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Să vedem acum dacă alegerea dialectului 

central drept limbă literară este justificată din punct 
de vedere practic? 

Bitola este ales ca reședință a inspectorului 
general al Macedoniei și a consilierilor săi - agenți 
civili. Ea devine capitala Macedoniei. Această nouă 
capitală nu este departe de cele vechi: Prespa și 
Prilep și sediul arhiepiscopului de Ohrid, până de 
curând, autocefal. Deci, dialectul central are, ca să 
spunem așa, drepturi istorice în spate. Acestea din 
urmă se bazează și pe poziția sa centrală, care  
este atât geografică, cât și etnografică. Orașul   
nostru central din Macedonia este Veles. Din punct 
de vedere geografic, suntem doar la mică distanță 
de centrul respectiv, trecând prin Prilep până la  
Bitola și Ohrid. O astfel de direcție, care se 
îndepărtează de centrul geografic, se explică prin 
faptul că acele zone au o importanță istorică mai 
mare pentru Macedonia și, pe de altă parte, sunt 
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Сега да видиме дали избирањето на 

централното наречје за литературен јазик се 
оправдува од практично гледиште? 

Битола се избира за резиденција на 
генералниот инспектор за Македонија и 
неговите советници - цивилните агенти. Таа се 
претвора во престолнина за Македонија. Таа 
нова престолнина не е далеку од старите: 
Преспа и Прилеп и од седиштето на до 
неодамна автокефалниот охридски 
архиепископ. Значи, централното наречје има 
зад себе, така да се рече, историски права. 
Последниве се засновуваат и врз неговата 
централна положба, што е како во географски 
така и во етнографски однос. Централен град 
во Македонија ни е Велес. Од тој центар 
географски ние само малку се оддалечуваме, 
идејќи преку Прилеп кон Битола и Охрид. 
Таквиот правец при оддалечувањето од 



Pagina 3 - Страна 3 Anul XXII, Numărul 249-251 

Крсте Петков Мисирков - Kârste Petkov Misirkov 

mai departe atât de centrele de limbă sârbă, cât și 
de cele de limbă bulgară, formând un centru de 
limbă macedoneană. Și este adevărat că dialectul 
Veles-Prilep-Bitola-Ohrid este nucleul limbii      
macedonene, pentru că la vest este dialectul din 
Debar (roca=mână), la sud - dialectul din Costur 
(ronca=mână), la est dialectul de est sau din      
Salonic (râca=mână) și la nord - dialectul din   
Skopje sau de nord (ruca=mână). 

Crearea unui limbaj literar este o nevoie 
spirituală în țara noastră, care este menită să pună 
capăt abuzului de propagandă aspra intereselor 
noastre și cu care ar trebui să creeze propriul   
centru literar și științific, astfel încât să nu mai fie 
nevoie de Belgrad și Sofia. Iar acea sarcină dificilă 
va fi realizată numai dacă macedoneanul din    
Macedonia de Nord îi va întinde mâna fratelui său 
din Macedonia de Sud și celui din Macedonia de 
Vest. Mâinile întinse se vor încrucișa în jurul       
regiunii Prilep-Bitola. 

Și astfel: aspirația macedonenilor de a-și 
crea propriul centru cultural; faptul că Bitola devine 
acum capitala Macedoniei; că Bitola, Ohrid, Prilep 
sunt locuri istorice pentru macedoneni; precum și 
faptul că acestea constituie un centru geografic și 
lingvistic - toate împreună fac ca dialectul central 

географскиот центар се објаснува со тоа што 
тие краишта се од поголемо историско значење 
за Македонија, а од друга страна, тие се 
пооддалечени и од српскиот и од бугарскиот 
јазичен центар, составувајќи од себе 
македонски јазичен центар. И вистина 
дијалектот велешко-прилепско-битолско-
охридски е јатката на македонскиот јазик, зашто 
на запад од него е дебарскиот (рока), на југ – 
костурскиот (ронка), на исток – источниот или 
солунскиот (р’ка) и на север - скопскиот или 
северниот (рука). 

Создавањето литературен јазик е 
духовна потреба кај нас, со која се мисли да им 
се стави крај на злоупотребите на пропагандите 
со нашите интереси и со која треба да се 
создаде свој литературен и научен центар за да 
се нема нужда од Белград и Софија. А таа 
тешка задача ќе се постигне само ако 
Македрнецот од Северна Македонија му подаде 
рака на својот брат од Јужна Македонија и оној 
од Западна. Подадените раце ќе се прекрстат 
околу Прилеп-Битола. 

И така: стремежот на Македонците да си 
создадат свој културен центар; тоа што сега 
Битола се прави престолнина на Македонија; 
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macedonean să fie acceptat ca limbă literară    
generală macedoneană. 

Odată ales dialectul care urmează să fie 
limba literară macedoneană, va trebui luată în   
considerare problema ortografiei macedonene. 

În ceea ce privește ortografia, precum și 
direcția dezvoltării noastre culturale, vor trebui 
făcute câteva observații aici. Ortografia unei limbi, 
precum și realizarea unei limbi literare, pot fi    
efectuate treptat și semiconștient. O persoană   
dintr-un popor care nu are propria scriere poate 
învăța alfabetul de la un popor mai cult decât al 
său. Persoana respectivă poate folosi alfabetul   
altcuiva pentru sunetele din limba sa sau își poate 
exprima gândurile cu ajutorul alfabetului străin. Dar 
dacă în limba sa există sunete care nu sunt în   
limba din care este împrumutat alfabetul, atunci, 
cel care împrumută alfabetului străin, va face unele       
modificări și adăugiri la acesta, ceea ce va marca 
diferența de sunete dintre cele două limbi. Acest 
alfabet împrumutat și prelucrat este transmis din 
generație în generație și, odată cu transmiterea sa, 
este modificat și adaptat la proprietățile limbii celor 
care l-au împrumutat. Astfel, alfabetele popoarelor 
mai puțin cultivate sunt realizate treptat și        
imperceptibil prin contactul cu popoare mai        
cultivate. Dar o asemenea gradualitate are loc 
dacă două popoare vecine se află în condiții 
politice inegale, adică unul, cel care e mai cult 
domină, iar celălalt, cel mai puțin cult este captiv 
sau, cel puțin, nu are o libertate politică deplină. 
Dar altfel stau lucrurile dacă cele două națiuni au 
propriile lor state. Într-un astfel de caz,        
împrumuturile, în special împrumuturile culturale, 
devin mai clare și mai rapide. Astfel, creștinismul și 
alfabetizarea la noi, macedonenii, au pătruns cel 
mai de timpuriu ca la toate celelalte popoare slave. 
S-au răspândit timp de secole și au evoluat de jos 
în sus. De aceea nu se spune în istorie nimic 
despre botezul poporului nostru. Dar odată cu    
botezul, vine întotdeauna și alfabetizarea. Cu 
tăinuirea botezului nostru tăinuiește și procesul de 
educare a alfabetizării noastre. 

Așadar, renașterea și iluminarea noastră 
spirituală, precum și dezvoltarea alfabetizării       
noastre, datorită condițiilor geografice și istorice, la 
noi au pătruns în primul mileniu d. Hr. într-un fel, 
iar la ceilalți slavi ortodocși altfel. La noi aceasta se 
realizează treptat și imperceptibil, la ei rapid și cu o 
anumită tendință. 

De la invazia turcească a Peninsulei a avut 
loc o schimbare. Stăpânirea turcă ne-a tăiat toate 
legăturile cu trecutul nostru: Aceasta s-a reflectat 
cel mai rău asupra Macedoniei, ca provincie      
centrală, așa că, în acel moment în care limba 
scrisă și ortografia erau dezvoltate treptat în rândul 
celorlalți slavi ortodocși, ne-am depersonalizat tot 
mai mult și am renunțat aproape complet la limba 

што Битола, Охрид, Прилеп се историски места 
за Македонците; како и тоа што составуваат тие 
географски и јазичен центар, - сите заедно 
прават да се прифати како општ македонски 
литературен јазик централното македонско 
наречје. 

Откако ќе се избере наречјето што има 
да биде македонски литературен јазик, ќе треба 
да се разгледа и, прашањето за македонскиот 
правопис. 

3а правописот како и за правецот на 
нашето културно развивање, ќе треба тука да 
се направат неколку забелешки. Правописот на 
еден јазик, како и изработувањето на еден 
литературен јазик, може да оди постепено и 
полусвесно. Еден човек од еден народ што 
нема писменост може да ја научи азбуката од 
еден народ покултурен од неговиот. Тој човек 
може да ја употребува туѓата азбука и за 
гласови од неговиот јазик или да ги изложи 
своите мисли со помошта на туѓа азбука. Но ако 
во неговиот јазик има гласови што ги нема во 
јазикот од којшто се позајмува азбуката, тоташ 
позајмувачот на туѓата азбука ќе направи некои 
изменувања и дополнувања на неа, со кои ќе 
биде означена разликата во гласовите меѓу 
двата јазика. Таа позајмена и преработена 
азбука се предава од колено на колено и со 
предавањето се изменува и сe се дотерува до 
својствата на јазикот на позајмувачите. Така 
постепено и неосетно се изработуваат азбуките 
кај понекултурните народи од допир со 
покултурни народи. Но таквата постепеност има 
место ако два соседни народи се во нееднакви 
политички услови, тоа значи, едниот, т. е. 
покултурниот народ господарува, а другиот, 
понекултурниот народ е заробен или, најмалку, 
нема полна политичка слобода. Но инаку одат 
работите ако двата народа имаат свои држави. 
Во таков случај позајмувањата, особено 
културните, стануваат посвесно и поскоро. Така 
христијанството и писменоста кај нас 
Македонците се имаат зафатено најрано од 
сите словенски цароди. Тие се рапространуваа 
со векови и одеа одоздола нагоре. Затоа во 
историјата ништо не се зборува за 
покрстувањето на нашиот народ. Но со 
покрстувањето секојпат има идено и 
писменоста. Со премолчувањето на нашето 
покрстување се премолчува и процесот на 
образувањето на нашата писменост. 

И така нашето духовно преродување и 
просветување кај нас, па и изработувањето на 
нашата писменост, поради географските и 
историските услови, има земено во првата 
илјадагодишнина по р.(аѓањето) Хр.(истово) 
инаков од, а кај другите православни Словени 
инаков. Кај нас тоа се извршува постепено и 



Pagina 5 - Страна 5 Anul XXII, Numărul 249-251 

  

Крсте Петков Мисирков - Kârste Petkov Misirkov 



MACEDONEANUL - МАКЕДОНЕЦОТ Страна 6 - Pagina 6 

Крсте Петков Мисирков - Kârste Petkov Misirkov 

noastră ca organ al vorbirii literare. Din când în 
când, în secolul al XIX-lea, avem încercări de a 
scrie în macedoneană, dar din anumite motive     
istorice, aceste încercări nu au fost încununate de 
succes, așa cum s-ar fi putut aștepta de la ele. 

Încercările literare ale scriitorilor        
macedoneni din secolul al XIX-lea, din păcate, nu 
aveau o astfel de însemnătate pentru a câștiga 
adepți, de aceea, chiar și în secolul al XX-lea, 
vedem unele încercări de a scrie în macedoneană, 
aceasta nu se face în mod conștient și prin unele 
atracții și țeluri patriotice, ci doar pentru distracție; 
În aceasta constă diferența dintre a noastră, și 
anume, renaștere spiritual-națională macedoneană 
față de cea a celorlalte popoare slave ortodoxe, cu 
alte cuvinte: așa cum mai înainte, ne-am educat 
treptat și primii prin creștinism și scriere, iar ceilalți 
slavi - după noi și rapid, la fel și acum, într-un     
moment în care toți slavii ortodocși și-au dezvoltat 
gradual propriile limbi literare, propriile literaturi   
bogate și ortografii realizate treptat,  rămânem în 
urma tuturor, aproape fără tradiții literare - nu 
pentru că nu le avem, ci pentru că uităm ceea ce 
este al nostru, păstrând ceea ce este străin.  

Acum va trebui să ne dezvoltăm rapid limba 
literară, să ne stabilim ortografia și să creăm o   
literatură proprie care să se corespundă tuturor   
nevoilor noastre. Cu actuala noastră renaștere 
națională ne opunem celorlalți slavi ortodocși, așa 
cum ne-am opus și mai înainte: atunci am fost 
primii în renașterea spirituală, care la noi a fost 
lentă, iar la ei rapidă, acum e invers: atunci ei voiau 
să ne ajungă din urmă și au muncit cu un anumit 

незабележено, кај нив брзо и со извесна 
тенденција. 

Од турското завојување на Балканскиот 
Полуостров стана една промена. Турското 
господство ни ги пресече сите врски со нашата 
старина: Најтешко се одрази тоа на Македонија, 
како централна провинција, па затоа во тоа 
време кога кај другите православни Словени 
постепено се изработуваше писмениот јазик и 
правописот ние се повеќе се обезличувавме и 
речиси сосем се откажавме од нашиот јазик 
како орган на литературната реч. Одвреме-
навреме во текот на XIX век ние имаме обиди 
да се пишува на македонски, но поради некои 
историски причини тие обиди не се овенчаа со 
успех каков што би можело да се очекува од 
нив. 

Литературните обиди на македонските 
пишувачи во XIX век, за жал, немаа такво 
значење за да добијат следбеници, затоа ако и 
сега во XX в. гледаме некои обиди да се 
пишува на македонски, тоа не се прави свесно и 
од некакви патриотски влечења и цели, ами 
само за забава; Во тоа се состои разликата на 
нашата, т.е. македонската духовно-национална 
преродба од онаа на другите православни 
словенски народи, со други зборови: како што 
понапред ние постепено и први се 
просветувавме со христијанството и со 
писмото, а другите Словени - по нас и 
набрзина, така пак сега, во времето кога сите 
православни Словени постепено си изработија 
свои литературни јазици, свои богати 
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литератури и постепено изработени правописи, 
ние остануваме поназад од сите, тукуречи без 
литературни традиции - не затоа што ги немаме, 
а зашто го забораваме своето изучувајќи го 
туѓото. 

Ние сега со брзина ќе треба да го 
разработиме нашиот литературен јазик, да го 
установиме нашиот правопис и да создадеме 
една наша литература што ќе им одговара на 
сите наши потреби. Со нашата сегашна 
национална преродба ние им се 
спротиставуваме на другите православни 
Словени, како што се спротиставивме и 
понапред: тогаш бевме први во духовната 
преродба што кај нас беше бавна, а кај нив 
брза, сега наопаку: тогаш тие нас сакаа да не 
достигнат и работеа со извесна тенденција и 
брзина, сега наопаку. 

Во зависност од тоа како се има 
развивано еден народ, и неговиот јазик и 
правописот може да биде различен. Ако еден 
народ само постепено си го изработува своето 
писмо и него го преработува и притоа во 
неговата историја нема такви настани што ја 
преполовуваат и прават цела пропаст помеѓу 
едната, т.е. старата, и другата или новата 
половина, -писмениот јазик и правописот 
содржат во себе многу такви особини што 
немаат реална вредност во гласовите во 
сегашната состојба на јазикот. Но ако во 
историјата на културниот развиток на еден 
народ има два периода, меѓу коишто има еден 
како трети, но којшто е период на застој и е како 
непреодна стена меѓу нив, - тогаш во новиот 
период на развитокот на националното 
самосознание имаме преродба на народниот 
дух, коешто станува вистина врз стара основа, 
но во него влегуваат многу нови начела, во 
согласност со духот на времето и со 
специјалните потреби на народниот живот и 
неговите пројави. Таа преродба се одбележува 
и во книжевниот јазик и правописот: како едниот 
така и другиот се горе-долу слободни од некои 
традиции што не се согласни со современата 
состојба на разговорниот јазик. 

И така, историјата на културниот развиток 
на народите, во согласност со нејзиниот од, 
содејствува: или за чисто етимолошки или 
историски правопис, или за мешан - 
етимолошко-фонетски или историско-фонетски, 
или најпосле за чисто фонетски правопис. Трите 
вида правописи зависат од поголемата или 
помалата приврзаност кон старата или кон 
новата состојба на еден разговорен или 
литературен јазик. Едниот од трите правописа 
се усвојува за еден литературен јазик кај еден 
народ што се преродува главно во зависност од 
таа тенденција што владее при народното 

țel și cu viteză, acum e invers. 
În funcție de modul în care s-a dezvoltat un 

popor, atât limba sa, cât și ortografia  pot fi diferite. 
Dacă un popor își elaborează treptat propria 
scriere și o reface, dar, totuși, în istoria sa nu     
există astfel de evenimente care să o degradeze și 
să creeze o întreagă discrepanță între una, adică 
vechea, și cealaltă, ori noua jumătate, - limbajul 
scris și ortografia conțin multe astfel de        
caracteristici care nu au nici un corespondent în 
foneme (sunete) în situația actuală a limbii. Dar 
dacă în istoria dezvoltării culturale a unui popor   
există două perioade, între care există una ca a 
treia, dar care este o perioadă de stagnare și este 
ca un zid de netrecut între ele - atunci în noua    
perioadă de dezvoltare a conștiinței de sine 
naționale avem o renaștere a spiritului național, 
care devine adevăr pe vechea bază, dar în el se 
încorporează multe principii noi, în conformitate cu 
spiritul vremurilor și nevoile particulare ale vieții 
publice și ale manifestărilor sale. Această        
renaștere este observată și în limba literară și    
ortografie: ambele sunt mai mult sau mai puțin la 
fel,  independente de unele tradiții, care nu sunt de 
acord cu starea modernă a limbii vorbite.  

Și astfel, istoria dezvoltării culturale a 
popoarelor, în conformitate cu evoluția ei,        
interacționează: fie pentru o ortografie pur        
etimologică sau istorică, fie pentru o ortografie   
mixtă - etimologico-fonetică sau istorico-fonetică, 
sau în cele din urmă pentru o ortografie pur        
fonetică. Cele trei tipuri de ortografie depind de 
atașamentul mai mare sau mai mic față de vechea 
sau noua stare a unei limbi vorbite sau literare. 
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Una dintre cele trei ortografii este adoptată ca 
limbă literară la un popor care renaște, în principal, 
în funcție de direcția care predomină în renașterea 
populară. 

Astfel stând lucrurile, atunci ortografia      
noastră și direcția limbii noastre literare vor trebui 
să fie în deplină dependență față de tendința care 
ne va ghida în renașterea noastră națională. Cum 
poate fi acea tendință, se poate observa din 
această carte. Dar îmi voi permite să repet.   
Aceasta este: în primul rând, Macedonia ar trebui 
să devină neutră față de Bulgaria și Serbia și să se 
îndepărteze în mod egal de cele două țări și, în al 
doilea rând, ar trebui să se unească pe o bază  
lingvistică. Aceste principii vor dirija și ortografia. 

Acestor două principii le corespund: 1.    
dialectul Prilep-Bitola pentru limba literară, 
îndepărtat în mod egal de limbile sârbă și bulgară 
și central în Macedonia, 2. ortografia fonetică cu 
semnele scrise utilizate în această carte și cu mici 
concesii ale etimologiei și 3. materialul din dicționar 
să fie suma tuturor dialectelor macedonene. 

  
Elena Pîrvulescu 

  
  
  

CURSURI DE LIMBĂ  
MACEDONEANĂ, LA AMR 

TIMIȘOARA! 
  
Continuă cursurile de limbă macedoneană 

la AMR Timișoara. Cel puțin o dată pe lună,    
membrii AMR se întâlnesc pentru a dobândi noi 
cunoștințe de limbă macedoneană.  

Cursurile reprezintă una dintre principalele 
acțiuni periodice care au loc la sediul AMR, pentru 
ca toți membrii comunității să aibă posibilitatea de 
a-și exersa vocabularul. 

”Ne bucurăm că avem ocazia să învățăm 
lucruri noi de fiecare dată și în același timp să 
repetăm ce știm deja. Este o oportunitate de care 
suntem bucuroși că putem să profităm. Exersăm 
constant pentru ca atunci când mergem în       
Macedonia să ne putem descurca atât cu vorbitul 
cât și cu scrisul. Tot timpul aflăm lucruri noi și ne 
bucurăm de asta”, spune Marcela Man, membră 
AMR. 

Interacțiunea de la cursuri este lucrul care  
le-a lipsit membrilor AMR în timpul pandemiei, și 
anume faptul că nu au putut vorbi unii cu alții      
într-un mod liber și nu au putut exersa cum și-ar fi 
dorit limba macedoneană. Acum însă, totul a 
revenit la normal. 

”În sfârșit am revenit la ceea ce era înainte, 
și mă refer la ce era înainte de pandemie. Din nou 

преродување. 
Штом е така, тогаш и нашиот правопис и 

правецот на нашиот литературен јазик ќе треба 
да биде во полна зависност од таа тенденција 
што ќе нe раководи нас при нашата национална 
преродба. Каква може да биде таа тенденција 
се гледа од оваа книга. Но јас ќе си дозволам 
да повторам. Таа е: прво, Македонија да се 
неутрализира за Бугарија и Србија и да се 
оддалечи еднакво од двете држави, и второ, 
таа треба да се обедини врз јазична основа. 
Овие принципи ќе го раководат и правописот. 

На тие два принципа одговара: 1. 
прилепско-битолското наречје за литературен 
јазик, како еднакво далечно и од српскиот и од 
бугарскиот јазик и централно во Македонија, 2. 
фонетскиот правопис со употребените писмени 
знаци во оваа книга и со мали отстапки на 
етимологијата, и 3. речничкиот материјал да е 
збир од сите македонски наречја. 

 
Елена Пирвулеску 

 
 
 

КУРСЕВИ ПО 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО 

ДМР ТЕМИШВАР! 
 

Продолжува наставата по македонски 
јазик во ДМР во Темишвар. Најмалку еднаш 
месечно, членовите на ДМР се состануваат за 
да стекнат нови знаења за македонскиот јазик. 

Курсевите се една од главните 
периодични акции што се случуваат во 
седиштето на ДМР, така што сите членови на 
заедницата имаат можност да го вежбаат и 
прожират својот вокабулар. 

„Радосни сме што имаме можност секој 
пат да учиме нови работи и во исто време да го 
повторуваме она што веќе го знаеме. Тоа е 
можност која со задоволство ја користиме. 
Постојано вежбаме за кога ќе одиме во 
Македонија да се справиме и со зборување и со 
пишување. Секогаш учиме нови работи и 
уживаме“, вели Марчела Ман, членка на ДМР. 

Интеракцијата на часовите е она што им 
недостигаше на членовите на ДМР за време на 
пандемијата, имено тоа што не можеа слободно 
да разговараат меѓу себе и да го практикуваат 
македонскиот јазик како што би сакале. Сега, 
сепак, сè се врати во нормала. 

„Конечно се вративме на она што беше 
порано, односно на она што беше пред 
пандемијата. Повторно се среќаваме лице в 
лице и можеме повторно да комуницираме без 
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ne revedem față în față și putem comunica din nou 
fără restricții. A fost o perioadă grea, de doi ani, în 
care cam tot ce am făcut a fost online, dar acum nu 
se compară cursurile față în față cu cele din fața 
calculatorului. Este altceva când ai tablă lângă tine, 
poți pune întrebări, poți să scrii, să fii corectat 
atunci când greșești. Ne bucurăm că ne revedem 
și că putem fi din nou împreună”, spune Veronica 
Liuba, membră AMR. 

Cursurile de limbă macedoneană continuă 
la sediul AMR Timișoara cel puțin o dată pe lună. 

  
Violeta Ghimboașă 

  
  
  

TÂRGURI DE CARTE 
  
Publicațiile AMR au fost prezente la toate 

târgurile de carte organizate în prima jumătate a 
acestui an 

Prima jumătate a acestui an a fost una plină 
pentru AMR. Asociația a dat curs tuturor invitațiilor 
primite de participare la târguri de carte sau alte 
evenimente culturale. După perioada de pandemie, 
fiecare manifestare a adus energia și plăcerea de a 
ne revedea.   

ограничувања. Поминаа тешки две години каде 
речиси сè што правев беше онлајн, но сега нема 
споредба помеѓу часовите лице в лице со 
физичко присуство и часовите по компјутери. 
Друго е кога имаш табли до тебе, можеш да 
поставуваш прашања, можеш да пишуваш, 
можеш да бидеш поправен кога грешиш. Среќни 
сме што повторно се гледаме и повторно сме 
заедно“, вели Вероника Љуба, член на ДМР. 

Курсевите по македонски јазик 
продолжуваат во седиштето на АМР Темишвар 
најмалку еднаш месечно. 

 
Виолета Гимбоаша 

 
 
 
 

САЕМИ НА КНИГА 
 
Публикациите на ДМР беа присутни на 

сите саеми на книга организирани во првата 
половина од оваа година 

Првата половина од оваа година беше 
напорна за ДМР. Здружението одговори 
позитивно на сите добиени покани за учество на 
саеми на книга или други културни настани. По 
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În luna martie (în perioada 23 - 27 martie), 
A.M.R. a fost prezentă la Târgul de Carte        
Gaudeamus Radio România, ediția Craiova.    
Evenimentul, ajuns în acest an la ediția cu numărul 
20, organizat de Radio România, s-a desfășurat în 
spațiul care îl găzduiește anual: foaierul Teatrului 
Național „Marin Sorescu”. A fost un real succes, 
sute de vizitatori s-au oprit la standul A.M.R. și au 
răsfoit publicațiile tipărite de-a lungul ultimilor ani. 
În dar, am oferit cărți, calendare, revista        
Macedoneanul, cărți de bucate sau catalogul foto 
cu Festivalul Nunții din Galicnick, cunoscută în      
întreaga lume.  

A urmat apoi Târgul Gaudeamus din 
Transilvania, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, în 
perioada 13 - 17 aprilie, unde am avut bucuria să 
oferim cărți despre cultura, tradițiile și        
gastronomia macedoneană, Revista        
Macedoneanul sau cărți de povești.  

”În luna mai a urmat Târgul de Carte      
Gaudeamus din Timișoara unde ne-am bucurat să 
ne numărăm printre cei 40 de participanți,        
reprezentând câteva dintre cele mai active domenii 
din industria cărții și a materialelor educative –    
edituri, agenții de difuzare de carte românească și 
străină. Am fost prezenți apoi la Târgul de Carte 
Gaudeamus Oradea, un adevărat festin cultural. 
La începutul lunii iunie, publicațiile AMR au fost 
prezente la Bookfest - Salonul Internațional de 
Carte, la Complexul Expozițional Romexpo din 
București. Am fost onorați să îl avem alături de noi 
la târgurile la care am participat și pe domnul     
deputat Ionel Stancu. Mulțumim tuturor membrilor 
AMR care ne-au fost alături la toate aceste târguri 
de carte, dar și tuturor vizitatorilor cu care am avut 
șansa să interacționăm”, au menționat        
reprezentanții AMR.  

  
Ana Dănescu 

  
  
  

DAME GRUEV,  
REVOLUȚIONAR  
MACEDONEAN 

  
Damian Iovanov Gruev - Dame (născut în 

satul Smilevo, regiunea Bitola, 19 ianuarie 1871 - 
decedat lângă vârful Petleț, lângă satul Rusinovo 
regiunea Maleșevo, 23 decembrie 1906) -        
Proeminent revoluționar național.  

La 23 decembrie 1906, pe vârful Petleț, în 

периодот на пандемијата, секоја манифестација 
донесе енергија и задоволство повторно да се 
видиме и да бидеме заедно. 

Во март (помеѓу 23 и 27 март), ДМР беше 
дел од Саемот на книгата Гаудеамус Радио 
Романија, издание во Крајова. Настанот, кој 
годинава го достигна своето 20-то издание, во 
организација на Радио Романија, се одржа во 
просторот што е домаќин на годишниот настан: 
фоајето на Националниот театар „Марин 
Сореску“. Беше вистински успех, стотици 
посетители застанаа на штандот на ДМР и ги 
прелистуваа публикациите испечатени во 
последните години. Како подарок понудивме 
книги, календари, списанието „Мачедонеанул“, 
готвачи или каталог со Галичникиот свадбен 
фестивал познат во целиот свет. 

Потоа следеше саемот Гаудеамус во 
Трансилванија, на плоштадот Унири во Клуж-
Напока. Од 13 до 17 април, бевме радосни да 
понудиме книги за македонската култура, 
традиции и гастрономија, списанието 
„Мачедонеанул“ или книги со приказни. 

„Во мај, следеше Саемот на книгата 
Гаудеамус во Темишвар, каде што бевме 
среќни што сме дел од 40-те учесници, 
претставувајќи некои од најактивните области 
во издавачката индустрија за книга и 
едукативни материјали - издавачи, агенти за 
дистрибуција на романски и странски книги. 
Тогаш бевме поканети на Саемот на книгата 
Гаудеамус Орадеа, вистински културен 
фестивал. На почетокот на јуни, публикациите 
на ДМР беа присутни на Букфест - 
Меѓународниот саем на книгата, во 
изложбениот комплекс Ромекспо во Букурешт. 
Ни беше чест што го имавме со нас и г-динот 
пратеник Јонел Станчу на саемите на кои исто 
така присуствувавме. „Благодарност до сите 
членови на ДМР кои беа заедно со нас на сите 
овие саеми на книга, но и на посетителите со 
кои имавме шанса да комуницираме“, велат 
претставниците на ДМР. 

 
Ана Данеску  

 
 
 

ДАМЕ ГРУЕВ, 
МАКЕДОНСКИ 

РЕВОЛУЦИОНЕР 
 

Дамјан Јованов Груев – Даме (с. 
Смилево, Битолско, 19. I 1871 – врв Петлец, кај 
с. Русиново Малешевско, 23. XII 1906) – 
Револуционер и национален деец.  
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apropiere de satul Rusinovo, regiunea Berovo, 
Damian (Dame) Gruev, profesor, unul dintre    
fondatorii VMRO la Salonic, a fost ucis. În 1893, el 
devine un proeminent organizator și lider al 
mișcării de eliberare națională a poporului        
macedonean la sfârșitul secolului al XIX-lea și     
începutul secolului al XX-lea. 

Provenea dintr-o familie de constructori - 
zidari imigranți. A fost educat în satul Smilevo     
natal, regiunea Demir Hisar, iar apoi la Liceul de 
băieți din Salonic. Din 1891 până în 1893 a fost 
profesor în satul Smilevo și în Prilep. În vara anului 
1894 a început să formeze primele comitete       
revoluționare ale organizației revoluționare        
macedonene în mai multe orașe și sate din       
Macedonia.  

El a fost un revoluționar cu o inimă mare, 
fidel ideii după care s-a călăuzit, pentru care a 
luptat și pentru care a murit, și anume eliberarea 
poporului macedonean. Toată viața a fost alături 
de popor, mai întâi ca profesor, apoi ca unul dintre 
fondatorii Organizației Revoluționare Interne     
Macedonene.  

Dame a fost pilonul pe care s-a bazat 
mișcarea de eliberare națională, în special        
Organizația Revoluționară Internațională        
Macedoneană. El a fost persoana care a inspirat și 
a organizat lupta de eliberare națională în acea 
perioadă, în special a Revoltei de la Ilinden din   
anul 1903. 

A fost profesor la Știp și inspector la        
Salonic, apoi profesor de liceul din Bitola și șef al 
Districtului Revoluționar Bitola. În august 1900 a 
fost arestat și închis în închisoarea din Bitola, iar 
din mai 1902 a fost închis în închisoarea Podrum 
Kale din Asia Mică.  

A fost președintele Congresului de la   
Smilevo al Districtului Revoluționar Bitola din cadul     
TMORO în perioada 2-7 mai 1903, la care a fost 
ales membru al Statului Major General al        
insurgenților viitoarei Revolte de la Ilinden, la care 
a participat activ. După eșecul răscoalei și-a      
continuat activitatea revoluționară. 

În 1904 a prezidat Congresul Mobil de la 
Prilep, iar o vreme a fost și președintele 
Comitetului Districtual al Districtului Revoluționar 
Skopje și al Congresului de la Rila, în octombrie 
1905.  

Pe 19 aprilie 2022, membrii Asociației     
Macedonenilor din România s-au întâlnit pentru a îl 
aminti pe Dame Gruev și pentru a vorbi despre 
faptele sale și despre ce a făcut el pentru        
eliberarea poporului macedonean.  

Cei mari au spus povești, iar cei mici au     
ascultat foarte concentrați.  

Tradițiile sunt foarte importante pentru 
poporul macedonean și este și mai important să le 
transmitem generațiilor tinere.  

На 23 декември во 1906 година на врвот 
Петлец, кај селото Русиново, Беровско, во 
борба против османлиската војска загинал 
Дамјан (Даме) Груев, учител, еден од 
основачите на ВМРО во Солун, во 1893 година, 
истакнат организатор и раководител на 
националноослободителното движење на 
македонскиот народ на крајот на 19. и 
почетокот на 20. век. 

Потекнува од ѕидарско-печалбарско 
семејство. Се школувал во родното Смилево, 
Демирхисарско, а потоа во Солунската машка 
гимназија. Од 1891 до 1893 година бил учител 
во селото Смилево и во Прилеп. Од летото 
1894 година почнал да ги формира првите 
револуционерни комитети на македонската 
револуционерна организација во повеќе 
градови и села во Македонија. 

Револуционер со душа и со срце, верен 
на идејата од која се водел, за која се борел и 
за која загинал, а тоа било ослободување на 
македонскиот народ. Целиот свој живот бил со 
народот, првенствено како негов учител, а 
потоа и како еден од основачите на Внатрешата 
македонска револуционерна организација. 
Даме бил столбот на кој се потпираше 
народноослободителното движење, посебно 
Внатрешната македонска револуционерна 
организација. Тој бил инспиратор и организатор 
на народноослободителната борба во тој 
период, посебно на Илинденското востание во 
1903 година. 

Бил учител во Штип и инспектор во 
Солунско, а потоа и гимназиски наставник во 
Битола и раководител на Битолскиот 
револуционерен округ. Во август 1900 година 
бил уапсен и затворен во битолскиот затвор, а 
од мај 1902 година бил заточен во Подрум 
Кале, во Мала Азија. 

Бил претседател на Смилевскиот конгрес 
на Битолскиот револуционерен округ на ТМОРО 
од 2 до 7 мај 1903 година, на кој бил избран за 
член на Главниот штаб на востаниците на 
претстојното Илинденско востание, во кое 
активно учествувал. По неуспехот на 
востанието ја продолжил својата 
револуционерна дејност. 

Во 1904 година претседавал на 
Прилепскиот подвижен конгрес, а извесно 
време бил и претседател на Окружниот комитет 
на Скопскиот револуционерен округ и на 
Рилскиот конгрес, во октомври 1905 година. 

На 19.04.2022 членовите на Друштвото 
на Македонците од Романија се сретнаа да го 
споменат Даме Груев, да раскажат за неговите 
добрини и за тоа што тој го направи за 
ослободување на македонскиот народ. 
Постарите раскажуваа, а помладите многу 
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сконцентрирано слушаа. Традициите се многу 
важни за македонскиот народ, а уште поважно е 
да се пренесуваат на помладите генерации. За 
македонците од Романија е значајно помладите 
членови да знаат кои се револуционерите кои 
придонеле за ослободување на Македонија и 
кои се бореле за правата на Македонците.  

 
Катерина Тодоровски  

 
 
 

ДМР НА БУКФЕСТ 
ТЕМИШВАР! 

 
Друштвото на Македонците од Романија 

учествуваше на Букфест Темишвар, заедно со 
десетици други издавачки куќи во земјата.  

Букфест Темишвар, на своето деветтото 
издание, донесе над 50 настани за време на 
четирите дена од прославата на книгата во 
Темишвар, помеѓу 31 март и 3 април, во 
Регионалниот деловен центар. 

По двегодишно отсуство поради 
пандемијата, Саемот за книга Букфест се врати 
со многу новости и изненадувања подготвени од 
организаторите. 

Штандот на ДМР се претстави пред 
жителите на Темишвар со интересна колекција 
за читателите: книги, разговорници, албуми, 
Списанието „Мачедонеанул“ и готвач со 
македонски јадења. 

Жителите на Темишвар беа 

Pentru macedonenii din România este     
important ca membrii mai tineri să știe cine sunt 
revoluționarii care au contribuit la eliberarea      
Macedoniei și care au luptat pentru drepturile    
macedonenilor. 

  
Katerina Todorovski 

  
  
  

AMR, LA BOOKFEST 
TIMIȘOARA! 

  
Asociația Macedonenilor din România a 

participat la Bookfest Timișoara, alături de alte zeci 
de edituri din țară.  

Bookfest, ediția a IX-a, a adus peste 50 de 
evenimente în cele patru zile de sărbătoare a cărții 
la Timișoara, între 31 martie și 3 aprilie, la Centrul 
Regional de Afaceri. 

După doi ani de absență, din cauza        
pandemiei, Salonul de carte Bookfest a revenit cu   
multe noutăți și surprize pregătite de organizatori. 

Standul A.M.R. a venit în fața timișorenilor 
cu o colecție interesantă pentru cititori: cărți, 
dicționare, albume, Revista Macedoneanul și un 
catalog cu rețete macedonene! 

Timișorenii au fost extrem de receptivi la 
ofertele A.M.R., și și-au arătat interesul pentru       
exemplarele expuse. Mulți dintre cei care au trecut 
pragul standului, nu au plecat cu mâna goală.    
Poveștile copilăriei, carte scrisă de Irina Golgojan, 
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исклучително отворени кон понудите на ДMР и 
покажаа интерес за изложените примероци. 
Многумина од оние кои го посетија штандот не 
си заминаа со празни раце. Приказните од 
детството, книгата напишана од Ирина 
Голгожан, историските книги, томовите со 
рецепти, свадбениот фото албум од Галичник 
или оној со активностите на етничките 
Македонци од Романија беа одлично 
вредунвани од луѓето. 

Букфест е најважниот саем за книга 
организиран во Романија. Првото   инаугурално 
издание беше во Букурешт во 2006 година и ги 
собрајќи за првпат авторите и читателите на 
книги на едно место. 

 
Виолета Ѓимбоаса  

 
 
 

КОИ БИЛЕ БРАЌАТА 
МИЛАДИНОВЦИ 

 
На 05.04.2022 членовите на Друштвото 

на Македонците од Романија, се сретнаа во 
Букурешт да ги празнуваат Браќата 
Миладиновци, основоположниците на 
современата македонска литература. На 
средбата се раскажуваше кои биле браќата 
Миладиновци и колку тие направиле за 
македонскиот народ. Беа рецитирани песни 
напишани од нив и се зборуваше за нивното 
минато, нивната улога и нивното творештво.  

Браќата Миладиновци се 
основоположници на македонската преродба, 
поборници за културната слобода на својот 

cărțile de istorie, volumele de rețete, albumul foto 
cu nunta de la Galicnik sau cel cu activitățile       
etnicilor macedoneni din România au fost extrem 
de apreciate de publicul prezent. 

Bookfest este cel mai important salon de 
carte organizat în România. Prima ediție a fost      
inaugurată la București în anul 2006 și a reunit     
deopotrivă autori și cititori de carte.  

  
Violeta Ghimboașă 

  
 
  

CINE ERAU FRAȚII  
MILADINOV? 

  
Pe 5 aprilie 2022, membrii Asociației      

Macedonenilor din România s-au întâlnit la 
București pentru a-i sărbători pe Frații Miladinov, 
fondatorii literaturii macedonene contemporane. La 
întâlnire, membrii au povestit cine sunt frații        
Miladinov și cât de mult au făcut pentru poporul 
macedonean. Au fost recitate poezii și cântece 
scrise de ei și s-a vorbit despre trecutul lor, rolul și 
munca lor. Frații Miladinov sunt întemeietorii      
renașterii macedonene, ei au luptat pentru         
libertatea culturală a poporului lor și pentru limba 
maternă. 

Importanța și rolul fraților Dimitria și        
Konstantin Miladinov în renașterea educațională,     
culturală și națională a poporului macedonean este 
imensă. În construirea istoriei culturale         
macedonene, frații Miladinov, în calitate de 
profesori, colecționari ai operelor intelectuale     
macedonene, poeți, publiciști, ei reprezintă figuri 
centrale ale renașterii macedonene. Frații         
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народ, за својот мајчин јазик. 
Неизмерно е значењето и улогата на 

браќата Димитрија и Константин Миладинови во 
просветно-културната и националната преродба 
на македонскиот народ. Во изградбата на 
македонската културна историја браќата 
Миладиновци, како учители, собирачи на 
македонските умотворби, поети, публицисти 
преставуваат централни личности на 
македонската преродба. 

Браќата Миладинови живеат и работат во 
средината на XIX век, период кога во 
Македонија, која се наоѓа под Отоманската 
империја, владее безаконие, кога населението 
бега пред зулумот на одметнатите бегови и 
паши од несигурните села и се населува по 
градовите. Исто така ова е период кога покрај 
Отоманскиот терор, грчките свештеници под 
закрила на Цариградската патријаршија се 
обидуваат  да извршат денационализација и 
елинизација на македонскиот народ. 

Тие се родени во Струга, во сиромашно 
грнчарско семејство.  

Димитар Миладинов е роден 1810 

Miladinov au trăit și au activat la mijlocul secolului 
al XIX-lea, perioadă în care domnea fărădelegea în 
Macedonia, care se afla sub jugul Imperiului     
Otoman, perioadă când populația macedoneană a 
fugit din calea asupririi beilor și pașalâcului turcesc 
din satele devenite nesigure și s-a stabilit în orașe. 
De asemenea, aceasta este o perioadă în care, pe 
lângă teroarea otomană, preoții greci sub auspiciile 
Patriarhiei Constantinopolului încearcă să        
deznaționalizeze și să elenizeze poporul        
macedonean. 

Dimitar născut la Struga, în 1810, într-o 
familie săracă de olari. Dimitar Miladinov a fost  
nevoit să meargă la școala mănăstirii grecești, iar 
apoi și-a continuat studiile la școala din Ohrid. Din 
1830, timp de aproape 30 de ani, Dimitar a predat 
în multe orașe macedonene - Struga, Prilep, Ohrid, 
Kukuș și altele. Ziua el preda elevilor obișnuiți, iar 
seara adulților, încercând să-și ajute cât mai mult 
posibil poporul prin alfabetizare și iluminare, și    
anume să învețe cât mai mult și să se elibereze. 
Dimitar se transformă într-un susținător al        
renașterii slave, un luptător împotriva influenței 
grecești în Macedonia. Activitatea sa revivalistă 



constă nu numai în înlăturarea limbii greacă din 
școli și introducerea în locul ei a celei        
macedonene, ci și în activitatea grea de 
colecționare a elementelor de folclor macedonean 
pe care a finalizat-o cu publicarea volumului 
„Colecție de creație populară” publicată la Zagreb 
în 1861. 

Konstantin Miladinov s-a născut în 1830. A 
avut norocul să termine studiile primare odată cu 
fratele său Dimitar, după care a terminat liceul la 
Ioannina. După ce a studiat la Atena, a plecat la 
Moscova pentru a studia filologia slavă. Acolo,    
departe de cei dragi, deprimat și nefericit, a scris 
cea mai frumoasă poezie cu un puternic mesaj 
„T’ga za jug” – „Dorul de sud”, în care arată cât de 
mult îi este dor de locurile natale. Poezia are peste 
70 de interpretări în 42 de limbi și a fost scrisă în 
timpul cât a trăit în Rusia. În timpul șederii sale în 
Rusia a fost trist, dezamăgit și obsedat de dorința 
de a se întoarce în Macedonia natală. „Sudul” din 
poezie este Macedonia. Stambol este Istambul - un        
important centru cultural al „sudului”, iar Kukuș     
este un oraș situat astăzi în Grecia. Ohrid este cel 
mai important oraș din punct de vedere cultural și 
istoric al Macedoniei așa cum este și astăzi,       

година. Бил принуден да се школува во грчката 
манастирска школа, а потоа образованието го 
продолжува во охридското училиште. Од 1830 
година речиси 30 години Димитар учителствува 
во многу македонски градови – Струга, Прилеп, 
Охрид, Кукуш и др. Дење ги учел редовните 
ученици, а навечер возрасните, трудејќи се што 
повеќе да му помогне на својот народ преку 
писменоста и просветувањето да се осознае и 
ослободи. Димитар се преобразува во поборник 
за словенската преродба, во борец против 
грчкото влијание во Македонија. Неговата 
преродбеничка дејност не се состои само во тоа 
што го исфрлил грчкиот јазик од училиштата и 
на негово место го вовел македонскиот, туку и 
во напорната собирачка дејност која ја крунисал 
со издавањето на „Зборникот на народни 
умотворби“ објавен во Загреб 1861 година. 

Константин Миладинов е роден 1830 
година. Имал среќа основното образование да 
го заврши кај брат му Димитар, по кое што ја 
завршил гимназијата во Јанина. По студиите во 
Атина, тој заминува во Москва за да студира 
словенска филологија. Таму, далеку од своите 
најблиски, потиштен и несреќен ја напишал 
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најсилната и најубавата песна „Т’га за југ“во која 
мечтае по својот роден крај. Песната има над 
70 интерпретации на 42 јазици и е напишана 
додека тој престојувал во Русија. За време на 
престојот во Русија бил тажен, разочаран и 
опседнат од желбата да се врати во својот 
роден крај Македонија. "Југот" од поезијата е 
Македонија. Стамбол е Истанбул - важен 
културен центар на "југ", а Кукуш е град кој 
денес се наоѓа во Грција. Охрид е најважниот 
културен и историски град на Македонија како и 
во денешно време, како и Струга, градот каде 
што е роден писателот. 

Константин Миладинов успеал да 
создаде оригинална поезија по дух и форма. 
Така да, многу антологии на македонската 
литература започнуваат со неговите стихови. 

ЗБОРНИКОТ НА МИЛАДИНОВЦИ 
„НАРОДНИ ПЕСНИ„ е најзначајната книга на 
македонската преродба, заедничко дело на 
двајцата браќа Димитрија и Константин.  

Во 1861 година првите примероци од 
зборникот ја напуштиле печатницата на Антета 
Јакиќ во Загреб и им биле испорачани на 
претплатниците. Зборникот е финансиран од 

precum și Struga, orașul în care s-a născut 
scriitorul.  

Konstantin Miladinov a reușit să creeze un 
tip de poezie originală ca spirit și formă. Și da,    
multe antologii ale literaturii macedonene încep cu 
versurile sale. 

COLECȚIA FRAȚILOR MILADINOV 
”CÂNTECE POPULARE” este cea mai importantă 
carte a renașterii macedonene, o lucrare comună a 
celor doi frați Dimitria și Konstantin. În 1861 
primele exemplare ale colecției au părăsit        
tipografia Antetei Iakici din Zagreb și au fost livrate 
abonaților. Colecția este finanțată de episcopul    
croat Iosip Iurai Strossmayer, pentru care        
Konstantin își exprimă recunoștința în dedicația 
făcută. Colecția conține 584 de cântece din diferite 
părți ale Macedoniei (Struga, Ohrid, Bitola, Prilep, 
Veles, Debar, Kukuș, Kostur etc.), la care cu puțin 
timp înainte de apariție sunt adăugate 76 de 
cântece populare bulgare din părțile Sofiei și        
Panaghiuriștului pe care Constantin le-a primit de 
la В. Ciolakov. Cântecele sunt împărțite pe grupe 
în funcție de conținut: despre zâne, vechi,        
bisericești, eroice, de jale, amuzante, de dragoste, 
de la semănat și de la seceriș. Colecția mai conține 



și alte materiale folclorice și etnografice (jocuri de 
copii, obiceiuri de la nunți și obiceiuri anuale din 
Struga și Kukuș, credințe, jocuri, legende, nume 
proprii, proverbe, ghicitori, un dicționar cu nume 
mai des întâlnite). 

În prefață, Konstantin își prezintă concepțiile 
despre creația populară ca fiind „un indicator al 
gradului de dezvoltare mentală a poporului și o 
oglindă a vieții lor”, iar despre dansul popular     
spunea că este „o școală în care s-a perfecționat 
poezia noastră populară”. În alegerea melodiilor, 
Konstantin a selectat cele mai bune dintre mai    
multe variante, ceea ce înseamnă că aceasta 
colecție are caracterul unei antologii. Chiar și 
atunci când a plecat să studieze în Rusia,        
Konstantin a adus cu el un anumit fond de cântece. 
Mai târziu, Dimitria a strâns materiale folclorice și 
le-a trimis fratelui său. Konstantin nu a reușit să 
publice colecția în Rusia, deși nume importante ale 
lumii oamenilor de știință slavi/ruși au lăudat 
această inițiativă. Atunci el a luat legătura cu 
Strossmayer și a aranjat o întâlnire la Viena. 

După publicare, colecția a făcut valuri în mai 
multe țări. Popularitatea colecției și soarta fraților 

хрватскиот бискуп Јосип Јурај Штросмаер, за 
што Константин во посветета му искажува 
голема благодарност. Зборникот содржи 584 
песни од разни краишта на Македонија (Струга, 
Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Дебар, Кукуш, 
Костур и др.), кон кои непосредно пред 
објавувањето се приклучени 76 бугарски песни 
од Софија и од Панаѓуриште што Константин ги 
добил од В. Чолаков.  

Песните се поделени во групи: 
самовилски, други стари, црковни, јуначки, 
жаљовни, смешни, љубовни, лазарски и 
жетварски. Зборникот содржи и други 
фолклорни и етнографски материјали (детски 
игри, свадбени и годишни обичаи од Струга и 
Кукуш, верувања, игри, преданија, сопствени 
имиња, пословици, гатанки, речник, имиња на 
претплатниците).  

Во предговорот Константин ги изнесува 
своите сфаќања за народното творештво како 
„показалка на степенот на умственото развитие 
од народот и огледало на неговиот живот“, за 
народното оро како „училиште каде се 
усовршенствувала народната ни поезија“ и сл. 
Константин при изборот на песните вршел 
селекција, од повеќе варијанти ја избирал 
најдобрата, што значи Зборникот има карактер 
на антологија. Уште кога заминал на студии во 
Русија, Константин понесол одреден фонд 
песни. И подоцна Димитрија собирал 
фолклорни материјали и му ги праќал на брата 
си. Константин не успеал зборникот да го 
објави во Русија, иако за него најпофално се 
искажале значајни имиња од руската 
славистичка наука. Тој воспоставил контакт со 
штросмаер и договорил средба во Виена. 

По објавувањето, Зборникот имал 
одгласи во повеќе земји. Популарноста на 
Зборникот и судбината на браќата 
Миладиновци биле причина нивните имиња да 
влезат и во литературни дела. Иако Зборникот 
извесен период останал непознат во 
Македонија, тој подоцна сепак си ја одиграл 
улогата на програма за собирање и афирмација 
на македонскиот фолклор. Сите поистакнати 
собирачи овој зборник го имале и за пример и 
за инспирација.  

Дејноста на браќаат Миладиновци не 
била во интерес на поробувачите, па затоа се 
најдоа во Цариградските зандани. Измачени и 
истоштени браќата ја споделуваат истата 
судбина. Умираат 1862 година. 

Делото на браќата Миладиновци ќе 
остане засекогаш вткаено во срцата на секој 
македонец. Нивото значење е огромно не само 
за македонската литература туку и за нашата 
историја. 

Тие одиграа огромна улога во будењето 
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на 

македонскиот народ и нивната националност. 
Преку своите наставни активности и збирката 
на македонски фолклорни литературни дела, 
тие ги поставија темелите на современата 
македонска литература. 

Секоја година, во месец август, во чест 
на браќата Миладиновци, се одржува во 
нивниот роден град Струга еден од најголемите 
поетски фестивали во светот “Струшките 
вечери на поезијата”, на којшто учествуваат 
многу поети од целиот свет. И секоја година 
фестивалот се отвора со рецитирање на 
поезијата "T'га за југ". 

 
Т’га за југ 

Орелски крилја как да си метнех,  
И в наши ст’рни да си прелетнех! 
На наши места ја да си идам, 
Да видам Стамбол, Кукуш да видам, 
Да видам дали с’нце и тамо 
Мрачно угревјат како и вамо. 
 
Ако как овде с’нце ме стретит,  
Ако пак мрачно с’нцето светит 
На п’т далечни ја ќе се стегнам 
И в други ст’рни ќе си побегнам,  
К’де с’нцето светло угревјат,  
К’де небото ѕвезди посевјат.  
 
Овде је мрачно и мрак м’ обвива 
И темна м’гла земја покрива:  
Мразој и снегој и пепелници,  
Силни ветришча и вијулици;  
Околу м’гли и мразој земни,  
А в гр’ди студој и мисли темни.  
 
Не, ја не можам овде да седам,  
Не, ја не можам мразој да гледам!  

Miladinov au fost motivul pentru care numele lor să 
intre în operele literare. Deși colecția a rămas       
necunoscută în Macedonia pentru ceva timp de la 
momentul publicării, ea a jucat ulterior rolul unui 
model de colectare și afirmare a folclorului       
macedonean. Toți colecționarii importanți au avut 
această colecție drept exemplu și inspirație.  

Activitatea fraților Miladinov a avut la bază 
interesul pentru cei asupriți, așa că au fost 
întemnițați în temnițele din Constantinopol.        
Torturați și epuizați, frații au avut aceeași soartă. 
Au murit în anul 1862.  

Lucrarea fraților Miladinov va rămâne pentru 
totdeauna adânc întipărită în inima fiecărui       
macedonean. Însemnătatea sa este mare nu     
numai pentru literatura macedoneană, ci și pentru 
cultura macedoneană.  

Frații au jucat un rol uriaș în trezirea    
conștiinței poporului macedonean și a cristalizării 
naționalității macedonene. Prin activitățile lor      
didactice și prin colecția de opere literare și de 
folclor macedonean, ei au pus bazele literaturii 
macedonene contemporane. 

În fiecare an, în august, în cinstea fraților 
Miladinov, în orașul lor natal, Struga, are loc unul 
dintre cele mai mari festivaluri de poezie din lume 
„Serile de poezie de la Struga”, la care participă 
mulți poeți din întreaga lume. Și în fiecare an      
festivalul se deschide cu recitarea poeziei „Dorul 
de sud”. 

  
“Dorul de sud” de Konstantin Miladinov 

Dacă aș avea aripi de vultur 
M-aș ridica și aș zbura  
Către țărmurile noastre, către părțile noastre, 
Pentru a vedea Stambol, pentru a vedea Kukuș, 
Și pentru a privi dacă răsăritul soarelui acolo 
Întunecat răsare ca și aici. 
  
Dacă mă întâmpină soarele acolo ca și aici, 
Și dacă soarele întunecat strălucește 
Mă voi pregăti pentru o lungă călătorie, 
Voi fugi spre alte țărmuri 
Acolo unde răsăritul soarelui mă întâmpină în mod 
luminos 
Și cerul cusut cu stelele este. 
  
Aici este întuneric și întunericul mă înconjoară, 
Și ceață întunecată acoperă tot pământul, 
Aici sunt doar îngheț, zăpadă și cenușă, 
Vânturile și vijeliile abundă, 
Ceață-i în jur, pământul este gheață, 
În piept îmi este frig și gândurile sunt întunecate. 
  
Nu, nu pot rămâne aici, nu; 
Nu pot sta în ger. 
Dați-mi aripi să-mi pun 
Ca să zbor spre malurile noastre, 
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Să ajung din nou în locurile noastre, 
Să văd Ohridul și Struga să o văd. 
  
Acolo răsăritul soarelui încălzește sufletul, 
Și soarele strălucitor apune în păduri: 
Acolo copacii sunt forță a naturii 
Răspândiți din inimă, luxuriant . 
Acolo vezi lacul limpede alb cum este  
Sau albastru când de vânt, se-ntunecă  
Te uiți la câmpii și munți: 
Peste tot vezi frumusețea divină dăruită de 
Dumnezeu. 
  
Din inimă, la caval să cânt 
Soarele să apună și pe mine să mă lăsați să mor. 
  

“Bisera (Perla)”, de Konstantin Miladinov 
Bisero, fată, Bisero,  
Ce perle porți la gât? 
Gâtul tău îi frumos 
Ca o perlă  
Dar de o sută de ori mai alb. 
  
Bisero, fată, Bisero 
De ce acoperi cu perle 
Gâtul tău frumos? 
Eu nu vreau perle să sărut 
Ci vreau să-ți sărut gâtul tău frumos.  
  
Bisero, fată, Bisero 
Pentru cine inșiri tu perle? 
Pentru cine pregătești tu cadouri? 
Eu cadouri nu vreau, nici perle nu vreau 
Ci numai pe tine, Bisero. 
  

Katerina Todorovski  
  
  
  

1 MAI: ZIUA MUNCII  
  
În România dar și în Macedonia, 

sărbătoarea de 1 Mai nu mai este sărbătorită     
politic, ci, în schimb, este folosită ca o zi pentru   
organizarea de excursii în natură. Ziua        
Internațională a Muncii este o sărbătoare        
internațională, celebrată în data de 1 Mai și      
dedicată luptei pentru păstrarea și promovarea 
drepturilor celor care muncesc.  

Ziua Internațională a Muncii este o 
sărbătoare națională și este sărbătorită în România 
și Macedonia dar și în multe alte țări din lume, în 
special în cele care sunt foste țări comuniste. În 
Macedonia, până în 2006 s-a sărbătorit timp de 2 
zile, pe 1 și 2 mai, iar din 2007 se sărbătorește 
doar o zi. 

Ziua este celebrată la 1 mai în cinstea      

Дајте ми крилја ја да си метнам,  
И в наши ст’рни да си прелетнам:  
На наши места ја да си идам,  
Да видам Охрид, Струга да видам.  
 
Тамо зората греит душата 
И с’нце светло зајдвит в гората:  
Тамо дарбите природна сила 
Со с’та роскош ги растурила:  
Бистро езеро гледаш белеит 
Или од ветар сино – темнеит;  
Поле погледниш или планина,  
Сегде божева је хубавина.  
 
Тамо по срце в кавал да свирам,  
С’нце да зајдвит, ја да умирам. 
 

БИСЕРА 
Бисеро, моме, Бисеро,  
Што носиш бисер на грло? 
Твоето грло хубаво 
И от дробнаго бисера 
Хилјади п’ти побело. 
 
Бисеро, моме, Бисеро 
Зошчо со бисер покриваш 
Твоето грло хубаво? 
Ја нејќу бисер да баца 
Тук сака твоето грло. 
 
Бисеро, моме, Бисеро 
за кого низиш бисер’т? 
За кого готвиш дарои? 
Ја дарој, бисер не сака 
Тук сака мома Бисера. 

 
Катерина Тодоровски 

 
 
 

1 МАЈ – ДЕН НА ТРУДОТ 
 
Во Романија но и во Македонија 

празникот 1 Мај не се одбележува политички, 
но наместо тоа, се користи како ден за 
екскурзии во природа. 

Меѓународен ден на трудот — 
меѓународен празник кој се празнува на 1 мај и 
е посветен на борбата за зачувување и 
унапредување на правата на работниците.  

Меѓународниот ден на трудот е државен 
празник и се прославува во Романија и 
Македонија но и во повеќе земји во светот, пред 
сè во оние кои се бивши комунистички земји.  

Во Македонија, до 2006 година тој се 
празнуваше 2 дена, на 1 и 2 мај, а од 2007 
година се празнува само еден ден.  
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victimelor grevei care a avut loc între 1 și 4 mai 
1886, în Chicago. În această grevă, organizată 
pentru introducerea unei zile de lucru de 8 ore, 
poliția folosit forța, existând victime. Organizatorii 
grevei au fost dați ulterior în judecată, duși în fața 
justiției, iar patru dintre ei au fost executați.  

În onoarea victimelor grevei de la Chicago, 
Internaționala a II-a, la congresul său de început, 
din 1889, a emis o proclamație prin care le cere   
muncitorilor din întreaga lume să manifeste pe 1 
mai pentru a-și îmbunătăți situația. De atunci, 
demonstrațiile au avut loc în mod tradițional la data 
de 1 mai în fiecare an, în multe țări din întreaga 
lume pentru a marca Ziua Internațională a Muncii. 
1 mai este a 121-a zi a anului conform calendarului 
gregorian (a 122-a în anii bisecți).  

De 1 Mai în Macedonia, cetățenii orașului 
Skopje merg la picnic, în locuri precum Parcul - 
Pădurea Vodno, Parcul Natural Gazi Baba, Lacul 
Treska și Canionul Matka și se distrează alături de 
cei dragi.  

 În România, 1 Mai este și o zi 
sărbătorită de cetățeni. Pe lângă        
faimoasele picnicuri și grătare, pe 1 Mai, 
tinerii obișnuiesc să meargă la mare unde 
se țin cele mai frumoase petreceri și, în 
același timp, este un semn al începutului 
sezonului estival la mare.  
 În Macedonia, data de 1 Mai a fost 
sărbătorită de la începutul anului 1900.    
Prima sărbătoare de 1 Mai în timpul        
ocupației otomane a fost la Skopje, în anul 
1909, când Ziua Internațională a Muncii a 

fost sărbătorită de clasa muncitoare și susținătorii 
lor. 

La sărbătorirea zilei de 1 Mai la Kumanovo 
în anul 1910, care este considerată a fi prima      
celebrare a zilei de 1 Mai în această localitate,    
majoritatea participanților erau membri ai        
Organizației Revoluționare Kumanovo, iar printre 
aceștia se numărau croitori, cizmari, intelectuali, 
lăptari și alții. 

 Katerina Todorovski  

Денот се одбележува на 1 мај во знак на 
почит кон жртвите на штрајкот што се одржа од 
1 до 4 мај 1886 г. во Чикаго. На овој штрајк, 
организиран со цел воведување на 8-часовен 
работен ден, беше употребена сила од страна 
на полицијата, при што имало и жртви. 
Подоцна, организаторите на штрајкот биле 
изведени на суд, при што четворица од нив 
биле и погубени. 

Во знак на почит кон жртвите од 
чикашкиот штрајк, Втората интернационала на 
својот основачки конгрес во 1889 донесе 
декларација со која се повикуваат работниците 
од целиот свет на демонстрации на 1 мај со цел 
подобрување на својата положба.  

Оттогаш, традиционално, на 1 мај секоја 
година во повеќе земји ширум светот се 
одржуваат демонстрации во знакот на 
одбележувањето на Меѓународниот ден на 
трудот. 

1 мај е 121-иот ден во годината според 
григоријанскиот календар (122-и во престапна 
година). Остануваат 244 денови до крајот на 
годината. 

За први мај во Македонија, граѓаните 
одан на излетничките места како што се Парк – 
шумата Водно, Парк на природата Гази Баба, 
Езеро Треска и кањонот Матка и поминуваат 
убаво време со своите најблики. 

Во Романија, 1 ви мај е истотака ден 
празнуван од страна на граѓаните. Покрај 
познатите излети и скари, за 1ви мај 
традицијата на младите е да одат на море каде 
што се прават најубавите забави, а вооедно тоа 
е знак за отпочување на летната сезона на 
море. 

Во Македонија 
1ви мај се 
прославува усте од 
почетокот на 1900 
години.  

Први мајски 
празник на 
османлискиот период 
во Скопје, 1909 
година.  

Меѓународен 
ден на трудот. Го 
празнуваа работничка класа и нивни 
приврзаници.  

Од прославата на 1 мај во Куманово во 
1909 година за која се смета дека е првата 
прослава на празникот во Куманово. 
Поголемиот дел од луѓето биле членови на 
Кумановската револуционерна организација, а 
меѓу нив има шивачки работници, чевларски 
работници, интелектуалец, млекар и др.   

Катерина Тодоровски 
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GAUDEAMUS ORADEA 
2022 

  
La câțiva kilometri de granița cu Ungaria, 

municipiul de reședință al județului Bihor ne 
primește cu întinse câmpuri frumos înverzite, cu 
șiruri de clădiri vechi de pe vremea Imperiului, lipite 
una de alta, curțile fiind ascunse vederii 
trecătorului. Distanta Bucureşti-Oradea fiind     
apreciabilă, am făcut pe acest traseu două opriri, 
una la Craiova, cealaltă la Arad. Aceasta din urmă 
a avut ca locație o elegantă terasă situată chiar pe 
malul Mureşului, imediat ce treci peste un pod cu 
structură metalică, vechi de un secol, asemănător 
la aspect cu cel de la Dunăre proiectat de inginerul 
Anghel Saligny. Oprim, în sfârșit, pe strada Mihail 
Kogălniceanu, unde hotelul Caro ne așteaptă cu 
camerele pregătite pentru mai multe zile. 
Deschiderea oficială a Târgului de Carte        
Gaudeamus Oradea 2022, urmează să aibă loc a 
doua zi, Asociaţia Macedonenilor din România fiind 
unul dintre expozanți. Piața Unirii este pregătită 

 

ГАУДЕАМУС ОРАДЕА  
2022  

 
На неколку километри од границата со 

Унгарија, најзначајниот град на округот Бихор 
нè пречекува со прекрасни зелени полиња, со 
низи стари згради од времето на Империјата, 
залепени една до друга, а дворовите се кријат 
од погледот на минувачите. Растојанието 
Букурешт-Орадеае доста големо па, 
направивме две паузи на оваа релација, едната 
во Крајова, другата во Арад кој имаше одличен 
поглед на бреегот на реката Муреш 
преминувајќи ја преку железните мостови 
слични на оние од на Дунав проектирани од 
инжинерот Ангел Салигни. На крај застануваме 
на улицата Михаил Когалничеану, каде не чека 
хотелот Каро со соби подготвени за неколку 
дена. Следниот ден беше официјалното 
отворање на Саемот на книгата „Гаудеамус 
Орадеа 2022“ каде еден од излагачите е и ДМР. 
Плоштадот Унирии е подготвен за оваа голема 
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pentru această manifestare culturală de amploare, 
imensul cort alb principal şi anexele sale fiind deja 
pe poziții. Facem o mică inspecţie a spaţiului ce ne 
va găzdui în perioada 11-15 mai, totul fiind bine 
organizat. Spre seară, parcurgem la pas zona   
centrală a oraşului, renovată în totalitate, care 
arată ca o ilustrată de pe vremuri, în care culorile 
proaspete se amestecă într-o armonie perfectă. 
Catedrala Adormirea Maicii Domnului (ortodoxă), 
Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae, Biserica 
Romano-Catolică Sfântul Ladislau, Palatul Vulturul 
Negru şi o serie de alte clădiri din diferite secole 
formează un patrulater ce închide în interior alei, 
spaţii verzi, sedii de bănci, magazine sau terase 
frumos aranjate. Statuia regelui Ferdinand domină 
autoritar piaţa centrală a oraşului; cea a primului 
întregitor al românilor cu 318 ani înaintea sa, Mihai 
Viteazul, a fost dată jos de pe soclu cu ceva timp în 
urmă pentru niște motive cam subţiri; marele 
voievod român a dominat Piaţa Unirii pentru multe 
decenii, oare va reveni acolo unde, de drept, îi este 
locul? Asta depinde doar de voința localnicilor.    
Prima seară se încheie cu un amurg de poveste 
care poleiază cu dărnicie toate cupolele bisericilor 

културна манифестација, огромниот бел главен 
шатор и неговите анекси се веќе поставени, 
правиме мала инспекција на просторот кој ќе ни 
биде домаќин помеѓу 11-15 мај, се е добро 
организирано. Вечерта пешачиме низ превојот 
во централното подрачје на градот, комплетно 
реновиран, кој се чини дека е илустриран од 
античко време, каде што боите на стиховите се 
движат во совршена хармонија. Катедралата 
Успение на Пресвета Богородица, грчко-
католичка катедрала Свети Никола, Римо-
католичката црква Свети Ладислав, палатата 
Црниот орел и голем број други градби од 
различни векови формираат четириаголник кој 
е опкружен со улички, зелени простори, 
банкарски канцеларии, убаво уредени 
продавници или тераси. Статуата на кралот 
Фердинанд авторитетно доминира во 
централниот дел на градот, онаа на Михаи 
Витеазул од првото обединување на 
Романците со 318-години пред него, беше 
симната од столбната плоча пред извесно 
време од некои прилично слаби причини; 
големиот романски војвода со децении 
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ce domină centrul urbei, oamenii merg liniştiţi la 
treburile lor, maşinile se răresc şi ele, oraşul se 
pregăteşte de culcare. Noi de asemenea, după o zi 
foarte lungă de străbătut șoselele patriei în care 
am mers prin 8 judeţe.  

Primele raze de soare cad pieziş pe        
geamurile clădirii de peste drum, reflectând-se    
puternic pe pereții camerei de hotel, desenând    
totodată niște dungi neregulate alb-gălbui; e timpul 
să pornim la treabă, ne așteaptă o zi lungă până la 
ora 21 când se dă stingerea în incinta spaţiului 
expoziţional. După un binevenit mic dejun, echipa 
care va reprezenta comunitatea macedoneană la 
acest târg de carte porneşte în jurul orei opt într-un 
mic tur al zonei centrale orădene. Răcoarea 
dimineţii ne conferă un plus de energie, astfel că 
parcurgem cu mult spor o bună parte din aria ce 
înconjoară centrul. Crişul Repede, ce străbate 
oraşul de la est la vest, susură liniştit sub picioarele 
noastre la trecerea peste podul Ladislau care leagă 
Piaţa Unirii de Piaţa Regele Ferdinand, înaintăm 
spre nord, ne apare în faţă o reţea de spaţii    
comerciale cu oferte de tot felul, alternând din loc 
în loc cu terase cochete ce te îmbie să te aşezi. 
Cum noi nu stăm deloc grozav cu timpul, grăbim 
pasul şi trecem în sens invers Crişul Repede către 
Piaţa Emanoil Gojdu, marele patriot aromân care a 
contribuit enorm la emanciparea populaţiei 
româneşti din Transilvania, atunci parte a        
Imperiului Habsburgic. Donându-şi uriaşa avere 
Fundaţiei ce-i poartă numele, a lăsat statului 
român, în inima Budapestei, un corp de clădiri care 
să fie folosite exclusiv de tinerii români înclinaţi 

доминираше на плоштадот Унири, дали ќе се 
врати таму каде што со право припаѓа? Тоа 
зависи само од волјата на локалното 
население. Првата вечер е исполнета со 
прекрасно зајдисонце кое раскошно ги полира 
сите куполи на црквите кои доминираат во 
центарот на градот, автомобилите исто така 
стануваат поретки, градот се подготвува за 
спиење. Ние исто така по долгото патување по 
патиштата на татковината во кои поминавме 
низ 8 окрузи. 

Првите сончеви зраци се слеваат на 
прозорците на зградата спроти улицата, силно 
рефлектирајќи се на ѕидовите на хотелската 
соба, исцртувајќи во исто време некои 
неправилни бело-жолти ленти; време е за 
работа, пред нас е долг ден до 21 часот кога 
изложбениот простор се затвора. По 
добредојдениот појадок, тимот што ќе ја 
претставува македонската заедница на овој 
саем на книга започнува околу осум часот со 
мала обиколка на централното подрачје на 
Орадеа. Утринската свежина ни дава повеќе 
енергија, па со голема брзина покриваме добар 
дел од областа што го опкружува центарот. 
Реката Криш, кој минува низ градот од исток 
кон запад, тивко шушка под нашите нозе кога го 
поминуваме мостот Ладислау што ги поврзува 
Плоштадите Унирии со Крал Фердинанд, се 
движиме на север, се појавува мрежа од 
комерцијални простори со секакви понуди, 
наизменично од место до место со шармантни 
тераси кои ве повикуваат да седнете. Со оглед 
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spre învăţătură. Din păcate, clasa politică de la 
Bucureşti a vândut acest complex imobiliar, deşi 
Gojdu a specificat în testament interdicţia de a nu fi 
înstrăinat. Intrăm în parcul 1 Decembrie, cum    
timpul ne presează, grăbim pasul şi ajungem la ora 
nouă la stand, fluxul uman începe să se simtă de la 
deschidere; A.M.R. se prezintă cu diverse titluri de 
carte ale editurii ”Macedoneanul”, numere ale     
revistei cu acelaşi nume, pliante de tot felul, 
tablouri cu aspecte ale nunţii de la Galichnik şi cel 
mai important, cu prezenţa noastră pusă        
permanent la dispoziţia celor curioşi să afle cât mai 
multe despre minoritatea macedoneană din 
România sau despre Macedonia. Nu lipsesc       
amatorii de istorie mai veche sau mai nouă a     
Macedoniei, simplii curioşi cărora nu le e prea clar 
care e diferenţa dintre macedoneni şi aromâni dar 
şi persoane foarte bine informate cu privire la tot ce 
ţine de Macedonia. Am purtat lungi şi interesante 
dialoguri cu un sârb în trecere prin oraş, cu grupuri 
de elevi însoţiţi de dascălii lor în acest ocean de 
carte, cu bibliotecara-şefă a Universităţii Oradea, 
cu militari activi sau în rezervă, cu medici,    
profesori, scriitori. Am întâlnit de asemenea,       

на тоа што не стоиме најдобро со времето, го 
забрзуваме чекорот и го преминуваме Криш во 
спротивна насока кон плоштадот Еманоил Гојду, 
големиот влашко-романски патриот кој дал  
огромен придонесе за еманципацијата на 
романското население во Трансилванија, тогаш 
дел од Хабсбуршката империја. Донирајќи го 
своето огромно богатство на Фондацијата што 
го носи неговото име, тој и остави на 
романската држава згради во срцето на 
Будимпешта со цел да ги користат исклучиво 
млади Романци наклонети кон учење. За жал, 
предавничката политичка класа од Букурешт го 
продаде овој комплекс недвижнини, иако Гојду 
во тестаментот прецизираше забрана да не се 
отуѓува. Влегуваме во паркот 1 декември, 
додека времето не притиска, го забрзуваме 
чекорот и стигнуваме на трибината во девет 
часот, гужвата почнува да се чувствува од 
самиот влез, Д.М.Р. се претставува со различни 
наслови на книги од издавачката куќа 
„Мачедонанул“, изданија на списанието со исто 
име, таблоа со аспекти на Галичката свадба и 
што е најважно, со нашето присуство постојано 



persoane ale căror rude erau născute pe pământ 
macedonean, m-a impresionat profund o doamnă 
trecută demult de prima tinereţe care, cu lacrimi în 
ochi, ne evoca din amintirile copilăriei şi         
adolescenţei sale, când bunicul său, Tihomir, îi 
adăuga în memorie povestiri de pe alte meleaguri, 
din zona oraşului Bitola; cu ceva efort îşi reamintea 
şi de versurile unui vechi cântec popular dar şi de 
scurte propoziţii în limba strămoşilor. Interesant a 
fost şi dialogul cu un domn din Craiova, ofiţer în 
rezervă, care căsătorit fiind cu o doamnă a cărei 
bunică era de fel de lângă Skopje, învăţase câteva 
fraze scurte în macedoneană. Zilele s-au scurs cu 
repeziciune, părăsim Oradea cu experienţe de 
viaţă în plus, cu conştiinţa misiunii încheiate. 

  
Lucian Breza  

  
  
  

PASTEL DE MAI 
  
Sfârșitul de primăvară este destul de     

călduros în Bucureşti, verdele şi-a intrat deja în 
drepturi, culorile tari răsar de peste tot: din        
coroanele arborilor, din tufişuri, din rondurile de 
flori ce întrerup cenuşiul obositor al asfaltului sau 
de la nivelul modestelor suprafeţe de spaţiu verde 
care îmblânzesc griurile construcţiilor din centrul 
capitalei. Bulevardul General Gheorghe Magheru 
găzduieşte la numărul 20 Galeria de Artă Simeza, 
situată peste drum de fostul magazin al eleganţei 
feminine ce se numea Eva, acum unul din multele 
magazine ce compun lanţul Mega Image. La       
intrarea în galerie este multă forfotă, încadrată de 
două străzi ce poartă numele unor personalităţi de 
seamă, una română, pictorul Arthur Verona, cea   
de-a doua franceză, istoricul Jules Michelet.       
Incinta, ocupată azi de creaţiile mai multor artişti 

достапно на љубопитните учат што повеќе за 
македонското малцинство во Романија или за 
Македонија. Не недостигаат аматери од 
постарата или поновата историја на 
Македонија, едноставните љубопитни на кои не 
им е премногу јасна разликата меѓу македонци 
и власи, но и луѓе кои се многу добро 
информирани за се што е поврзано со 
Македонија. Имав долги и интересни дијалози 
со Србин кој минуваше низ градот, со групи 
студенти придружувани од нивните наставници 
во овој океан од книги, со главниот библиотекар 
на Универзитетот Орадеа, со активни или 
резервни војници, со лекари, наставници, 
писатели. Запознав и луѓе чии роднини се 
родени на македонска почва, бев длабоко 
импресиониран од една госпоѓа поодамна 
мината од младоста, која со солзи во очите ни 
ги евоцира спомените од детството и 
адолесценцијата, кога си припомна за нејзиниот 
дедо Тихомир, да се сеќаваат на приказните од 
други краишта, од градот Битола; со малку труд 
се сети на стиховите на една стара популарна 
песна како и на кратки реченици на јазикот на 
своите предци. Интересен беше и дијалогот со 
еден господин од Крајова, резервен офицер, 
кој, оженет со госпоѓа чија баба исто така била 
од скопско, научи неколку кратки фрази на 
македонски јазик. Деновите брзо минуваа, ја 
напуштаме Орадеа со нови животни искуства, 
свесни за успешно завршената мисија. 

 
Лусијан Бреза 

 
 
 

МАЈСКИ ПАСТЕЛ 
 
Крајот на пролетта е прилично топол во 

Букурешт, зеленилото стапи на сила, силни бои 
никнуваат од секаде: од круните на дрвјата, од 
грмушките, од круговите на цвеќето што го 
прекинуваат заморното сивило на асфалтот. 
или од нивото на скромните површини на 
зелениот простор што ги скротува сивите згради 
во центарот на главниот град. На Булеварот 
Генерал Георге Магеру е сместена уметничката 
галерија Симеза на број 20, сместена преку 
патот од поранешната продавница за женска 
елегантна облека наречена Ева, сега една од 
многуте продавници што го сочинуваат 
синџирот Мега Имаж. На влезот во галеријата 
има многу гужва, врамена со две улици 
именувани по значајни личности, едната 
Романска, сликарот Артур Верона, втората 
Французин, историчарот Жил Мишелет, 
просториите што денес ги окупираат креациите 
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plastici, te întâmpină cu un aer primitor, geamurile 
sale mari atrag cu nesaţ lumina zilei spre a o difuza 
în interior cu generozitate. Ne apropiem de orele 
18.00 când urmează a începe pentru public       
programul de vizionare. Se pot contempla lucrări 
semnate de Ion Tiţoiu, Sandu Matei Şerban,     
Sandu Petre şi Bogdan Breza, sălile galeriei se 
umplu de oameni, majoritatea au gustul format 

на неколку визуелни уметници. ве пречекуваат 
со пријатен воздух, неговите големи прозорци 
лакомо ја привлекуваат дневната светлина за 
да ја распространат великодушно внатре. Се 
приближуваме до 18:00 часот, кога ќе започне 
слободната посета за јавноста. Можете да 
размислите за дела потпишани од Јон Титоу, 
Санду Матеи Шербан, Санду Петре и Богдан 



Mајски пастел - Pastel de mai 

Pagina 29 - Страна 29 Anul XXII, Numărul 249-251 

pentru artă, se vede după cum privesc lucrările    
expuse, printre ei şi unii gură-cască. Asociaţia 
Macedonenilor din România este şi ea prezentă la 
eveniment, atât în public, cât şi printre artiştii 
expozanţi: e vorba de Bogdan Breza ce are origini 
macedonene. Dar cine este acesta? S-a născut în 
Bucureşti în anul 1971, a terminat Universitatea 
Naţională de Arte Plastice Bucureşti în 1997, an în 
care devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici din 
Bucureşti. În paralel cu activitatea didactică a     
participat la numeroase simpozioane, saloane de 
artă și expoziții atât în țară, cât și în străinătate. Dintre 
expoziţiile unde a participat amintim: 

- Galeria Galla, Bucureşti 
- Galeria Orizont, Bucureşti 
- Galeria Simeza, Bucureşti 
- Galeria Căminul Artei, Bucureşti 
- Galeria Apollo,Bucureşti 
- Galeria Hanul cu Tei, Bucureşti 
- Ravenna, Italia 
- Roma, Italia 
- Veneţia, Italia 
A luat parte, de asemenea, la o serie de     

simpozioane ce au fost ţinute la: 
- Pucioasa 

Бреза, галериските простории се полни со луѓе, 
повеќето од нив имаат формиран вкус за 
уметност, тоа се гледа од начинот на кој ги 
гледаат изложените дела. , меѓу нив има и 
такви кои ја наводнуваат устата. На настанот е 
присутно и Друштвото на Македонците од 
Романија, како посетител но и меѓу уметниците 
кои изложуваат: тоа е Богдан Бреза, кој има 
македонско потекло. Но, кој е тој? Роден е во 
Букурешт во 1971 година, дипломирал на 
Националниот универзитет за ликовни 
уметности во Букурешт во 1997 година, 
годината кога и станал член на Унијата на 
визуелни уметници во Букурешт. Паралелно со 
дидактичката дејност, учествува на бројни 
симпозиуми, ликовни салони и изложби како во 
земјата така и во странство. Меѓу изложбите на 
кои учествувал ги споменуваме: 

- Галерија Гала, Букурешт 
- Галерија Оризонт, Букурешт 
- Галерија Симеза, Букурешт 
- Галерија Каминул Артеи, Букурешт 
- Галерија Аполо, Букурешт 
- Галерија Ханул ку Теи, Букурешт 
- Равена, Италија 
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- Alba Iulia 
- Bucureşti 
- Blaj 
- Samothrace, Grecia. 
Curator al acestei expoziţii, Bogdan Breza a 

expus trei lucrări: Masa de Joc, Zeul Scoabelor şi   
Hierofanta, acestea alternând printre celelalte creaţii 
expuse, cum ar fi: picturi în ulei, acuarele, desene în 
cărbune, schiţe etc., toate puse în valoare de un 
foarte eficient sistem de iluminat. Nu intru mai adânc 
cu comentarii în domeniul artelor plastice pentru că 
nu mă pricep la aşa ceva, las pe cunoscători să se 
exprime. Atmosfera este deschisă, relaxată, se 
pornesc discuţii cu privire la cele expuse, artiştii se 
pun la dispoziţia publicului cu informaţii despre       
propriile realizări, despre munca lor de creaţie, în    
general. Bogdan Breza e abordat de un grup de tineri, 
elevi la un liceu de artă, care întreabă diverse lucruri, 
acesta le răspunde cu răbdare pe un ton părintesc. 
Minutele se scurg cu folos pentru toată lumea, apare 
şi presa, reprezentată de Televiziunea Română şi 
Radio România Internaţional, scurte interviuri         
însufleţesc în plus atmosfera care pare a fi de la un 
Atelier de Creaţie. Fiecare îşi vede de scopul pentru 
care a dorit să participe la această manifestare.  

Seara se scurge lin printre bunicuţe cu pălării 
ca de la început de secol XX, împodobite cu pene 
sau fâşii subţiri de mătase, grupuri gălăgioase de     
tineri frumoşi, domni în vârstă cu alură de patriarh, 
purtând pe sub sacou vestă şi ceas de buzunar, al 
cărui lanţ unduieşte uşor în funcţie de mişcările 
posesorului, artişti de tot felul îmbrăcaţi extravagant 
sau zecile de umbre care se intersectează cu mişcări 
repezi pe podea. Întunericul de afară contrastează 
izbitor cu bogăţia de lumină ce explodează în         
interiorul Galeriei de Artă Simeza; grijulii, artiştii-
expozanţi întreţin cu mult suflet atmosfera din         
interiorul ei, legătura artist-public este solid realizată, 

- Рим, Италија 
- Венеција, Италија 
Учествуваше и на серија симпозиуми кои 

се одржаа на: 
- Пучоаса 
- Алба Јулија 
- Букурешт 
- Блаж 
- Самотраке, Грција. 
Кураторот на оваа изложба, Богдан 

Бреза изложи три дела: Gaming Table, God of 
Scoops и Hierophant, наизменично меѓу другите 
изложени креации, како што се: слики во масло, 
акварели, цртежи на јаглен, скици итн., сето тоа 
истакнато со многу ефикасен осветлувачки 
систем. Не навлегувам подлабоко со коментари 
од областа на ликовната уметност бидејќи не не 
ја познавам доволно областа, оставам на 
познавачите да се изразат. Атмосферата е 
отворена, опуштена, се започнуваат дискусии 
за експонатите, уметниците се достапни и на  
располагање на јавноста со информации за 
сопствените достигнувања, за нивната 
креативна работа, воопшто. На Богдан Бреза 
му приоѓаат група млади луѓе, ученици во 
средното уметничко училиште, кои поставуваат 
различни прашања, тој трпеливо одговара со 
родителски тон. Минутите минуваат со бенефит 
за сите, се појавува и печатот застапен од 
Романската телевизија и радио Романија 
Интернационал, кратките интервјуа 
дополнително ја оживуваат атмосферата која 
се чини дека е од креативна работилница, сите 
ја гледаат целта поради која сакале да 
учествуваат на овој настан. Има и неизбежни 
картонски послужавници прекрасно завиткани 
во калај кои содржат слатки или солени пецива, 
придружени со шишиња со вода или сокови; 



timpul şi-a pierdut măsura. 
Mulţumim din suflet celor care au trudit la 

crearea lucrărilor pe care le-am putut vedea în 
această superbă seară de mai, inspiraţie deplină    
tuturor artiştilor în drumul lor de creaţie căte frumos!  

  
Lucian Breza 

  
 
 

SFINȚII KIRIL  
ȘI METODIU  

  
Sfinți în mod egal dar în mod egal și        

apostoli, primii dascăli și iluminatori slavi, frații 
Metodiu și Kiril, proveneau dintr-o familie bine     
cunoscută și evlavioasă, din orașul Salonic. 

Sfântul Metodiu a fost cel mai în mare în 
vârstă dintre cei doi frați, iar Sfântul Konstantin 
(Kiril fiind numele său monahal) a fost cel mai 
tânăr. În timp ce era în serviciul militar, Sfântul 
Metodiu a administrat unul dintre principatele slave 
subordonate Imperiului Bizantin, ceea ce i-a permis 
să învețe limba slavă. Timp de 10 ani petrecuți 
acolo, a putut vedea cât de stearpă este viața     
lumească. În acest timp, regele iconoclast Teofil a 
început să-i persecute pe ortodocși din cauza      
cinstirii icoanelor, așa că scârbit, Sfântul Metodiu a 
părăsit serviciul din armată și a devenit călugăr    
într-una din mănăstirile de pe Muntele Olimp.     
Acolo, ca membru al armatei îngerești, a început 
să-l slujească pe Regele Ceresc, luptându-se     
împotriva dușmanilor invizibili - demonii. Sfântul 
Konstantin, care s-a născut după Metodiu, încă de 
când era mic a arătat că poate face lucruri 

помеѓу залак кифла со печурки и голтка 
газирана вода, треба да му дозволите на 
вашиот дух да се движи како одговор на 
предизвиците што окото ги собира од овој мал 
универзум како физички простор, но огромен во 
естетско-емоционална смисла. Вечерта 
непречено тече меѓу дамите со шешири од 
почетокот на 20 век украсени со пердуви или 
тенки ленти од свила, бучни групи од млади 
мажи, постари господа со патријархална 
привлечност, облечени во елеци и џебни 
часовници под јакните, чиј синџир малку се 
бранува во зависност од движењата на 
сопственикот, уметници од секаков вид и секое 
поле облечени екстравагантно или десетиците 
сенки кои се вкрстуваат со брзи движења на 
подот. Темнината надвор е впечатлив контраст 
со богатството на светлина што експлодира во 
уметничката галерија Симеза; грижливите 
уметници-излагачи со многу душа ја одржуваат 
атмосферата во неа, врската меѓу уметникот и 
јавноста е цврсто воспоставена, а времето ја 
изгуби својата мерка. 

Им благодариме од се срце на оние кои 
напорно работеа да ги создадат делата што 
можевме да ги видиме на оваа прекрасна 
мајска вечер, целосна инспирација за сите 
уметници на нивното прекрасно креативно 
патување! 

 
Лусијан Бреза  

 
 
 

СВЕТИ И КИРИЛ 
МЕТОДИЈ  

 
Светите рамноапостолни првоучители 

и словенски просветители, браќата Методиј и 
Кирил потекнувале од познато и побожно 
семејство, од градот Солун.  

Свети Методиј бил најстар од браќата, 
а свети Константин (Кирил му е монашко 
име), бил најмал. Додека бил во воена 
служба, свети Методиј управувал во едно од 
потчинетите на Византиската империја 
словенски кнежевства, што му овозможило да 
го научи словенскиот јазик. Поминувајќи таму 
10 години, ја увидел празнотијата на 
световниот живот, а во исто време и 
иконоборниот цар Теофил почнал да ги гони 
православните поради почитувањето на 
иконите, па свети Методиј ја оставил 
службата во војската и примил монашки чин 
во еден од манастирите на планината Олимп. 
Таму, како еден од ангелската војска, почнал 

Mајски пастел; Свети Кирил и Методии - Pastel de mai; Sfinții Kiril și Metodiu 
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да Му служи на Небесниот Цар, борејќи се 
против невидливите непријатели – демоните.  

Свети Константин, кој се родил после 
Методиј, уште како бебе покажал необични 
нешта. Кога мајката, после раѓањето, го дала 
на дадилката да го надои, тој никако не сакал 
да се храни од туѓо млеко, освен само со 
млекото од својата мајка. И неговите 
родители се восхитиле од ова. По неговото 
раѓање неговите родители се заветиле дека 
ќе живеат како брат и сестра, и така 
проживеале 14 години, сѐ до својата смрт. 
Пред смртта на мажот, Марија плачела и му 
велела: „За ништо не се грижам толку многу, 
како за Константин; како ли ќе излее тој на 
прав пат?“ Лав ѝ одговарал: „Верувај ми, 
жено, јас се надевам на Бога, дека Господ Бог 
ќе го направи духовен отец и учител на многу 
христијани. Така и биднало.  

Кога Константин имал седум години 
сонил сон, кој им го раскажал на родителите. 
„Сонував“ – им раскажувал тој – „дека 
војводата ги собрал сите девојки од градот, па 
ми рекол: избери која ја сакаш за своја 
невеста, да ти биде помошничка во сите 
денови од твојот живот. Откако добро ги 
разгледав, ја избрав најубавата меѓу  нив, со 
светло лице и украсена со многу скапоцени 
накити. Името ѝ беше Софија (Мудрост). Овој 
сон родителите го сфатиле така, дека Бог ќе 
му ја даде на нивниот син девојката Софија, 
т.е. Мудроста Божја. И се зарадуваа со духот. 
И почнаа уште поусрдно да го учат не само на 
читање книги туку и на богоугоден живот, 
упатувајќи го кон духовна мудрост. И му 
зборуваа со зборовите на Соломон: „Сине, 
почитувај го Господа, и ќе бидеш силен; чувај 
ги Неговите заповеди и ќе бидеш жив; 
Неговите зборови напиши ги на таблицата од 
своето срце; кажи ѝ на мудроста: ти си ми 
сестра, и расудувањето твој другар (Мудр. 
Сол. 7,1-4).   

Уште од мали нозе се одликувал со 
големи способности и учел заедно со 

neobișnuite. Când mama sa, după naștere, l-a dat 
doicii să-l alăpteze, nu a vrut să fie hrănit cu laptele 
altora, decât numai cu laptele propriei mame. Și 
părinții lui au fost uimiți de asta. După nașterea lui, 
părinții săi au jurat că vor trăi ca frate și soră, fără 
să mai aibă legături trupești și așa au trăit 14 ani, 
până la moartea lor. Înainte să-i moară bărbatul, 
Maria, mama lui Konstantin, a plâns și a spus: „Nu 
mă îngrijorează nimic atât de mult cât îmi fac griji 
pentru Konstantin; cum va ieși pe calea cea 
dreaptă?" Lav, soțul i-a răspuns: "Crede-mă, 
femeie, eu cred în Dumnezeu, și sunt sigur că 
Domnul Dumnezeu îl va face părinte duhovnicesc 
și învățător al multor creștini.” Și așa a fost. 

Când Konstantin avea șapte ani, a avut un 
vis, de care le-a povestit părinților săi. „Am visat” – 
le-a spus el – „că ducele a adunat toate fetele din 
oraș și mi-a spus: ”alege pe cine vrei ca mireasă, 
să-ți fie ajutorul în toate zilele vieții. După ce le-am 
examinat bine, am ales-o pe cea mai frumoasă 
dintre ele, cu o față strălucitoare și împodobită cu 
multe bijuterii prețioase. Numele ei era Sophia 
(Înțelepciunea).” Părinții au înțeles acest vis în 
sensul că Dumnezeu îi va da fiului lor o femeie 
Sofia, adică Înțelepciunea lui Dumnezeu. Și s-au 
bucurat în inima și sufletul lor. Și au început să-l 
învețe și mai sârguincios nu numai să citească 
cărți, ci și să ducă o viață evlavioasă, îndreptându-l 
către înțelepciunea spirituală. Și i-au vorbit cu 
cuvintele lui Solomon: „Fiule, cinstește pe Domnul 
și vei fi puternic; păzește poruncile Lui și vei trăi; 
Scrie cuvintele lui pe tăbliță din inima ta, spune-i 
înțelepciunii: tu ești sora mea și priceperea este 
prietena mea” (Înțelepciunea Sol. 7,1-4). 

De mic Konstantin s-a remarcat prin abilități 
mari și a studiat împreună cu împăratul minor la 
aceea vreme, Mihail, sub cei mai buni profesori din 
Constantinopol, printre care s-a numărat și Sfântul 
Fotie, viitorul Patriarh al Constantinopolului. Sfântul 
Konstantin a stăpânit desăvârșit toate științele de 
pe vremea lui și a învățat multe limbi, a studiat mai 
ales cu sârguință lucrările Sfântului Grigorie 
Teologul, iar datorită minții și cunoștințelor sale 
excepționale, Sfântul Konstantin a primit numele 
de Filosof (înțelept). După terminarea studiilor, 
Sfântul Konstantin a primit gradul de preot și a fost 
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numit păstor al Bibliotecii Patriarhale de la templul 
„Sfânta Sofia”, și în scurt timp a părăsit capitala și 
a mers în secret la o mănăstire. Dar domnitorii de 
la aceea vreme, după ce l-au găsit acolo, l-au adus 
înapoi la Constantinopol, unde a fost numit 
profesor de filozofie la liceul din cetate. 
Înțelepciunea și tăria credinței tânărului Konstantin 
au fost atât de mari încă de la început, încât a 
reușit să-l învingă în dispute pe conducătorul 
ereticilor-iconoclaști Anani. După această victorie, 
Konstantin a fost trimis de împărat la o polemică 
privind Sfânta Treime cu sarazinii (musulmanii), 
unde tot el a câștigat. Cunoașterea lui despre 
Sfintele Scripturi este admirabilă, precum și 
înțelepciunea care nu putea fi ascunsă. După 
întoarcerea sa, Sfântul Konstantin s-a izolat în 
casa fratelui său, Sfântul Metodie, pe Muntele 
Olimp, la o mănăstrire, petrecându-și timpul în 
rugăciune neîncetată și citind lucrările Sfinților 
Părinți. 

În curând, împăratul i-a chemat pe cei doi 
sfinți frați de la mănăstire și i-a trimis la khazari 
(înaintașii cazacilor) să propovăduiască 
Evanghelia. Pe drum au stat ceva timp în orașul 
Korsun (Hersones), pregătindu-se pentru o 

малолетниот император Михаил кај 
најдобрите учители во Цариград, меѓу кои бил 
и свети Фотиј, идниот патријарх Цариградски. 
Свети Константин совршено ги совладал сите 
науки од неговото време и научил многу 
јазици, особено трудољубиво ги изучувал 
делата на светиот Григориј Богослов, а 
заради својот ум и исклучителни знаења 
светиот Константин го добил името Философ 
(мудар). По завршувањето на учењето 
светиот Константин примил свештенички чин 
и бил назначен за чувар на Патријаршиската 
библиотека при храмот „Света Софија“, но 
наскоро ја напуштил престолнината и тајно 
заминал во манастир. Но откако го пронашле 
таму и го вратиле во Цариград, бил одреден 
за учител по философија во високата 
Цариградска школа. Мудроста и силата на 
верата на сѐ уште младиот Константин биле 
толку големи, што му успеало да го победи во 
споровите водачот на еретиците-иконоборци 
Ананиј. По оваа победа Константин бил 
испратен од императорот на полемика во 
врска со Света Троица со Сарацените 
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predică. Acolo, sfinții frați au găsit în mod 
miraculos moaștele preotului-mucenic Climent, 
Papă al Romei (prăznuit pe 25 noiembrie). Acolo, 
în Korsun, Sfântul Konstantin a găsit Evanghelia și 
Psaltirul, scrise cu „litere rusești”, și un om care 
vorbea rusă, și a început să învețe de la acel om 
să citească și să-i vorbească limba. După aceasta, 
sfinții frați s-au dus la khazari, unde au câștigat 
disputa cu evreii și musulmanii, propovăduind 
învățătura Evangheliei. În drumul de întoarcere 
spre casă, frații au vizitat din nou Korsun-ul și, 
luând de acolo moaștele Sfântului Climent, s-au 
întors la Constantinopol. Au fost primiți cu mari 
onoruri de împărat și patriarh, li s-au oferit și 
gradele episcopale, dar acești doi sfinți frați au 
refuzat. Au preferat mai mult tăcerea din interiorul 
mănăstirii decât gradele bisericești înalte. Sfântul 
Konstantin s-a aciuiat nu departe de capitală, iar 
Sfântul Metodiu a fost numit stareț al mănăstirii 
Polihronului, nu departe de Muntele Olimp, unde 
mai practicase înainte. 

După ceva timp, regele bulgar Boris va cere 
predicatori creștini care să-l învețe și ghideze într-u 
credință, pentru că era deja familiarizat cu credința 
creștină prin sora sa, dar dorea să învețe mai 
multe, de la oameni înțelepți și învățați. Cei mai 
învățați din imperiu au fost considerați Sfinții Kiril și 
Metodiu și au fost trimiși la regele bulgar, unde 
după mai multe predici l-au cucerit pe țarul Boris și 
acesta s-a botezat împreună cu poporul său în 
anul 860. 

La scurt timp după această întâmplare la cei 
doi frați au fost trimiși însoțitorii prințului morav 

(муслиманите) каде што исто така победил. 
Восхитува неговото познавање на Светото 
Писмо, како и мудроста која не може да се 
сокрие. По враќањето свети Константин се 
осамил кај својот брат, светиот Методиј на 
Олимп, поминувајќи го времето во 
непрестајна молитва и читање на делата на 
Светите Отци.  

Наскоро императорот ги повикал 
двајцата свети браќа од манастирот и ги 
испратил кај Хазарите (Козарите) за 
проповедање на Евангелието. На патот тие 
останале извесно време во градот Корсун 
(Херсонес), подготвувајќи се за проповед. 
Таму светите браќа на чудесен начин ги 
нашле моштите  на свештеномаченикот 
Климент, папа Римски (се празнува на 25 
ноември). Таму во Корсун свети Константин го 
нашол Евангелието и Псалтирот, напишани 
на „руски букви“, и човек, кој зборувал на 
руски, и почнал да учи кај тој човек да чита и 
зборува на неговиот јазик. По ова светите 
браќа отишле кај Хазарите, каде што 
победиле во спорот со јудеите и 
муслиманите, проповедајќи го Евангелското 
учење. На пат кон дома браќата повторно го 
посетиле Корсун и, земајќи ги оттаму моштите 
на светиот Климент, се вратиле во Цариград. 
Биле пречекани со големи почести од страна 
на царот и патријархот, им биле понудени и 
епископски чинови, а овие две светила ги 
одбиле. Ја претпочитале манастирската 
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Rostislav, care fusese hărțuit de episcopii germani, 
și care au venit la împărat cu cererea de a trimite 
în Moravia profesori care să poată predica în limba  
maternă, pentru populația slavă. Împăratul l-a 
chemat pe Sfântul Konstantin și i-a zis: „E nevoie 
să te duci acolo, că nimeni nu o poate împlini 
(această sarcină) mai bine decât tine”. Sfântul 
Konstantin cu post și rugăciune a purces în noua 
activitate. Cu ajutorul fratelui său, Sfântul Metodie 
și al ucenicilor săi Gorazd, Sava, Angelarius, 
Kliment și Naum, au pus bazele alfabetului slav 
având 38 de litere și a tradus cărțile sfinte în limba 
slavă, fără de care slujba nu se putea săvârși în 
zona moravă: În primul rând, a fost tradusă 
Evanghelia după Ioan, apoi Apostolatul, Psaltirea, 
Liturghia și anumite slujbe. Toate acestea s-au 
întâmplat în anul 863. 

După ce au terminat traducerile, sfinții frați 
au plecat în Moravia, unde au fost primiți cu mare 
cinste și au început să predea slujba de închinare 
în limba slavă. Acest lucru a provocat răspunsuri 
adverse în rândul episcopilor germani, care se 
închinau în limba latină în bisericile din Moravia, 
aceștia s-au răzvrătit împotriva sfinților frați, 
afirmând că slujba de închinare poate fi săvârșită 
doar în una dintre cele trei limbi sfinte: ebraică, 
latină sau greacă. Sfântul Konstantin le-a răspuns: 
„Voi nu recunoașteți decât trei limbi, vrednici să 
slăviți pe Dumnezeu în ele. Dar David când a     

тишина повеќе отколку високите чинови. 
Светиот Константин останал недалеку од 
престолнината, а свети Методиј бил поставен 
за игумен во манастирот Полихрон, недалеку 
од планината Олимп, каде што се подвизувал 
претходно.  

По извесно време бугарскиот цар 
Борис ќе побара христијански проповедници 
за да го поучат во верата, бидејќи делумно 
веќе бил запознаен со христијанската вера 
преку неговата сестра, но сакал изворно, од 
мудри и учени луѓе да дознае повеќе. Биле 
испратени најучените во империјата, светите 
Кирил и Методиј и после неколку проповеди 
ги придобиле царот Борис и тој се крстил 
заедно со неговиот народ во 860 година.  

Наскоро дошле кај императорот 
пратеници од моравскиот кнез Ростислав, 
којшто бил притеснуван од германските 
епископи, со молба да испрати во Моравија 
учители, кои би можеле да проповедаат на 
роден јазик за Словените. Императорот го 
повикал светиот Константин и му рекол: 
„Неопходно е да одиш таму, бидејќи подобро 
од тебе никој не може тоа да го исполни“. 
Свети Константин со пост и молитва 
пристапил кон новиот подвиг. Со помош на 
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својот брат, светиот Методиј и учениците 
Горазд, Сава, Ангелариј, Климент и Наум тој 
ја составил словенската азбука од 38 букви и 
ги превел на словенски јазик книгите, без кои 
не можело да се извршува богослужбата: 
Најпрво било преведено Евангелието според 
Јован, па Апостолот, Псалтирот, Литургијата и 
одредени служби. Тоа било во 863 год.  

По завршувањето на преводот светите 
браќа се упатиле кон Моравија, каде што биле 
примени со голема чест, и почнале да 
поучуваат на богослужение на словенски 
јазик. Тоа предизвикало злоба кај германските 
епископи, кои во моравските цркви 
богослужеле на латински јазик, и тие се 
побуниле против светите браќа, потврдувајќи, 
дека богослужението може да се извршува 
само на еден од трите свети јазици: еврејски, 
латински и грчки. Свети Константин им 
одговорил: „Вие признавате само три јазици, 
достојни за да се слави Бог на нив. Но Давид 
повикува: Пејте Му на Господа цела земјо, 
фалете Го Господа сите јазици (народи), сѐ 
што диши да го фали Господа! И во светото 
Евангелие е кажано: Одете и научете ги сите 
народи...“ Германските епископи биле 
посрамени, но се озлобиле уште повеќе и 

strigat: ”Cântați Domnului tot pământul, lăudați pe 
Domnul în toate limbile (națiunile), tot ce suflă, să 
laude pe Domnul!” Iar în sfânta Evanghelie se 
spune: ”Du-te și învață toate neamurile...” Episcopii 
germani s-au rușinat, dar s-au înfuriat și mai mult și 
au depus plângere la Roma. Sfinții frați au fost 
chemați la Roma pentru a rezolva această 
problemă. Luând cu ei moaștele Sfântului Climent, 
pentru papă, Sfinții Konstantin și Metodie au plecat 
la Roma. După ce a aflat că sfinții frați poartă cu ei 
sfintele moaște care erau deosebite prin natura lor, 
Papa Adrian a ieșit însoțit de tot clerul în 
întâmpinarea lor. Sfinții frați au fost întâmpinați cu 
cinste, Papa Romei a confirmat slujba în limba 
slavă și a poruncit ca toate cărțile traduse de către 
cei doi frați să fie lăsate în bisericile romane și ca 
Liturghia să fie slujită și în limba slavă. 

Aflându-se la Roma, Sfântul Konstantin a 
început să se simtă tot mai slăbit și, după ce a fost 
”anunțat ” de Domnul Dumnezeu despre moartea 
sa iminentă într-o viziune miraculoasă, a primit o 
viziune cu numele de Kiril. La cincizeci de zile de la 
primirea viziunii cu numele, pe data de 14 februarie 
869, sfântul apostol Kiril a încetat din viață la 
vârsta de 42 de ani. Plecând la Dumnezeu, Sfântul 
Kiril i-a poruncit fratelui său, Sfântul Metodiu, să 
continue lucrarea comună - iluminarea popoarelor 
slave cu lumina adevăratei credințe. Sfântul 



Metodiu l-a implorat pe Papa Romei să-i permită 
să ia trupul fratelui său pentru a-l îngropa în țara 
natală, dar Papa a ordonat ca moaștele Sfântului 
Kiril să fie așezate în biserica Sfântul Climent, 
unde au început să se întâmple minuni odată cu 
depunerea corpului neînsuflețit. 

După moartea Sfântului Kiril, Papa, la 
cererea domnitorului slav Koțel, l-a trimis pe 
Sfântul Metodiu în Panonia, hirotonisindu-l 
arhiepiscop al Moraviei și Panoniei, pe străvechiul 
tron al sfântului apostol Andronik. În Panonia, 
Sfântul Metodiu, împreună cu ucenicii săi, a 
continuat să răspândească slujba de închinare, 
alfabetizarea și cărțile în limba slavă. Acest lucru a 
provocat din nou furia episcopilor germani. L-au 
arestat și condamnat pe Sfântul Metodiu, care a 
fost trimis la închisoare în Germania, unde a suferit 
multă caznă, timp de doi ani și jumătate. Eliberat 
din ordinul Papei Ioan al VIII-lea și reînființat cu 
drepturi de arhiepiscop, Metodiu a continuat să 
predice printre slavi și l-a botezat pe prințul ceh 
Borivoi și pe soția sa Liudmila (sărbătoriți pe 16 
septembrie), precum și pe unul dintre principii 
polonezi. Pentru a treia oară, episcopii germani      
l-au judecat pe sfânt pentru că nu a acceptat 
învățătura romană despre emanația Duhului Sfânt 
din Tatăl și Fiul. Sfântul Metodie a fost chemat la 
Roma, s-a dezvinovățit în fața Papei, păstrând 
astfel învățătura ortodoxă curată și fiind înapoiat 
din nou în capitala Moraviei - Velegrad. 

поднеле жалба во Рим. Светите браќа биле 
повикани во Рим за решавање на ова 
прашање. Земајќи ги со себе моштите на 
свети Климент, папата Римски, светите 
Константин и Методиј заминале во Рим. 
Откако дознал дека светите браќа носат со 
себе посебни свети мошти, папата Адријан со 
клирот излегол да ги пресретне. Светите 
браќа биле пресретнати со почести, папата 
Римски го потврдил богослужението на 
словенски јазик, а преведените книги од 
браќата заповедал да ги остават во римските 
цркви и да служат Литургија на словенски 
јазик.  

Наоѓајќи се во Рим, светиот Константин 
изнемоштел и, откако во чудесно видение бил 
известен од Господа за скорешната смрт, 
примил схима со име Кирил. Педесет денови 
по примањето на схимата, на 14 февруари 
869 година, рамноапостолниот Кирил се 
упокоил на возраст од 42 години. Заминувајќи 
кај Бога, светиот Кирил му заповедал на 
својот брат, светиот Методиј, да го продолжи 
заедничкото дело - просветување на 
словенските народи со светлината на 
вистинската вера. Свети Методиј го молел 
папата Римски да му дозволи да го земе 
телото на неговиот брат за да го погребе во 
родната земја, но папата заповедал да се 
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Aici, în ultimii ani ai vieții, Sfântul Metodiu, 
cu ajutorul a doi studenți - preoți, a tradus întregul 
Vechi Testament în limba slavă, cu excepția 
cărților macaveene, precum și a Nomocanonului 
(Legiuitorul) și a cărților Sfinților Părinți (Paterik). 

Simțind apropierea sfârșitului, Sfântul 
Metodiu l-a desemnat pe unul dintre ucenicii săi - 
Gorazd, ca vrednic urmaș al său. Sfântul a prezis 
ziua morții sale și s-a stins din viață pe data de 6 
aprilie 885, în vârstă de aproximativ 60 de ani. 
Înmormântarea sfântului a fost săvârșită în trei 
limbi - slavă, greacă și latină. A fost înmormântat în 
biserica catedrală din Velegrad. 

De ce sunt importanți Sfinții Kiril și Metodiu? 
Când sunt menționate numele Sfinților Kiril  

și Metodiu, aceste sunt imediat asociate cu crearea 
alfabetului slav. Și într-adevăr, acesta este marele 
lor merit, dar asta nu este tot. Cea mai 
semnificativă lucrare făcută de ei a fost botezul 
popoarelor slave, printre care și noi macedonenii 
ne aflăm. Alfabetul a fost doar un mijloc auxiliar 
prin care slavii au fost alfabetizați, iar apoi au fost 
botezați și iluminați cu Lumina lui Hristos. De acolo 
provine epitetul lor Iluminatori - cei care au luminat 
poporul cu Hristos - lumina lumii. Botezul, studiul 
Sfintelor Scripturi în limba slavă, predicile pe care 
le-au auzit în limba lor, au influențat masiv 
popoarele slave să părăsească tradițiile și 
obiceiurile păgâne și să se atașeze de Biserică, de 
Hristos. Lipindu-se de Hristos, ei au început să se 
hrănească cu El și să semene cu El, devenind 
creștini, nu numai în nume, ci și în fapte. Fostele 
organizări sociale tribale au devenit creștine și 

положат моштите на светиот Кирил во 
црквата на свети Климент, каде што од нив 
почнале да се случуваат чуда.  

По смртта на свети Кирил, папата 
следејќи ја молбата на словенскиот кнез 
Коцел, го испратил светиот Методиј во 
Панонија, ракополагајќи го за архиепископ на 
Моравија и Панонија, на древниот престол на 
светиот апостол Андроник. Во Панонија 
светиот Методиј, заедно со своите ученици 
продолжил да го распространува 
богослужението, писменоста и книгите на 
словенски јазик. Тоа повторно го 
предизвикало гневот на германските 
епископи. Тие го уапсиле и осудиле светиот 
Методиј, кој бил испратен во затвор го 
Германија, каде што во текот на две и пол 
години претрпел многу страдања. Ослободен 
по наредба на папата Римски Јован VIII и 
востановен со правата на архиепископ, 
Методиј ја продолжил проповедта меѓу 
Словените и го крстил чешкиот кнез Боривој и 
неговата сопруга Људмила (се слави на 16 
септември), а исто така и еден од полските 
кнезови. По трет пат германските епископи 
подигнале гонење на светителот за 
неприфаќање на римското учење за 
исходењето на Светиот Дух од Отецот и од 
Синот. Светиот Методиј бил повикан во Рим, 
но се оправдал пред папата, запазувајќи го 
чисто православното учење, и повторно бил 
вратен од престолнината на Моравија - 



drept exemplu, din rândul lor au provenit mulți 
martiri și mulți sfinți. Chiar și numele de slavi este 
considerat a fi fost dat de Cuvântul lui Dumnezeu - 
Hristos, ca mărturie că de acum înainte vor celebra 
Cuvântul lui Dumnezeu până la sfârșitul veacurilor 
și vor fi numiți cu numele Lui. 

Astăzi, când din vina noastră rămânem fără 
propria noastră identitate națională și religioasă, 
când spiritul creștin poate fi cu greu recunoscut în 
rândul poporului macedonean, este nevoie mai 
mult ca oricând de predicile și exemplul sfinților 
frați. Ei și-au dobândit gândirea creștină și        
exemplul creștin al jertfei de sine într-o mănăstire, 
curățându-și inimile de toate viciile și păcatele și, 
luminați de harul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a 
chemat să fie conducătorii unor misiuni atât de 
mari, să boteze neamuri întregi. Numai un om care 
a renunțat la dorințele și pasiunile sale proprii 
poate sluji lui Dumnezeu și poporului său. Un om 
care nu știe despre Dumnezeu, un om care nu 
crede în nimic altceva decât în ego-ul său, nu 
poate face niciun sacrificiu, nu poate face nicio 
ispravă care ar avea o semnificație universală. 
Omul neevlavios caută numai mângâiere, să-și 
mulțumească sinele și patimile sale, să-și umple 
stomacul, să adune bogății pe pământ și să aibă 
faimă și putere, în timp ce acești călugări și sfinți 
botezați au suferit totul pentru dragostea lui 
Hristos: atât foame, cât și sete, și lipsuri, și frig, și 
căldură, și bătăi, și închisoare și frați mincinoși, dar 
ei au suferit totul și Dumnezeu i-a slăvit cu daruri 
mari chiar și în viață și chiar mai mult după 
moartea lor. 

Велеград.  
Овде, во последните години од својот 

живот, светиот Методиј со помош на двајца 
ученици - свештеници, го превел на 
словенски јазик целиот Стар Завет, освен 
Макавејските книги, а исто така и 
Номоканонот (Законоправилник) и 
светоотечките книги (Патерик).  

Претчувствувајќи го приближувањето 
на крајот, светиот Методиј укажал на еден од 
своите ученици - Горазд, како на достоен 
негов наследник. Светителот го претскажал 
денот на својата смрт и се упокоил на 6 април 
885 година, на возраст од околу 60 години. 
Опелото на светителот било извршено на три 
јазици - словенски, грчки и латински. Бил 
погребан во соборната црква во Велеград.  

Зошто се значајни светите Кирил и 
Методиј? 

Кога ќе се спомне името на светите 
Кирил и Методиј, веднаш нѐ асоцира на 
создавањето на словенската азбука. И 
навистина, тоа е нивна голема заслуга, но тоа 
не е сѐ. Најзначајно дело во нивното служење 
било покрстувањето на словенските народи, 
меѓу кои сме и ние. Азбуката била само 
помошно средство со кое биле описменети 
Словените, и потоа биле крстени и 
просветени со Светлината Христова. Оттаму 
доаѓа нивниот епитет Просветители – оние 
кои го просветлиле народот со Христос – 
светлината на светот. Крштението, 
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Jertfa de sine și succesul sfinților frați ne 
obligă pe noi toți, care datorită lor avem propria 
noastră limbă și propria noastră Biserică, să le 
răsplătim trăind după Evanghelia pe care au 
propovăduit-o, participând la Liturghie, pe care au 
tradus-o și prin aceasta să primim o iluminare plină 
de har și să devenim o națiune sfântă, o națiune 
religioasă, o națiune care aparține lui Dumnezeu. 

  
Marjan Mihailov 

 
  

собира богатства на земјата и да има слава и 
власт, додека, пак, овие охристовени монаси 
претрпеле сѐ заради љубовта Христова: и 
глад, и жед, и лишување, и студ, и жештина, и  
тепање, и затвор, и лажни браќа, но сѐ 
претрпеле и Бог ги прославил со големи 
дарови уште додека биле живи, а уште повеќе 
по нивната смрт.  

Себепожртвуваноста и успехот на 
светите браќа нѐ задолжуваат сите нас, кои 
благодарение на нив имаме свој јазик и своја 
Црква, да им се оддолжиме со тоа што ќе 
живееме според Евангелието што тие го 
проповедаа, ќе учествуваме во Литургијата, 
која тие ја преведоа, та преку неа да добиеме 

изучувањето на Светото Писмо на словенски 
јазик, проповедите кои ги слушале на свој 
јазик, влијаеле словенските народи да ги 
остават незнабожечките обичаи и навики, и 
да се приврзат кон Црквата, кон Христос. 
Прилепувајќи се кон Христа, почнале да се 
хранат од Него, и да заликуваат на Него, 
станувајќи христијани, не само по име, туку и 
по дела. Некогашните види племиња, станале 
христијани за пример, кои дале многу 
маченици и многу светители. Дури и името 
Словени се смета дека го добиле според 
Словото Божјо – Христос, како сведоштво 
дека отсега па натаму тие ќе Го слават 
Словото Божјо до крајот на вековите и со 
Неговото име ќе се именуваат.  

Денес, кога по наша вина останавме 
без свој национален и верски идентитет, кога 
едвај може да се препознае христијански дух 
кај македонскиот народ, проповедта и 
примерот на светите браќа е потребен како 
никогаш досега. Својот охристовен ум и 
пожртвуваност тие ги стекнале во манастир, 
чистејќи ги своите срца од сите пороци и 
гревови, и како просветлени од Божјата 
благодат Бог ги повикал преку владетелите 
на такви големи мисии, да покрстат цели 
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благодатно просветление, и да станеме 
народ свет, народ словесен, народ кој Му 
припаѓа на Бога Словото.  

  
 

Марјан Михајлов 
  

  
 
 

народи. Само човек кој се откажал од своите 
желби и страсти може да Му послужи на Бога 
и на својот народ. Човек кој за Бога не знае, 
човек кој не верува во ништо, освен во своето 
его, не може да направи никаква жртва, не 
може да направи никаков подвиг кој би имал 
сеопшто значење. Безбожниот човек бара 
само удобност, да си угоди на себе и на 
своите страсти, да го наполни стомакот, да  
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24-и Мај; 1-и Мај - 24 Maj; 1 Mai 

  

CEA MAI FRUMOASĂ ZI 
DIN LUME,  

ZIUA COPILULUI, 
SĂRBĂTORITĂ DE  

MEMBRII AMR TIMIȘOARA, 
MICI ȘI MARI! 

  
Ziua Copilului, sărbătorită de 1 iunie, nu a 

trecut nemarcată la A.M.R. Timișoara. Membrii     
Asociației, atât cei mici cât și cei mari au sărbătorit 
împreună toți copiii din lume. 

Cei mai mici dintre membrii A.M.R. au fost, 
așa cum era de așteptat, în centrul atenției. S-au 
jucat în voie, au primit cadouri, și cel mai important 
lucru este că au sărbătorit împreună.  

Copiii nu au ratat niciun moment de a fi în 
centrul atenției, astfel că pe durata întregii zile au 
avut o serie de activități. Plimbări în parcurile de 
joacă sau vizite la muzee, peste tot au avut parte 
de activități dedicate lor.  

La sediul A.M.R. din Timișoara au fost        
recompensați cu cadouri, după care au avut ocazia 

 

НАЈУБАВИОТ ДЕН НА 
СВЕТОТ,  

ДЕНОТ НА ДЕТЕТО, 
ПРОСЛАВЕН ОД 

НАЈМЛАДИ ДО НАСТАРИ 
ВО ТЕМИШВАР! 

 
Денот на детето кој се слави на 1 јуни, не 

остана незабележан во ДМР во Темишвар. 
Членовите на Здружението и млади и стари 
заедно ги прославија сите деца на светот. 

Најмалите од членовите на ДМР 
очекувано беа во центарот на вниманието. 
Слободно играа, добиваа подароци, а најважно 
е што заедно славеа. 

Децата не пропуштија ниту еден момент 
да бидат во центарот на вниманието, па имаа 
низа активности во текот на денот. Прошетки по 
игралишта или посети на музеи, секаде каде 
што имаа активности посветени на нив. 

Во седиштето на ДМР во Темишвар тие 
беа наградени со подароци, по што имаа 

 
Dragi concetăţeni, 

  
 Permiteți-mi să vă felicit cu ocazia zilei de 24 mai, Ziua educatorilor și iluminatorilor panslavi, 
a sfinților frați Chiril și Metodiu, și doresc ca să petrecem această mare sărbătoare cu sănătate,    
pace și armonie, cu dragoste și bucurie. 
 Ziua dedicată fraților născuți la Solun, care nu numai că au pus bazele spiritualității și        
alfabetizării în rândul popoarelor slave, dar au și realizat idei și lucrări pline de umanitate și        
filantropie și care au admiratori și adepți în întreaga lume, este mai mult decât o sărbătoare pentru 
noi. Avem cu toții o datorie și o recunoștință deosebită față de munca lor, care este fundația vieții 
noastre spirituale și culturale, muncă care reprezintă și o viziune asupra lumii și un angajament 
pentru viitor. Sfinții Chiril și Metodiu sunt și ar trebui să rămână ghizii noștri despre cum trebuie să        
perseverăm atât ca indivizi, cât și ca națiune. 
  

Stimați, 
  

 La unsprezece secole de la trecerea în neființă a Sfinților Chiril și Metodiu, apărătorii        
adevărului și neobosiți ocrotitori ai celor slabi și defavorizați, acțiunile și gândurile lor sunt încă vii, 
dar, din păcate, și dogmele împotriva cărora au luptat sunt vii. Mai sunt cei care își asumă dreptul 
de a avea exclusivitate asupra bunurilor generale și comune și încearcă să subjuge și să        
condiționeze restul omenirii. Progresul și bunăstarea sunt posibile doar prin împărtășirea valorilor 
comune, prin dăruire și ajutor, nu prin lăcomie, egoism și dominație. Exact asta este lucrarea      
Sfinților Chiril și Metodiu. 
  
 Să avem un 24 mai fericit, cu ocazia Zilei Sinților Chiril și Metodiu. 
  

Președintele Republicii Macedonia de Nord  
Stevo Pendarovski 
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să petreacă la un loc de joacă împreună și să ia 
masa. Fericirea de pe chipurile lor s-a putut citi în 
orice moment al zilei, mai ales că au scăpat de 
școală sau grădiniță și au putut să facă ce știu ei 
mai bine, și anume să se joace. 

Părinții au fost și ei alături de cei mici și au 
profitat de momentele relaxante de care au avut 
parte în timp ce copiii se jucau. 

”Este o zi importantă pentru copii, dar și 
pentru noi ca părinți. Ne bucurăm că am avut 
ocazia să o petrecem împreună în comunitatea 
A.M.R. Timișoara. Copiii s-au împrietenit și abia 
așteaptă să petreacă timp împreună și să se joace. 
De fiecare dată este un bun prilej când ne întâlnim 
cu toții și ne bucurăm că am petrecut împreună și 

можност заедно да се дружат на игралиште и 
да имаат оброк. Среќата на нивните лица беше 
неизмерна во секое време од денот, особено 
што не беа на училиште или градинка и можеа 
да го прават она што најдобро го прават, а тоа е 
игра. 

Со најмалите беа и родителите кои ги 
искористија слободните моменти кои ги имаа 
додека си играа децата. 

„Тоа е важен ден за децата, но и за нас 
како родители. Среќни сме што имавме 
можност да го поминеме заедно во заедницата 
ДMR Темишвар. Децата станаа пријатели и 
едвај чекаат да поминат време заедно и да си 
играат. Секогаш е добра прилика кога сите се 
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această zi. Le urăm la mulți ani tuturor copiilor”, a 
spus Elena Raia, membră AMR Timișoara. 

”Ne bucurăm că am avut ocazia să 
sărbătorim această zi alături de cei mai mici dintre 
membrii A.M.R. Cu această ocazie vreau și eu să 
le urez tuturor copiilor ”La mulți ani” și să-i avem în 
continuare alături de noi și să ne bucurăm de ei”, a 
spus Gheorghe Tolea, președintele AMR 
Timișoara. 

Ziua Internațională a Copilului este o 
sărbătoare dedicată tuturor copiilor lumii. În foarte 
multe țări, este sărbătorită la 20 noiembrie, ziua în 
care s-a adoptat Declarația Națiunilor Unite pentru 
Drepturile Copilului. Însă în România, Ziua        
Copilului, este sărbătorită în data de 1 iunie, iar din 
2017, ziua de 1 iunie este nelucrătoare.  

  
Violeta Ghimboașă 

  
  
  

BOOKFEST 2022 
  
Situat în zona de nord a capitalei, în arealul 

numit Casa Presei Libere, ROMEXPO este cel mai 
mare Centru Expozițional din România. Anul     
acesta şi-a aniversat 60 de ani de la inaugurare. 
Anual, aici se organizează peste 180 de târguri, 
expoziții și evenimente la care participă companii 
din România, dar și din străinătate, firmele venite 
din afara ţării depăşind procentul de 50%. Ca o 
ilustrare a celor de mai sus, putem afirma că în 
anul 2017 centrul a găzduit peste 900.000 de     
vizitatori și peste 6.600 de expozanți provenind din 
46 de țări. Spațiile sale sunt adecvate pentru orice 
tip de eveniment: târguri și expoziții, concerte, 
spectacole, congrese, demonstrații, competiții 
sportive, cursuri, întâlniri de afaceri sau petreceri 
private. Suprafața totală a centrului expozițional 
este de peste 300.000 mp din care aproximativ 
57.000 de mp reprezintă spațiul efectiv de        
expunere (interior și exterior), împărțită în 10       
pavilioane, 5 săli de conferință, 1 spațiu de lucru și 
parcarea de peste 2000 locuri. 

Au trecut trei ani de la precedenta        
manifestare a Târgului de Carte, perioadă în care 
scriitorii şi editorii au lucrat cu asiduitate spre a 
face faţă cu brio exigenţelor ridicate pe care        
publicul bucureştean le cere. Pavilionul B al     
Complexului a fost gazda Târgului Internaţional de 
Carte Bucureşti, ediţia a XV-a, în perioada 01 - 
05.06 2022, invitată de onoare fiind Japonia.      
Organizarea foarte bună a întregului eveniment 
cultural a dovedit, încă o dată în plus, seriozitatea 
cu care abordează această instituţie – fanion a   
industriei de târguri şi expoziţii româneşti orice    
manifestare pe care se angajează să o realizeze, 

среќаваме и особено се радуваме што овој ден 
го поминавме заедно. Им посакуваме „За Многу 
години дечиња“, рече Елена Раја, член на ДMR 
Темишвар. 

„Драго ни е што имавме можност да го 
прославиме овој ден со најмалите членови на 
ДМР. Во оваа прилика сакам и на сите деца да 
им посакам „За многу години“ и да продолжиме 
да ги имаме со нас и да уживаме со нив“, рече 
Георге Толеа, претседател на ДМР Темишвар. 

Меѓународниот ден на детето е празник 
посветен на сите деца во светот. Во многу земји 
се слави на 20 ноември, денот кога е усвоена 
Декларацијата на Обединетите Нации за 
правата на детето. Но, во Романија Денот на 
детето се слави на 1 јуни, а од 2017 година 1 
јуни е неработен ден. 

 
Виолета Гимбоаша 

 
 
 

БУКФЕСТ 2022 
 
Сместен во северниот дел на главниот 

град, во областа наречена Куќа на Слободниот 
Печат, РОМЕКСПО е најголемиот изложбен 
центар во Романија. Денеска се навршуваат 60 
години од инаугурацијата. Годишно овде се 
организираат над 180 саеми, изложби и 
манифестации со учество на компании од 
Романија, како и од странство, компаниите 
надвор од државата застапени  со процент 
поголем од 50%. Како пример, можеме да 
кажеме дека во 2017 година центарот беше 
домаќин на над 900.000 посетители и над 6.600 
изложувачи од 46 земји. Просториите се 
погодни за секаков вид на настани: саеми и 
изложби, концерти, ревии, конгреси, 
демонстрации, спортски натпревари, курсеви, 
деловни состаноци или приватни забави. 
Вкупната површина на изложбениот центар е 
300.000 метри квадратни, а околу 57.000 метри 
квадратни е самиот изложбен простор 
(внатрешен и отворен), поделен на 10 
павилјони, 5 конференциски сали, 1 
комерцијален простор и паркинг со 2.000 места.  

Поминаа три години од претходната 
манифестација на Саемот на книгата, период 
во кој писателите и издавачите макотрпно 
работеа за брилијантно да се соочат со 
барањата на букурешката публика. Павилјонот 
Б на комплексот беше домаќин на 
Меѓународниот саем на книгата во Букурешт, 15
-тото издание, од 01 до 05.06.2022 година, а 
почесен гостин беше Јапонија. Културниот 
настан, многу добрата организација уште 
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reuşind să îmbine tradiţia cu experienţa. Pe lângă 
expunerile de publicaţii de la standurile editorilor,    
s-au remarcat şi o multitudine de evenimente, cum 
ar fi: lansări de carte, dezbateri diverse,         
simpozioane culturale, proiecţii de filme cu diverse 
tematici; cei mici au avut parte de o atenţie        
deosebită prin programul Bookfest Junior. 

Printre sutele de standuri, Asociaţia         
Macedonenilor din România a fost unul dintre     
expozanţi, cu  titluri de carte ale         
editurii ,,Macedoneanul’’, cu diverse tematici: de la 
reţete culinare tradiţionale macedonene, la cărţi 
autobiografice, de călătorie, cu caracter         
documentar ori istoric sau reviste, pliante, material 
de informare, creaţii ale artiştilor comunităţii 
noastre, etc. Pe toată perioada de desfăşurare a 
târgului, am constatat un flux destul de serios de 
vizitatori care s-au oprit în dreptul standului nostru 
spre a întreba despre diverse nelămuriri pe care le 
aveau în legătură cu minoritatea macedoneană din 
România, ori pentru a consulta cu atenţie         
materialul tipărit expus cu generozitate. Cei mai 
mulţi, ca de obicei, ne-au solicitat lămuriri legate de 
deosebirile dintre macedoneni şi macedo-români; 
cu multă răbdare, cei de la standul A.M.R. au dat 
explicaţiile necesare pe această temă. Plecând de 
la acest subiect, au avut loc lungi şi interesante 
dialoguri care au însufleţit atmosfera, au fost       
momente când la discuţii au luat parte şi cinci, 
șase persoane simultan. N-au lipsit nici abordările 
legate de Macedonia Egeeană, majoritatea celor 
cu care am vorbit necunoscând faptul istoric după 
care această mare porţiune de ţară a devenit       
teritoriu grecesc abia din 1913, nici Alexandru n-a 
scăpat de ”originile” sale greceşti. A fost abordată 
şi problema războiului din Iugoslavia, a aşa-zisului 

повеќе ја докажа сериозноста со која оваа 
институција пристапува кон саемската и 
изложбената индустрија во Романија, секој 
настан што ќе се обврзе да го реализира, 
успевајќи да ја спои традицијата со искуството. 
Покрај издавачките изложби на штандовите на 
издавачите, забележани се и мноштво настани, 
како што се: промоција на книги, разни дебати, 
културни симпозиуми, филмски проекти со 
различни теми; најмалите добија посебно 
внимание преку програмата на Букфест Јуниор. 

Меѓу стотината штандови, еден од 
излагачите беше и Друштвото на Македонците 
од Романија, со наслови на книги од 
издавачката куќа „Мачедонеанул“, со различни 
теми: од традиционални македонски кулинарски 
рецепти, до автобиографски, патувачки, 
документарни или историски книги или 
списанија, летоци, информативен материјал, 
креации на нашите уметници од заедницата 
итн. Во текот на целиот период на саемот, 
забележавме прилично сериозен проток на 
посетители кои застанаа на нашиот штанд да 
прашаат за различните грижи што ги имаат во 
врска со македонското малцинство во Романија, 
или да консултираат внимателно печатен 
материјал, великодушно изложен. Повеќето од 
нив, како и обично, бараа од нас појаснувања 
во врска со разликите меѓу македонците и 
власите; со многу трпение оние на штандот на 
Д.М.Р. ги дадоа потребните објаснувања на 
оваа тема. Тргнувајќи од оваа тема, имаше 
долги и интересни дијалози кои ја оживуваа 
атмосферата, имаше моменти кога во 
дискусиите учествуваа 5-6 луѓе истовремено, 
вистински симпозиум. Не недостигаа пристапи 
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stat independent Kosovo, ”diferendul maghiar”, 
războiul din Ucraina şi multe alte probleme ce     
îngrijorează lumea contemporană. Bineînţeles, nu 
au lipsit dialogurile pe teme socio-culturale, însă 
toate aceste discuţii, uneori mai aprinse, au avut 
un rol constructiv. Am remarcat în mod deosebit 
două doamne mai în vârstă care ne-au recitat cu 
mult patos versuri din cultura populară ori ale unor 
autori consacraţi macedoneni, chiar şi cei care nu 
cunosc deloc limba au sesizat nostalgia şi dorul 
uriaş ce răzbăteau din vocea uşor tremurată a 
uneia dintre ele, după bunicii mamei de lângă     
Tetovo. De asemenea, un ofiţer în rezervă al       
armatei române, care ne-a vizitat două zile la rând, 
până când a scos de la noi tot ce se putea în 
legătură cu istoria mai veche sau mai nouă a     
Macedoniei; întrebat de insistenţa cu care ne    
abordează pe această temă, domnul în cauză ne-a 
mărturisit că de mic copil a avut un cult pentru 
Alexandru Macedon, ceea ce l-a determinat mai 
târziu să îmbrăţişeze meseria armelor. Era foarte 
interesat să cunoască cât mai bine, sub toate      
aspectele, poporul ce a putut să dea lumii un aşa 
măreţ comandant militar. La despărţire, mai toţi cei 
care s-au oprit în dreptul standului nostru au plecat 
mai informaţi, mai senini dar şi cu ceva materiale 
tipărite spre a fi analizate cu mai mare atenţie 
acasă.     

Zilele s-au scurs repede, publicul doritor de 
cunoaştere a fost în număr mare şi s-a ridicat la un 

поврзани со Егејска Македонија, повеќето од 
оние со кои разговарав не беа свесни за 
историскиот факт дека овој голем дел од 
земјата стана грчка територија дури во 1913 
година, ниту Александар не го избегна своето 
грчко „потекло“. Беше обработено и прашањето 
за војната во Југославија, таканаречената 
независна држава Косово, романско-унгарскиот 
спор, војната во Украина и многу други 
прашања кои го загрижуваат современиот свет. 
Се разбира, не недостигаа дијалози за социо-
културни теми, но сите овие дискусии, 
понекогаш вжештени, имаа конструктивна 
улога. Посебно забележав две постари дами 
кои ни рецитираа со многу патетични стихови 
од популарната култура или од некои 
афирмирани македонски автори, дури и оние 
кои воопшто не го познаваат јазикот ја 
почувствуваа носталгијата и огромниот копнеж 
што произлегуваше од благо треперливиот глас 
на една од нив, по баба и дедо родум од 
Тетово. Исто така, офицер во резерва на 
романската војска, кој не посетуваше два дена 
по ред, додека не извади од нас сè што можеше 
за постарата или поновата историја на 
Македонија; запрашан за инсистирањето со кое 
ни пристапува на оваа тема, дотичниот 
господин ни призна дека како мало дете имал 
култ кон Александар Македон, што подоцна го 
навело да се упати кон неговата професија. Тој 
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nivel de cultură generală apreciabilă, relaţiile       
expozanţi-public au fost excelente, a surprins 
numărul mare de copii ce-i însoţeau pe o parte 
dintre ei; aceasta datorată, poate nu atât faptului 
de a nu fi avut cu cine să-i lase acasă, cât dorinţei 
de a-i introduce într-o atmosferă a spiritului creator, 
de a lua contact cu o manifestare care a respirat 
cultură prin toţi porii. Spre deosebire de        
agresivitatea şi neseriozitatea cu care se prezintă 
toată mass-media, excepţiile fiind foarte puţine, ca 
generatoare de informaţii către marele public, 
Bookfest 2022 a fost o oază de echilibru, de linişte 
adâncă şi o poartă deschisă tuturor spre unirea 
spiritului uman cu energia universală ce ne        
înconjoară de peste tot. 

Lucian Breza 
  

Bookfest 2022 беше оаза на рамнотежа, на 
длабок спокој и порта отворена за сите. кон 
соединувањето на човековиот дух со 
универзалната енергија која нè опкружува 
насекаде. 

Лусијан Бреза 
  
 
 

беше многу заинтересиран да дознае и да ги 
запознае колку подобро, од сите аспекти, луѓето 
кои можеа да му дадат на светот толку голем 
воен командант. На разделбата, повеќето од 
оние кои застанаа на нашиот штанд заминаа 
поинформирани, поспокојни, но и со некои 
печатени материјали за повнимателно 
анализирање дома. 

Деновите брзо минуваа, публиката желна 
за запознавање беше во голем број и се искачи 
на ниво на забележлива општа култура, 
односите помеѓу излагачите и јавноста беа 
одлични, големиот број деца кои придружуваа 
некои од нив изненадија; тоа се должи, можеби 
не толку на фактот што нема со кого да ги 
оставиме дома, туку на желбата да ги внесеме 
во атмосфера на креативниот дух, да стапиме 
во контакт со манифестација која ја вдишува 
културата низ сите пори. За разлика од 
агресивноста и несериозноста со која се 
претставуваат сите масовни медиуми, со многу 
малку исклучоци, како генератори на 
информации     за     пошироката     јавност,  
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TABĂRA DE PICTURĂ - 
KRUȘEVO, MACEDONIA 

DE NORD 
  
La o înălțime de 1350 m, Krușevo, orașul 

din Macedonia aflat la cea mai mare altitudine și 
unul dintre orașele din Balcani aflate la cea mai 
mare altitudine, cu o mare însemnătate istorică, 
fiind prima republică balcanică, deși doar pentru 10 
zile, a găzduit tabăra de pictură organizată de 
Agenția pentru Emigrare din Republica Macedonia 
de Nord, în perioada 11-17 iunie 2022. 

Agenția pentru Emigrare a Republicii      
Macedonia de Nord îndeplinește sarcinile legate de 
poziția și drepturile emigranților, ajutând        
dezvoltarea culturală a acestora, promovând 
relațiile cu aceștia și organizațiile lor, familiarizând 
emigranții cu situația din țară, creând condiții 
pentru întoarcerea acestora și includerea lor în 
viața publică și economică a Republicii Macedonia 
de Nord, ocupându-se și de alte aspecte stabilite 
de lege. 

 

ЛИКОВЕН КАМП - 
КРУШЕВО, СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
 
На височина од 1350 м, Крушево е 

највисокиот град во Македонија и еден од 
највисоките градови на Балканот, со големо 
историско значење, како прва балканска 
република, иако само за 10 дена, беше домаќин 
на Сликарскиот камп организиран од Агенцијата 
за Иселеништво од Република Северна 
Македонија, помеѓу 11-17 јуни 2022 година. 

Aгенцијата за иселеништво на Република 
Северна Македонија ги врши работите и 
задачите кои се однесуваат на положбата и 
правата на иселениците, помагањето на 
нивниот културен развој, унапредувањето на 
врските со нив и нивните организации, 
запознавањето на иселениците со состојбите во 
државата, создавањето услови за враќање на 
иселениците и вклучување во јавниот и 
економскиот живот на Република Северна 
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Acest proiect al Agenției pentru Emigrare a 
fost reluat după o pauză de 10 ani. 

La tabăra din acest an au participat 11     
artiști plastici care locuiesc în străinătate, și anume 
în: România, Slovenia, Serbia, Olanda, Germania 
și Danemarca. Aceștia au fost: Slavica Sekuloski - 
Olanda, Silvana Milenkova - Danemarca, Gjorge 
Ivanov - Serbia, Todor Jovanovski - Serbia, Irena 
Pascali - Germania, Mirela Dumitrescu - România, 
Bore Mitovski - Slovenia, Sinisa Noveski - Serbia, 
Irena Jeras Dimovska - Slovenia, Boge Dimovski - 
Slovenia și Natmir Lura – Danemarca. 

Doamna Dumitrescu Mirela-Ștefania a      
reprezentat Asociația Macedonenilor din România, 
lăsându-și ”amprenta artei” sale, după cum a spus 
într-un interviu oferit unui post de televiziune local, 
prin cele două tablouri realizate, ”Pridvor cu ardei” 
și ”Povara”. 

Programul Taberei de pictură a fost unul 
liber, participanții având sarcina de a realiza două 
tablouri cu teme la alegere, dintre care unul a fost 
oferit agenției, iar cel de-al doilea a rămas        
autorului. Materialele folosite au fost asigurate de 
Agenția pentru Emigrare a Republicii Macedonia 

Македонија и други работи утврдени со закон. 
Овој проект на Агенцијата за 

иселеништво е обновен по 10 години пауза. 
На овогодинешниот камп учествуваа 11 

ликовни уметници кои живеат во странство и 
тоа во: Романија, Словенија, Србија, Холандија, 
Германија и Данска. Тие беа: Славица 
Секулоски – Холандија, Силвана Миленкова – 
Данска, Ѓорѓе Иванов – Србија, Тодор 
Јовановски – Србија, Ирена Паскали – 
Германија, Мирела Думитреску – Романија, 
Боре Митовски – Словенија, Синиша Новески – 
Србија, Ирена Јерас Димовска – Словенија, 
Боге Димовски – Словенија и Натмир Лура – 
Данска. 

Г-ѓа Думитреску Мирела-Штефанија го 
претставуваше Друштвото на Македонците од 
Романија, оставајќи свој „отпечаток од 
нејзината уметност“, како што рече во 
интервјуто за локална телевизија, преку двете 
слики што ги направила, „Трем со пиперки“ и 
„Товар“. 

Програмата на Ликовниот камп беше 
слободна, при што учесниците имаа задача да 
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de Nord, în funcție de cerințele participanților. 
La invitația primarului orașului Krușevo, 

Tome Hristoski, participanții la această tabără au 
avut o întâlnire cu acesta în incinta primăriei 
orașului. Artiștii plastici au afirmat că frumusețea și 
autenticitatea orașului Krușevo merită mai multă 
promovare și că prin proiecte, precum și prin 
producția și vânzarea de mici obiecte de artizanat 
și suveniruri, acest lucru se poate realiza. 

Aflat pe colină la intrarea în oraș, hotelul 
Montana, care a fost gazda fizică a acestui      
eveniment, a oferit o panoramă minunată a        
localității.  

Paralel cu hotelul, pe cealaltă parte a 
colinei, se arată în toată splendoarea monumentul 
Ilinden, cunoscut și ca Makedonium, dedicat       
tuturor luptătorilor și revoluționarilor care au        
participat la revolta de Ilinden, precum și soldaților-
partizani ai Luptei de Eliberare Națională a        
Macedoniei în perioada 1941-1944. 

În timpul plimbărilor zilnice prin oraș, în 
afara faptului că ne-am bucurat de aerul curat și 
priveliștile încântătoare, am cunoscut și persoane 
cu care am legat prietenii. La Casa de Cultură și la 
Biblioteca orașului, acestea funcționând în aceeași 
clădire, am cunoscut două doamne drăguțe de la 
care am aflat multe lucruri interesante despre viața 
oamenilor de acolo, despre istoria locului etc., și 

care ne-au oferit câte o carte despre Krușevo.   
Asociația a oferit din cărțile proprii bibliotecii locale. 

La biserica Sf. Nicolae din centrul oașului 
am cunoscut o persoană care, auzind că suntem 
din România, a vorbit cu noi în aromână,      
povestindu-ne câteva întâmplări de-ale locului.  

Să nu-i uităm pe cei care au participat la 
această tabără, bineînțeles. Au fost niște persoane 
foarte deschise cu care ne-am înțeles bine și cu 
care am făcut schimb de contacte, oferindu-le și 
cărți tipărite de asociație. 

În urma călătoriilor în locuri noi rămâi mereu 
cu amintiri plăcute. Iar dacă reușești să îți faci și 
câte un prieten, ești un om câștigat sufletește.  

  
Elena Pîrvulescu 

создадат две слики со тематика по сопствен 
избор, од кои едната ѝ беше понудена на 
агенцијата, а втората остана на авторот. 
Материјалите што беа користени беа 
обезбедени од Агенцијата за иселеништво на 
Република Северна Македонија, во зависност 
од барањата на учесниците. 

 На поканата на градоначалникот на 
Крушево, Томе Христоски, учесниците на овој 
камп остварија средба со него во градското 
собрание. Ликовните уметници истакнаа дека 
убавината и автентичноста на Крушево 
заслужува поголема промоција и дека преку 
проекти, како и изработка и продажба на мали 
ракотворби и сувенири, тоа може да се 
постигне.  

Лоциран на ридот на влезот во градот, 
хотелот Монтана, кој беше физички домаќин на 
овој настан, понуди прекрасна панорама на 
градот.  

Паралелно со хотелот, од другата страна 
на ридот, со сиот свој сјај е прикажан 
споменикот Илинден, познат и како 
Македониум, посветен на сите борци и 
револуционери кои учествуваа во 
Илинденското востание, како и на 
партизанските војници на 
Народноослободителна борба на Македонија 
1941- 1944 г.  

За време на нашите секојдневни 
прошетки низ градот, освен што уживавме во 
свежиот воздух и прекрасните глетки, 
запознавме и луѓе со кои се дружевме. Во 
Домот на културата и Градската библиотека, 
тие функционираат во истата зграда, 
запознавме две мили дами од кои научивме 
многу интересни работи за животот на луѓето 
таму, за историјата на местото итн., и кои ни 
подарија книги за Крушево. Друштвото направи 
донација од свои книги на локалната 
библиотека. 

Во црквата Св. Никола во центарот на 
градот, запознавме еден човек кој, кога слушна 
дека сме од Романија, ни зборуваше на влашки, 
раскажувајќи ни некои локални настани. 

Да не ги заборавиме и оние кои што 
присуствуваа на овој камп, секако. Тие беа 
многу отворени луѓе со кои добро се 
разбиравме и со кои разменивме контакти, 
подарувајќи им и книги испечатени од нашето 
друштво. 

Со секое ново патување остануваме со 
убави спомени, а ако успееш да оствариш и по 
едно ново пријателство тогаш навистина 
можеме да кажеме дека душевно сме побогати. 

 
Елена Првулеску 
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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 mace-
donene (ladă de zestre, paturi, mese, scaune şi 
altele). Mai multe informaţii pot fi aflate la se-
diul din Bucureşti, strada Thomas Masaryk, nr. 
29, sector 2, telefoane de contact: 021-
212.09.22 sau 0722.251.947. 
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