна, во некои поголеми 
градови, артефакти од 1 март беа обезбедени 
од занаетчии, производители, а во Романија 
дури и фабрики. Ситните орнаменти закачени 
на црвено-белите конци можат да бидат 
уникатни уметнички креации или рачни 
изработки направени од занаетчии или аматери 
или дури и домашни или увозни сериски 
производи. Наставниците од предучилишна и 
училишна возраст, потпомогнати од културни 
оператори, работат со децата за да направат 
артефакти за 1 март и организираат настани за 
да го прослават почетокот на пролетта. 

1-ви март е многу актуелен и 
просперитетен празник во современото 
општество и се слави секоја година во четирите 
земји. Иако во денешно време артефактите од 
1 март покажуваат широк спектар на форми и 
често се тргуваат, традиционалните компоненти 
на елементот им се добро познати на 
членовите на заедниците, кои се пренесуваат 
на помладата генерација особено од жените. 

Неформалното образование е најчестото 
средство што се користи за пренесување 
знаења и вештини поврзани со елементот. Во 
руралните области, малите девојчиња помагаат 
да се направи црвено-белата нишка, учејќи од 
постарите жени да ја одржуваат традицијата. 
Во урбаната средина, особено во 
работилниците на изработувачите на 
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abilități legate de element. În zonele rurale, fetițele 
ajută la realizarea firului roșu-alb, învățând de la 
femeile în vârstă să păstreze tradiția. În mediul   
urban, în special în atelierele creatorilor de         
artefacte de la 1 martie, ucenicii învață de la       
profesori, meșteri și meșteri și prin intermediul    
educației informale. Activitățile preșcolare și      
școlare dedicate pregătirii sărbătorilor de 1 martie 
creează un prilej favorabil de a transmite informații 
culturale despre element. O altă ocazie de acest 
gen este oferită de atelierele Martenița/ Martinka/ 
Mărţişor organizate de muzeele etnografice în    
beneficiul copiilor care pot învăţa de la experţi    
despre practicile culturale asociate zilei de 1     
martie. Meșteșugarii inițiază oameni de diferite    
vârste și sex în diferite tehnici de realizare a       
artefactelor de 1 martie, contribuind la coeziunea 
socială și dialogul intergenerațional și, de         
asemenea, încurajând diversitatea și creativitatea. 

Oferirea artefactelor de 1 martie membrilor 
familiei, prietenilor, rudelor, colegilor și         
cunoștințelor este o modalitate de a arăta dragoste 
și respect, de a dori sănătate și prosperitate, de a 
afirma solidaritatea socială. Recent, artefactul a 
devenit foarte popular printre copii. Acest mod de a 

артефакти од 1 март, чираците учат од 
наставниците, занаетчиите и занаетчиите и 
преку неформално образование. 
Предучилишните и училишните активности 
посветени на подготовката на празниците 1 
март создаваат поволна можност да се 
пренесат културни информации за елементот. 
Друга можност од ваков вид е понудена од 
работилниците Мартеница/Мартинка/Марцишор 
организирани од етнографските музеи во 
корист на децата кои можат да учат од експерти 
за културните практики поврзани со 1-ви март. 
Занаетчиите иницираат луѓе од различна 
возраст и пол во различни техники за правење 
артефакти за 1 март, придонесувајќи за 
социјалната кохезија и меѓугенерацискиот 
дијалог и, исто така, поттикнувајќи ја 
различноста и креативноста. 

Давањето артефакти од 1 март на 
членовите на семејството, пријателите, 
роднините, колегите и познаниците е начин да 
се покаже љубов и почит, да се посака здравје 
и просперитет, да се потврди социјалната 
солидарност. Неодамна, артефактот стана 
многу популарен меѓу децата. Овој начин на 
споделување на радоста на прославувањето на 
1 март меѓу возрасните и половите групи ги 
нагласува силните социјални врски кои ја 
подигнуваат свеста за неговата важност за 
припадност, идентитет и континуитет. Тоа е, 
исто така, начин да се препознаат старите 
традиции кои се дел од локалните и 
националните идентитети, дури и во тешки 
политички околности (како, на пример, во 
Република Северна Македонија, каде што се 
зачувани практики против одредени 
комунистички потиснувања ). 

Главните функции на артефактот се: 
верувањето дека артефактот ќе донесе заштита 
за време на летната теренска работа; врската 
со флората и фауната, која ја изразува силната 
интеракција со природата; означување на 
преминот од зима во пролет; славеничка 
функција на важен момент во народниот 
календар (како што се изразува со народниот 
бугарски и македонски израз „Баба Марта“ - 
„Стара/баба Марта“ или Деновите на Баба 
Докија/Одокија - деновите на баба Докија, 
според популарни календари во Молдавија и 
Романија). Општествената функција на 
елементот е да ја зголеми кохезијата на 
заедниците. Проширена општествена функција 
се забележува во последно време кога 
елементот се практикува во образовниот 
систем и на јавните простори. Друга функција 
на артефактот е практична: тој го означува 
почетокот на земјоделските активности. Исто 
така, артефактот има економска функција како 
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împărtăși bucuria sărbătoririi zilei de 1 martie în 
diferite grupuri de vârstă și de gen subliniază     
legăturile sociale puternice care ridică        
conștientizarea importanței sale pentru        
apartenență, identitate și continuitate. Este, de 
asemenea, o modalitate de a recunoaște vechile 
tradiții care fac parte din identitățile locale și       
naționale, chiar și în circumstanțe politice dificile 
(cum ar fi, de exemplu, în Republica Macedonia de 
Nord, unde practicile au fost păstrate împotriva 
anumitor suprimări comuniste). 

Principalele funcții ale artefactului sunt:    
convingerea că artefactul va aduce protecție în   
timpul muncii la câmp pe timpul verii; legătura cu 
flora și fauna, care exprimă interacțiunea puternică 
cu natura; marcarea trecerii de la iarnă la        
primăvară; o funcție celebratorie a unui moment 
important din calendarul popular (așa cum se      
exprimă prin expresia populară bulgară și        
macedoneană „Баба Марта” – „Bătrâna/Bunica 
Marta” sau Zilele Babei Dochia/ Odochia – zilele 
bunicii Dochia, conform calendarelor populare în 
Moldova și România). Funcția socială a        
elementului este aceea de a spori coeziunea      
comunităților. O funcție socială extinsă se remarcă 
în ultima vreme când elementul este practicat în 
sistemul educațional și în spațiile publice. O altă 
funcție a artefactului este cea practică: marchează 
începutul activităților agricole. De asemenea,     
artefactul are o funcție economică ca urmare a    
comercializării sale; o funcție psihologică de       
împărtășire a bucuriei și a afecțiunii prin schimbul 
de artefacte; o funcție magică pentru a asigura    
fertilitatea fetelor tinere pe cale de a se căsători (în 
Bulgaria); și în sfârșit o funcție identitară care se 
exprimă prin sentimentul de apartenență la același 
grup regional (sud-est european). 

Principalele semnificații culturale ale        
artefactului constau astăzi în natura sa simbolică 
străveche: în simbolismul cromatic al firului,       
culoarea albă sugerează puritatea începutului    
pentru majoritatea purtătorilor de elemente, în timp 
ce roșul reprezintă un atribut al vitalității (sănătate, 
frumusețe sau dragoste). Obiectul atașat firului   
este asemănător cu o amuletă și poate        
particulariza mesajul simbolic al artefactului roșu-
alb (de exemplu, în România, o mică potcoavă ar 
trebui să aducă noroc receptorului său). 

Denumirea acestui element al culturii      
imateriale interbalcanice este: Mártenița 
(Мартеница) – în Republica Bulgaria, Martinki 
(Мартинки) – în Republica Macedonia de Nord, 
Mărţişor – În Republica Moldova și în România. 
Dar, de asemenea, în cultura populară mai poate fi 
întâlnit și cu alte denumiri, cum ar fi: Baba Marta 
(Баба Марта) – în Republica Bulgaria, Marta 
(Марта), Pârvna Marta (Првна Марта), Baba  
Marta (Баба Марта), Martinden (Мартинден)   

резултат на неговата комерцијализација; 
психолошка функција на споделување радост и 
наклонетост преку размена на артефакти; 
волшебна функција за обезбедување на 
плодноста на младите девојки кои ќе се венчаат 
(во Бугарија); и конечно идентитетска функција 
која се изразува преку чувството на припадност 
на иста регионална група (југоисточна Европа). 

Главните културни значења на 
елементот денес лежат во неговата античка 
симболичка природа: во хроматската симболика 
на конецот, белата боја укажува на чистотата 
на почетокот за повеќето носители на 
елементите, додека црвената претставува 
атрибут на виталност (здравје, убавина или 
љубов). . Предметот прикачен на конецот е 
сличен на амајлија и може да ја персонализира 
симболичната порака на црвено-белиот 
артефакт (на пример, во Романија, малата 
потковица треба да му донесе среќа на 
примачот). 

Името на овој елемент од 
меѓубалканската нематеријална култура е: 
Мартеница (Мартеница) – во Република 
Бугарија, Мартенка (Мартинки) – во Република 
Северна Македонија, Марцишор – во Република 
Молдавија и во Романија. Но во популарната 
култура може да се сретне и со други имиња, 
како: Баба Марта (Баба Марта) – во Република 
Бугарија, Марта (Марта), Прва Марта (Првна 
Марта), Баба Марта (Баба Марта), Мартинден 
( Мартинден) Летник (Летник), Моњаци 
(Моњаци), М'лњаци – во Република Северна 
Македонија, Мартигуш (на југот на земјата), 
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Letnik (Летник), Moniați (Mоњаци), M’lniați 
(M’лњаци) – în Republica Macedonia de Nord, 
Mărţiguş (în sudul țării), Baba Odochia / Dochia – 
în Republica Moldova și Marţ, Marţu, Mărţic, 
Mărţug, Mărţiguş în România. 

  
Laura Rogobete  

  
  
  

ACȚIUNI 
  
Acțiuni organizate de membrii comunității 

macedonene din Timișoara, în prima parte a      
anului! 

Cursuri de limbă macedoneană, ateliere de 
creație și tradiții gastronomice macedonene sunt 
doar câteva dintre acțiunile organizate în prima 
parte a anului la AMR Timișoara. 

Membrii AMR, atât cei mari, cât și cei mai 
mici, au participat în număr mare la activitățile   
Asociației.  

Cursurile de limbă macedoneană sunt      
organizate periodic la sediul din Timișoara, iar     

Баба Одочија / Дочија – во Република 
Молдавија и март , март, мартуг, и мартигуш во 
Романија. 

Лаура Рогобете 
 
 

АКЦИИ 
 
Активности организирани од припадници 

на македонската заедница во Темишвар, во 
првиот дел од годината! 

Курсеви по македонски јазик, креативни 
работилници и македонски гастрономски 
традиции се само дел од настаните 
организирани во првиот дел од годината во 
ДМР Темишвар. 

Во активностите на Здружението 
членовите на ДМР, големи и мали, учествуваа 
во голем број. 

Во седиштето на ДМР од Темишвар 
периодично се организираат курсеви по 
македонски јазик, а бројот на заинтересирани е 
голем. И покрај тоа, најуспешните се акциите со 
гастрономска тема. Членките на ДМР особено 
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numărul celor interesați este unul mare. Chiar și 
așa, cele mai de succes sunt acțiunile cu temă 
gastronomică. În special, membrele AMR sunt    
interesate de rețetele tradiționale. Femeile        
macedonene au ocazia să încerce noi preparate 
din noul volum de rețete, iar degustătorii nu pot fi 
decât încântați de rezultate. 

”Avem ocazia să încercăm noi preparate, 
noul rețetar este foarte interesant, sunt tot felul de 
produse și sunt toate informațiile privind modul de 
gătire. Multe dintre rețetele pe care le-am        
experimentat aici și au avut succes la degustare,  
le-am gătit și acasă”, spune Lucia Iova.  

Și pentru că acțiunile organizate de AMR 
sunt atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici, nu 
au lipsit nici atelierele de pictură și creație.  

În timp ce micuții își etalează talentele, cum 
știu ei mai bine, cei mai mari, elevii de liceu, își    
demonstrează abilitățile la desen tehnic și liber. 

Nici cursurile de limbă macedoneană nu pot 
să lipsească, astfel că periodic au loc astfel de 
cursuri, la care participă cu mare interes membri ai 
comunității din Timișoara.  

”Sunt foarte practice aceste cursuri, e bine 
că ne-am putut familiariza cu literele, pentru că ele 
fac diferența. Atmosfera e relaxantă și fiecare    
învață în ritmul lui, iar asta e cel mai important, că 
nu se pune presiune pe nimeni. Cu această ocazie, 
profităm de faptul că ne întâlnim și mai socializăm, 
după perioada de pandemie prin care am trecut”, 

се заинтересирани за традиционални рецепти. 
Македонките имаат можност да пробаат нови 
јадења од новиот том за рецепти, а 
дегустаторите можат само да бидат задоволни 
од резултатите. 

„Имаме можност да пробаме нови 
јадења, новиот готвач е многу интересен, има 
секакви производи и ги има сите информации 
како тие да се готват. Многу од рецептите што 
ги пробав овде и беа успешни во дегустација, ги 
зготвив и дома“, вели Лучија Јова. 

А бидејќи акциите што ги организира 
ДМР се и за возрасни и за деца, имаше и 
работилници за сликарство и творештво. 

Додека најмалите ги покажуваат своите 
таленти како тие најдобро си знаат, 
повозрасните, средношколците, ги 
демонстрираат своите вештини во техничко и 
слободно цртање. 

Не може да се пропуштат ни курсевите 
по македонски јазик, така што периодично се 
одржуваат вакви курсеви, на кои со голем 
интерес учествуваат членовите на заедницата 
на Темишвар. 

„Овие курсеви се многу практични, добро 
е што успеавме да се запознаеме со буквите, 
бидејќи тие ја прават разликата. Атмосферата е 
релаксирачка и секој учи со свое темпо, а тоа е 
најважно да не се врши притисок врз никого. Во 
оваа прилика го користиме фактот што се 
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spune Mariana Eliodor. 
Cultura macedoneană de ieri și de azi a fost 

o altă acțiune la care au participat o parte din 
membrii AMR Timișoara. Cu această ocazie, cu 
toții au făcut o incursiune în timp și au putut afla o 
serie de lucruri interesante despre cultura        
macedoneană, din trecut și până în prezent. 

Acțiunile organizate de AMR vor continua și 
în perioada următoare la Timișoara, iar membrii 
comunității vor avea ocazia să se reîntâlnească 
pentru socializare, dar și să descopere lucruri noi.  

  
Violeta Ghimboașă  

  

SALATĂ CU URDĂ 
  
Ingrediente necesare: 
500 g urdă mai uscată, 
250 g smântână, 
2 linguri maioneză, 
2 castraveți proaspeți, 
200 g șuncă tocată, 
sare 
piper, 
usturoi. 
  
Mod de preparare: 
La urda pregătită în prealabil se adaugă castraveții 
bine spălați și tăiați în cubulețe, șunca tăiată, de 
asemenea, în cubulețe, smântâna și maioneza. La 
final se adaugă puțină sare, piper și usturoi. Se  
lasă la frigider, la rece. 

среќаваме и се дружиме, по пандемискиот 
период низ кој минавме“, вели Маријана 
Елиодор.  

Вчершната и денешната македонска 
култура беше уште една акција во која 
учествуваа дел од членовите на ДМР 
Темишвар. Во оваа прилика сите тие направија 
наврат во времето и научија голем број 
интересни работи за македонската култура, од 
минатото до денес.   

Акциите организирани од ДМР ќе 
продолжат и во следниот период во Темишвар, 
а членовите на заедницата ќе имаат можност 
повторно да се сретнат за дружење, но и за 
откривање нови работи. 

 
Виолета Ѓимбоаша 

 
 
 
 

САЛАТА СО УРДА 
 
Потребни состојки:  
500 гр посува урда,  
250 гр павлака,  
2 лажици мајонез,  
2 свежи краставици,  
200 гр сецкана шунка,  
сол, 
бибер, 
лук. 
 
Начин на приготвување. 
На претходно подготвената урда се додаваат 
краставиците убаво измиени и потоа исецкани 
на коцки, шунката, исто така се сецка на коцки и 
сето тоа се меша со павлаката и мајонезот. На 
крај се додава малку сол, бибер и лук. Се става 
во фрижидер да се олади. 
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Рецепти - Rețete 

 

PLĂCINTĂ FRUMOASĂ 
 
Ingrediente necesare: 
500 g făină, 
4 linguri ulei + 100 ml ulei pentru a unge foile, 
200 ml apă călduță, 
o jumătate de linguriță de sare; 
o jumătate de varză acră, 
3 linguri ulei pentru prăjit, 
1 ceapă, 
1 bucată de brânză, 
2 linguri smântână, 
1 cană iaurt, 
1 pliculeț de praf de copt. 
 
Mod de preparare: 
Se face aluatul din făină, 2 linguri ulei, apa călduță 
și sare. Când aluatul este omogen și bine 
frământat, se împarte în 4 părți egale. Cele 4 
bucăți de aluat se ung cu ulei (aproximati 2 linguri) 
și se lasă la odihnit o jumătate de oră. Apoi, fie cu 
sucitorul, fie cu mâna, întindeți fiecare bucată de 
aluat într-o foaie cât mai subțire. Se lasă foile să se 
usuce ușor, după care se presară peste ele ulei 
clocotit. Umplutura se pregătește înainte de a fi 
fost făcute foile. O jumătate de varză se toacă 
mărunt și se prăjește cu puțin ulei. Se adaugă 
ceapa tocată mărunt și se distuie timp de        
aproximativ două ore, adăugându-se ocazional 
apă. Într-un vas separat, zdrobiți brânza, adăugați 
2 linguri de smântână și 1 ceașcă de iaurt, în care 

 

МАСЕН ЗЕЛНИК 
 
Потребни состојки: 
500 гр брашно, 
4 лажици масло + 100 мл за попрскување на 
корите, 
200 мл млака вода, 
половина лажичка сол; 
половина главица кисела зелка, 
3 лажици масло за пржење, 
1 главица кромид, 
1 парче сирење, 
2 лажици кајмак, 
1 чаша јогурт, 
1 кесичка прашок за печиво. 
 
Начин на приготвување.  
Се замесува тесто од брашното, 2 лажици 
масло, млака вода и сол. Кога тестото е добро 
измесено се дели на 4 дела, и секој дел се 
премачкува со масло (2 лажици) и се оставаат 
половина час да отстојат. Потоа со сукало или 
со рака од секој дел се развлекува колку што 
може потенка кора. Развлечените кори се 
оставаат малку да се просушат, па се 
попрскуваат со врело масло. Филот се 
подготвува пред да се почне со развлекувањето 
на корите. Половина главица кисела зелка 
ситно се сечка и се пропржува со малку масло. 
Во ова се додава ситно сечканата главица 
кромид и се динстува околу два часа, со 
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este turnat pliculețul de praf de copt. Toate acestea 
sunt combinate cu varza și cu ceapa și se sărează 
după dorință. Foile se taie astfel încât să ajungă la 
dimensiunea vasului care va merge la cuptor. În 
vasul uns, aranjați o foaie, un strat de umplutură și 
reluați, ultimul strat fiind o foaie. Coaceți        
aproximativ o jumătate de oră în cuptorul     
preîncălzit la 200°C. 
 

 

SALATĂ  
DE VINETE 

 
Ingrediente necesare: 
4 vinete, 
200 g nuci curățate și tocate, 
5-6 căței de usturoi, 
1 kg urdă, 
250 ml smântână, 
50 ml maioneză. 
 

Mod de preparare: 
Vinetele sunt prăjite, 
decojite și pisate într-o 
piuliță de lemn, căței de 
usturoi și nucile se 
pisează separat și se 
adaugă la vinete. Apoi 
adăugați urda, smântâna 
și maioneza și amestecați 
bine. La final, adăugați 
puțină sare după gust și 
puțin ulei. 
 
 
 

SALATĂ SHOPSKA 
 
Ingrediente necesare: 
2-3 roșii, 
1 castravete, 
2 ardei, 
1 ceapă, 
100 g brânză rasă, 
sare 
ulei. 
Mod de preparare: 
Se amestecă roșiile tăiate cubulețe și castravetele 
tăiat cubulețe, ardeii și ceapa, tăiate în rondele 
subțiri. Se condimentează cu sare și ulei. Se 
servește pe o farfurie, iar deasupra, pe fiecare 
porție, se pune brânză rasă fin. 
 

повремено додавање вода. Во одделен сад се 
дроби парчето сирење, се додаваат 2 лажици 
кајмак и 1 чаша јогурт во која е разматен една 
кесичка прашок за печиво. Сето тоа се 
соединува со зелката и кромидот и се посолува 
по желба. Корите се преклопуваат од сите 
страни до големината на тепсијата. Во 
подмачкана тепсија се редат корите и секоја се 
филува освен последната. Питата се пече 
околу половина час во загреана рерна на 
температура од 200°С. 
 
 

САЛАТА ОД МОДРИ 
ПАТЛИЏАНИ 

 
Потребни состојки:  
4 модри патлиџани,  
200 гр исчистени и исечкани ореви,  
5-6 шниња лук,  
1 кг урда,  
2 кисели павлаки,  
1 кесичка мајонез.  
 
Начин на приготвување. 
Модрите патлиџани се 
печат, се лупат и се 
толчат во дрвено аванче, 
чешнињата лук и оревите 
заедно се толчат посебно 
и се промешуваат се веќе 
истолчениот модар 
патлиџан. Потоа се 
додава урдата, павлаката 
и мајонезот и се се меша. 
На крај по треба се 
посолува и се додава 
малку масло. 
 
 

ШОПСКА САЛАТА 
 
Потребни состојки:  
2-3 домати,  
1 краставица,  
2 пиперки,  
1 главица стар кромид,  
100 гр рендано сирење,  
сол,  
масло. 
Начин на приготвување. 
Доматот и краставицата се сечат на коцки, а 
пиперката и кромидот се сечат на тенки 
кругови. Се зачинуваат со сол и масло, се 
сервираат во чинија и одозгора на ситната 
страна од рендето се ренда сирење. 
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Правослaвен  календар - Calendar orthodox  
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Правослaвен календар - Calendar orthodox  
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Друштвото на Македонците од 
Романија купува традиционални 
македонсќи објекти односно објекти како: 
народни носии (чорапи, елеци, кошули, 
опинци, појаси, фоти и слично) објекти за 
домакинството (разбој за ткаење, килими, 
рачни работи везени, чејз и сл) како и мал и 
голем традиционален намештај од 
домакинството на македонците (сандак за 
чеиз, кебиња, маси, столици и слично). 
Повеке информации можете да најдете во 
просториите на Друштвото во Букурешт, 
ул.Томас Масарик, бр.29, сек.2, телефон за 
врски 021-212.09.22 или 0722.251.947. 

Редакција 

Asociaţia Macedonenilor din România 
achiziţionează diverse obiecte tradiţionale     
macedonene, cum ar fi: costume tradiţionale 
(ciorapi, ilicuri, cămăşi, opinci, bete, fote, etc.), 
obiecte de uz casnic (război de ţesut, chilimuri, 
covoare, pături, etc.), precum şi mic şi mare 
mobilier tradiţional gospodăriilor macedonene 
(ladă de zestre, paturi, mese, scaune şi altele). 
Mai multe informaţii pot fi aflate la sediul din 
Bucureşti, strada Thomas Masaryk, nr. 29,   
sector 2, telefoane de contact: 021-212.09.22 
sau 0722.251.947. 
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