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ЕХО НА ВРЕМЕТО

Агол на уредникот 
Urednikov kutak

О ва прашање е сеприсутно речиси во сите 
фази од животот на еден човек. И уште 
едно прашање: Можеме ли подобро?

Пред крај на годината, како по некое пра
вило, подвлекуваме, сумираме, мериме што сме 
оствариле, што останало за наредната година. 
Што сме реализирале, а што добиле, колку сме 
вложиле и можеме ли повеќе?

Долга е годинава пред нас, па можеме да се 
надеваме тоа што останало неостварено, да го 
сториме во деновите и месеците што се пред нас. 
И секако, со нови идеи и замисли да го подобри
ме и збогатиме нашето дејствување како мал
цинство во Република Хрватска.

Добра вест е тоа што годинава која е пред 
нас, како Заедница на Македонците во Републи
ка Хрватска, можеме да се надеваме на уште 
побројни активности со кои оставаме печат на 
нашево време на живеење во Хрватска, бидејќи 
Владата за годинава предложи рекорден износ 
на пари наменети за финансирање на култур
ната автономија на националните малцинства. 
Станува збор за околу 46,2 милиони куни, од кои 
околу 43,8 милиони куни се наменети за здру
женијата и институциите на националните мал
цинства. 

Но, секако, зависи од нас самите со какви 
програми, предлози и барања излегуваме пред 
Советот за националните малцинства на РХ, кој 
ги распределува буџетските средства наменети 
за организираното дејствување на малцинства
та.

Во квалитетот е решението. А несомнено Ма
кедонците од Хрватска, како и досега, се пока
жале со квалитетни програми во кои го афирми
раат македонскиот јазик, македонскиот нацио
нален и културен идентитет со што несомнено го 
збогатуваат секојдневното живеење во својата 
втора татковина – Република Хрватска. Не се 
сомневам дека и овој пат со бројните настани ќе 
ја покажеме нашата богата и вредна агенда со 
која се покрива целиот годишен календар, од ја
нуарските, до декемвриските случувања.

Милена Георгиевска
(m.georgievska@gmail.com)
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В ладата за годинава пред
ложи околу 46,2 милио
ни куни, од кои околу 

43,8 милиони куни се наменети 
за здруженијата и институци
ите на националните малцин
ства. Претседателот на Советот 
за националните малцинства 
на Република Хрватска, Алек
сандар Толнауер, на 86. седница 
на Советот изрази задоволство 
со предлогот на Владата за ре
кордниот износ на средствата за 
финансирање на културната ав
тономија на националните мал
цинства. Тој потенцираше дека 
повторно е достигнат износот од 
пред 10 години, кој поради кри
зата и мерките за штедење беше 
намален во изминатиот период.

 Предлог на буџетот
Претседателот Толнауер ја 

отвори седницата на 14 ноември 
2019 година, поздравувајќи ја 
Бахрија Сејфиќ, заменичка на 
директорот на Канцеларијата 
за човекови права и права на 
националните малцинства при 
Владата на РХ, присутните ме

диуми и сите членови на Сове
тот.

Првата точка на дневниот 
ред беше информација за пред
логот на Државниот буџет на 
РХ за 2020 година и проекциите 
за 2021 и 2022 година. 

На седницата се именува
ни членови на Комисијата за 
распределба на средствата на 
здруженијата и институциите 
на националните малцинства за 
остварување на програмите за 
културна автономија и на Ко
мисијата за отворање на прија
вите за предлозите на програ
мите аплицирани на Јавниот 
повик за 2020 година. Исто така, 
ус воен е и Деловникот за работа 
на Комисијата за распределба 
на средствата, како и молбите на 
некои здруженија за пренамена 
на средствата за п рограми. 

Квалитет на програмите
Секоја година малцинските 

здруженија поднесуваат прија
ви до Советот просечно за око
лу 1300 програми за кои бараат 
финансирање, а квалитетот на 

програмите од година во година 
е сѐ поголем. Сите програми до
ставени до Советот ги оценува 
именуваната Комисија составе
на од три надворешни прет
ставници и два члена на Советот. 
Советот уште пред три години ги 
прилагоди критериумите за фи
нансирање врз ЕУ принципите 
со одредени специфично сти за 
хрватските 22 национални мал
цинства. Најважниот крите
риум за доделување средства е 
квалитетот на програмите, а не 
бројноста на малцинствата. 

Јавниот повик за пријава на 
програмите е објавен кон крајот 
на ноември, а одлуката за распре
делба на средствата ќе биде на 
дневен ред на Советот во текот на 
април или мај 2020 година.

Елизабета Петровска

Рекорден износ на средствата за финансирање 
на културната автономија на малцинствата

43,8 милиони куни се наменети 
за здруженијата и институциите 
на националните малцинства. 
Ра спределбата на средствата 
ќе биде во текот на април или 
мај, а најважниот критериум за 
доделување средства е квали
тетот на програмите, а не број

носта на малцинствата
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В о организација на Советот 
за националните малцин
ства на РХ, во хотелот „Па

норама“ во Загреб на 29 ноември 
2019 година се одржа годишниот 
„Семинар за интерактивниот 
начин на пријавување програми 
на културна автономија на на
ционалните малцинства преку 
интернет за 2020 година и на го
дишни извештаи за остварување 
на програмите и трошење на 
средствата од Државниот буџет 
на РХ за 2019 година“.

 Оптимизам
Поздравна реч до присут

ните упати претседателот на 
Советот, Александар Толнауер. 
Тој истакна дека намената на 
овој семинар е да се запознаат 
здруженијата на националните 
малцинства со новостите спо
ред кои треба да го усогласат 
своето дејствување, со начинот 
на пријавување на програмите 
и поднесување на извештаите, 
согласно Критериумите за фи
нансирање и Методологијата 
за следење и вреднување, но и 
со промените кои допрва треба 
да се воведат според Кодексот 
на цивилното општество што 
се применува во Европската 
унија. Бодовите, комисиите со
ставени од надворешни членови 

и експертите за проектите што 
се пријавуваат, се составен дел 
од системот на критериумите за 
распределба на средствата кои 
се усогласени со критериумите 
во Европската унија.

„За програмите за оствару
вање на културна автономија 
на националните малцинства 
за 2020 година се обезбедени 
рекордни буџетски средства во 
вкупен износ од 43.771.500,00 
куни, од кои 41.995.000,00 куни 
се тековни донации. Оптими
сти чен сум, имаме поддршка од 
Владата на РХ, меѓународно сме 
активни и добиваме голема под
дршка, па и пофалби од Европ
ската заедница“, рече Толнауер.

 Интерактивно 
пријавување на 

програмите
Хајдица Филипчиќ, води

тел на Службата за непрофит
но сметководство и известување 
при Министерството за финан
сии на РХ, одржа предавање на 
тема „Поднесување на финан
сиски извештаи за здруженија 
– непрофитни организации со 
осврт на најчестите грешки и 
примери од праксата, како и на 
прекршочните одредби во врска 
со санкциите за недоставување 

на истите“. За положбата на на
ционалните малцинства во РХ 
и буџетските можности на Со
ветот за националните малцин
ства говореше претседателот 
Толнауер. Тибор Варга, заменик 
на шефот на стручната служба 
на Советот го објасни интерак
тивното пријавување на про
грамите за 2020 година и подне
сување на годишните извештаи 
за 2019 година.

На семинарот учествуваа 
членови на Советот за нацио
налните малцинства на РХ и 
претставници на здруженија
та на националните малцин
ства. Меѓу нив беа и Елизабета 
Петровска, Антонела Галиќ и 
Марина Мичетиќ од Заедницата 
на Македонците во РХ.

 Елизабета Петровска

Семинар за новостите за пријавување 
на програмите на малцинствата

Целта е да се запознаат здруженијата на националните малцинства со новостите според кои 
треба да го усогласат своето дејствување, со начинот на пријавување на програмите и подне
сување на извештаите, согласно Критериумите за финансирање и Методологијата за следење и 
вреднување, но и со промените кои допрва треба да се воведат според Кодексот на цивилното 

општество што се применува во Европската унија
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К анцеларијата за 
човекови пра
ва и права на 

нацио налните малцин
ства при Владата на 
Република Хрватска 
организираше годишен 
семинар за спроведу
вање на Рамковната 
конвенција за заштита 
на националните мал
цинства, што се одржа 
на Меѓународниот ден 
на човековите права, на 
10 декември 2019 годи
на во Хрватскиот сабор 
во Загреб.

Со семинарот прет
седаваше директорот 
на Канцеларијата, Ален 
Та  хири, кој во своето 
излагање ја претстави 
законодавната и ин
сти  туционалната рам
ка за унапредување и 
заштита на правата на 
малцинствата во РХ. 
За спроведувањето на 
Рамковната конвенција 
како значаен меѓунаро
ден документ за оства
рување на правата на 
малцинствата, како и за 
насоките на дејствување 
во наредниот период, 

говореа Александар 
Тол  науер, претседател 
на Советот за нацио
налните малцинства на 
РХ, Милорад Пуповац, 
претседател на Одбо
рот за човекови права 
и права на национал
ните малцинства, Ро
берт Јанковиќ и Вељко 
Кајтази, застапници на 
унгарското и ромското 
малцинство во Хрват
скиот сабор и Антонија 
Петричушиќ, член на 
Советодавниот одбор на 
Советот на Европа.

Во излагањата се 
об  јасни важноста на 
ус  во јувањето и спрове
дувањето на Рамковна
та конвенција, а се даде 
осврт и на препораките 
на Советодавниот од
бор до надлежните тела 
со цел подобрување на 
нејзиното спроведува
ње. Посебно се истак
на дека Владата на РХ 
континуирано вложува 
напори за подобрување 
и унапредување на пра
вата на малцинства
та, дека ги исполнува 
свои те обврски и досега 

поднела пет извештаи 
за спроведувањето на 
Кон венцијата. Се ана
ли  зираше петтиот изве
штај кој Владата на РХ 
го усвои на 28 март и 
го достави до Советот 
на Европа на разгледу
вање.

Наспроти заеднич
кото дејствување на 
Владата на РХ и прет
ставниците на малцин
ствата, се констати
раше дека сè уште се 
наидува на несфаќање 
за достигнатите демо
кратски стандарди на 
Хрватска како членка 
на Европската унија, 

каде владее принципот 
на почитување на сло
бодата, на уважување 
на другите и инаквите и 
на правото на мислење 
без идеолошка и по
литичка пристрасност, 
како темел на циви
лизациските европски 
вредности. И покрај 
неоспорниот напредок 
и напорите во спречу
вање на разни форми 
дискриминација, за 
жал, и понатаму се
којдневно се јавува по
раст на нетрпеливост, 
нетолеранција и говор 
на омраза.

Во работата на се
ми нарот учествуваа 
прет  ставници на Хр
ватскиот сабор, на на
длежните министер
ства и другите државни 
тела и институции кои 
го следат спроведува
њето на Рамковната 
конвенција, на здруже
нијата на националните 
малцинства и ек сперти 
за темата за која се 
дискутираше. Во име 
на Заедницата на Ма
кедонците во РХ, на се
минарот присуствува
ше Томе Апостолоски.

Е. Петровска

Напори за подобрување и унапредување на 
правата на малцинствата

И покрај неоспорниот напредок и напорите во спречување на разни форми дискриминација, за 
жал, и понатаму секојдневно се јавува пораст на нетрпеливост, нетолеранција и говор на омраза
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В еќе 26 години по 
ред, Интернацио

налниот клуб на жени 
– Загреб организира 
тра   диционален хума
ни тарен Божиќен саем 
на Загрепскиот веле
саем, кој секоја година 
привлекува сѐ повеќе 
и повеќе воодушевени 
посетители со желба да 
искусат и доживеат раз
лични култури. Со про
дажба на храна и суве
нири карактеристични 
за земјите учеснички 
коишто се нудат на нив
ните штандови, досега 
се собранi повеќе од 8 
милиони куни.

Годинава на 1 де
кември, на саемот уче
ствуваа 35 држави со 

автохтони јадења преку 
кои посетителите имаа 
можност да го „пропа
туваат светот“ и да ужи
ваат во различните ку
линарски задоволства, 
а средствата се дони раа 
на здружението „Ма
лиот змеј“, кое им по
мага на семејствата со 
тешки финансиски про
блеми, чии простории и 
предмети беа уништени 
во поплавата. Саемот 
е збогатен со томбола 
како и со културно за
бавна програма во која 
учесниците со своите 
разновидни настапи ос
таваа силен впечаток 
кај посетителите. 

Македонската ам
басада во РХ имаше 

свој штанд на саемот, 
кој годинава го органи
зираше во соработка со 
МКД „Охридски бисер“ 
од Загреб. Од традицио
налните македонски ја
дења, солени и слатки, 
разните погачи и се
каков вид македонски 
сувенири и ракотвор
би, беа собрани сред
ства во износ од 3.400 
куни. Благодарност до 
вработените во Амба
садата, до членовите на 
Друштвото и секако, до 
донаторите на произ

водите: Езимит (вино), 
Врутак (мастика), Ал
ка  лоид (козметика), 
Ма  мас (ајвар и мали
џа но), Франк (кафе 
и капучино), книги и 
спи санија Македонски 
глас од Заедницата на 
Македонците во РХ 
како и од Хрватскома
кедонското друштво од 
Загреб книги и ЦДа од 
Езерки и 7/8, кои имаа 
и свој настап во музич
ката програма.

Е. П.

С вечено беше на 
приемот што го 

организираше Маке
донската амбасада во 
Република Хрватска 
за македонските кул
турни друштва во Ре
публика Хрватска. 
На станот се одржа по 
повод претстојните но
вогодишни празници, 
на 23 декември 2019 го
дина во просториите на 
амбасадата во Загреб.

Вршителот на ра
ботите при Амбасада
та, Назиф Џафери, со 
пригодна реч и здрави

ца ги поздрави гостите, 
меѓу кои присуствуваа 
претседатели и прет
ставници на македон
ските асоцијации, на 
советите, здруженија
та и на Македонска
та православна црква, 
како и истакнати по
единци кои живеат и 
дејствуваат во Загреб и 
Хрватска.

Дружењето на прие
мот беше воедно и при
лика Назиф Џафери во 
името на Амбасадата 
да додели неколку при
знанија за постигнати 

исклучителни заслуги. 
Признанија добија Ме
метали Зенуни за из
вонредни достигнувања 
во ширењето и унапре
дувањето на делов ниот 
успех во Република Хр
ватска, Хрватскома
ке донското друштво и 
„Езерки“ и „7/8“ за го
лемиот придонес и про
мовирање на македон
скиот народен мелос во 
Република Хрватска, 
Томе Апостолоски за 
долгогодишниот придо
нес во промовирањето 
на македонските кул
турни вредности во 
рамките на Советот на 
македонското нацио
нално малцинство за 

Град Загреб, фирмата 
„Коннтра“ за постиг
нати големи успеси и 
примена на современи 
иновативни решенија 
во областа на архитек
турата на територија 
на Република Хрват
ска, Мирјана Мајиќ за 
долгогодишната под
дршка на активностите 
на МКД „Билјана“ од 
Задар и афирмација на 
македонската традиција 
и култура во Република 
Хрватска и Костадинка 
Велковска за 50 години 
театарско творештво и 
афирмација на маке
донската култура во Ре
публика Хрватска.

Е. П.

Македонците дел 
од хуманитарниот 

Божиќен саем

Дружење и признанија 
од Амбасадата за 

исклучителни заслуги
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С танува збор за сестра
на личност која е перма
нентно во движење, а 

неј зи ниот живот во последните 
неколку години, и тоа како, е 
поврзан со Македонија, првен
ствено преку Македонското кул
турно друштво „Македонија“ од 
Сплит, каде е водителка на хо
рот веќе 16 години. Има издаде
но три ЦДиња, првото со стари 
народни песни од просторот на 
бившата наша заедничка држа
ва, второто со македонски песни 
наречено „Љубов голема“ и тре
тото со далматински и хрватски 
забавни песни – евергрини.

Олга вели дека е штета што 
дедо ѝ (по таткова линија) кој 
бил самоук музичар и извонред
но свирел на виолина, хармони
ка, контрабас, тамбурица и ги
тара, не дочекал да го види неј
зиниот музички успех, бидејќи 
таа единствена од семејството го 
наследила талентот за музика.

Пресудна беше 
Будимпешта

Олга, кој беше првичниот им
пулс за контакт или средба со 
нешто што е македонско?

Македонска музика слу
шав во мојот дом во Унгарија 
каде што сум родена. Мајка ми 
и татко ми многу сакаа народна 
музика, а особено ја обожуваа 
македонската. Во хрватската 
гимназија во Будимпешта каде 
што учев постоеше сериозен 
оркестар и кога слушнаа како 
пеам веднаш ме кооптираа во 
составот. Тоа беа врвни музича
ри кои изведуваа словенска му
зика од овие наши простори, па 
така и хрватска, а посебно ме
сто заземаше македонската му
зика. Потоа студирав во Загреб 
на Филозофскиот факултет – 
хр ватски јазик, каде што про
должив со изведување на маке
донска музика, дури почнав да 
играм и македонски фолклор. 
Тоа беа културно уметнички 
друштва на студентските до
мови, па одевме и на патувања. 
При едно такво патување во 
Белград, го запознав и мојот со
пруг. Јас бев со фолклористите, 
а тој со фудбалот. И таа наша 
врска трае до денеска.

Вашиот неизмерен интерес кон 
македонската музика доаѓа до 
израз и преку водењето на хо

рот при МКД „Македонија“ од 
Сплит, каде неретко на репер
тоарот се наоѓаат стари изворни 
македонски песни. Од каде тол
кава страст кај Вас кон ваквиот 
вид музика?

Во 1986 година дипломирав 
и дојдов да живеам во Сплит. 
Еден ден ме побара Македоне
цот Перо Груевски, и ме замо
ли, ако можам, за Македонците 
од Сплит да подготвам музички 
настап. Мислам дека тоа беше 
токму за празникот Илинден. 
Оттогаш, повеќе од 20 години 
соработувам со Македонците 
од Сплит. Покрај хорот на МКД 
„Македонија“ од Сплит, водам 
уште три хора (на Бошњаците, 
Србите, Унгарците и подготву
вам кореографија за една тан
цувачка група). Она што ме ра
дува околу мојата работа е тоа 
што освен што диригирам во 
хоровите, јас и пеам заедно со 
пејачите, изведувам гласови од 
алт и сопран. Тоа ми овозможу
ва и јас да уживам со музиката. 
Најголемо задоволство ми е кога 
членката Иринка Прусац, која е 
поранешна пејачка на македон
ски народни песни, ќе ми даде 

Македонија – љубов голема!
Олга Барбир, професорка по хрватски јазик, пејачка, водителка на дури четири хора и една иг
раор на група во Сплит, играорка, судски преведувач по унгарски јазик, туристички водич; Х рватка 
заљубена во македонската музика, култура и убавините на Македонија. Хрватка родена во Ун
гарија која со срце и душа ја негува македонската традиција на што многумина Македонки и Маке
донци можат да ѝ позавидат. Пишува и поезија, а морето има посебно место во нејзините песни
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пофалба за избор на некоја ма
кедонска песна која ќе треба да 
ја подготвиме за настап.

Низ музиката се 
изродија бројни 

пријателства

Се дружите со Македонки во 
Сплит, а и во неколку наврати 
сте биле и во Македонија. Како 
ги доживувате Македонците?

Имам впечаток како тие да 
ме доживуваат како Македон
ка. Кога некој ќе слушне како 
јас пеам и свирам македонски 
песни, ме прашува: Ти си Ма
кедонка? На што јас секако по
тврдно одговарам, бидејќи во 
тој момент така се чувствувам. 
Македонската музика спојува 
луѓе. Низ неа и со неа во Сплит 

се изродија многу пријателства, 
што е навистина прекрасно и 
многу нѐ збогатува. И не само 
во Сплит, туку и во Задар. Таму 
сум веќе десет години соработ
ник на Македонското културно 
друштво „Билјана“ со кое во
спо ставивме посебен однос. А 
фолклор играм од студентски
те денови. Со оглед на годините 
сега тоа е рекреативно, но тоа 
не е само играње фолклор, туку 
и дружење со луѓе кои ги сакаш 
и со кои се радуваш на секој 
следен настап или патување. 
Кавалот, тапанот и тарабуката 
толку ја чинат македонската 
музика посебна, што мораш да 
играш, единствено нозете сами 
скокаат.

На кое место би се вратиле во 
Македонија повторно да го ви

дите, што најмногу Ви остави 
силен впечаток?

Дефинитивно тоа е Охрид. 
Градот ме остави без зборови. 
Секој дел од Охрид ме вооду
шеви. Со членови на хорот и 
на фолклорната група на МКД 
„Македонија“ дојдовме во зима, 
а јас се шетав сама по снегот и 
фотографирав, го откривав гра
дот. Величествен е погледот на 
црквата Св. Јован Канео, како и 
секоја улица и куќа во стариот 
град што ја видов. Се соочивме 
со исклучителна љубезност на 
македонското гостопримство. 
Не залудно го нарекуваат ох
ридски бисер, Охрид е бисер 
сам по себе.

Милена Георгиевска

Семејството Ви дава целосна 
поддршка за вашиот опсежен 
ангажман. Особено сопругот, 
кој често е присутен на наста

ни организирани од МКД „Ма
кедонија“ каде настапувате со 
хорот и фолклорната група во 
која исто така членувате.

Моите три деца (син и 
две ќерки) секогаш кога беа 
во можност беа во публиката 
кога јас настапував. Особено 
мојот син ја сака онаа музика 
која јас ја слушам и изведу
вам. А мојот сопруг Милан ми 
е голема поддршка и соработ
ник. Тој не само што е на секој 
настап со мене и ми помага 
во техничкиот дел околу му
зичката опрема, туку и снима 
настани, а често пати ми дава 
и идеи. Така, тој го изработи и 
ДВДто за десеттата годишни
на од формирањето на хорот 
што го дадовме како наш пода
рок на МКД „Македонија“.

Семејството ми пружа целосна поддршка
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З аедницата на Македонци
те во Република Хрватска 
и МКД „Охридски бисер“ 

од Загреб, под покровителство 
на Советот за националните 
малцинства на РХ, македонско
то Министерство за надвореш
ни работи и Самоборскиот му
зеј, во периодот од 1823 ноем
ври 2019 година организираа 
пригодна програма по повод 
одбележувањето на јубилејната 
80годишнина од издавањето на 
збирката поезија „Бели мугри“ 
од македонскиот поет Кочо Ра
цин.

„Бели мугри“ е дело што 
означи пресврт во македонска
та литература, а Коста Солев 
Апостолов – Кочо Рацин со не
говите песни влезе во историја
та како основач на современата 
македонска поезија.

Елегија за тебе

Чествувањето започна на 18 
ноември во „ПопАп“ киното во 
Самобор со проекција на игра
нопоетскиот филм „Елегија за 
тебе“ посветен на Кочо Рацин. 
Пред проекцијата, говореше Зо
ран Мицковски.

На уметничкопоетски на
чин филмот доловува сегменти 

од животот на Рацин со поинак
во толкување за неговата љубов 
и смртта. Авторите и сценари
сти Данчо Стефков и Васил За
фирчев го истражувале негови
от живот, читале она што е пи
шувано за него, разговарале со 
оние што го познавале. Рацин 
е раскажан низ приказната на 
другите ликови во филмот. Ли
кот на Рацин го толкува Васил 
Зафирчев, кој воедно ја потпи
шува и режијата на филмот. 
Останатите улоги ги толкуваат 
Маја Вељковиќ Пановска, Зо
рица Панчиќ, Јордан Витанов, 
Сашка Димитровска и Слобо
данка Чичевска. Музиката во 
филмот е на Калиопи.

Каде почнува легендата 
за Рацин

На 21 ноември во Чешка бе
седа Загреб беше организирана 
трибина за Кочо Рацин. На три
бината говореа проф. др Васил 
Тоциновски, македонски писа
тел, есеист, критичар, книжевен 
историчар, антологичар, автор 
за деца и млади, учебникар и 
преведувач и др Славчо Кови
лоски, македонски поет, есеист, 
книжевен критичар и истори
чар.

Во своето излагање „Каде 
по чнува легендата за Рацин“, 
Тоциновски аналитички и пре
гледно обработи три нивоа кои 
точно ги одредиле животните и 
творечки врвици на основопо
ложникот на со времената ма ке

донска книжевност. Тоа се, спо
ред него, како простор и вре ме 
род ниот Велес со богатата тра
диција и континуитет на рево
луционерен, образовен и кул
турен просперитет и годината 
на раѓање 1908 како период на 
консолидација и афирмација на 
македонската национална ми
сла. Самобор и 1939 година ги од
бележува една од библиските ма
кедонски книги, Рациновата сти
хозбирка „Бели мугри“ во ко  ја 
модерниот поетски сензиби литет 
како извор ја има ус ната кни
жевна традиција и е соз дадена на 
македонски јазик, потврдувајќи 
ги неговите вредности во созда
вањето на најсложени и возви
шени литературни дела. И тре
тата кота е убиството на плани
ната Лопушник во 1943 година.

Др Славчо Ковилоски на 
своето излагање во Загреб се 
претстави со темата „Рацино
логија“. Вака конципираниот 
наслов се однесува на истражу
вачите и проучувачите на жи
вотот и делото на Рацин. За него 
се испишани голем број студии, 
статии и монографии од маке
донски, но и од балкански и ев
ропски научници и почитувачи 
на делото на големиот македон
ски поет и мислител.

На трибината меѓу бројни
те посетители беа и Назиф Џа
фери, вршител на работите при 
Македонската амбасада во РХ 
и Благоја Мирчевски, претседа
тел на Советот на МНМ за Град 
Загреб.

Јубилејни 80 години од издавањето 
на „Бели мугри“ од Кочо Рацин

Чествување за чо
векот кој пееше 
оти во своето срце 
може да го збере 

целиот свет...

РАЦИНОВ ДЕН – БЕЛИ МУГРИ
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Одавање почит

Централната свеченост за 
овој значаен јубилеј се о држа 
на 23 ноември во Самобор. Дру
жењето на бројните Македон
ци и нивните пријатели кои се 
собраа во паркот кај Самобор
скиот музеј, започна со ода
вање почит и полагање венци 
пред бистата на Кочо Рацин од 
претставници на Заедницата 
на Македонците во РХ, на МКД 
„Охридски бисер“ од Загреб, 
на Македонската амбасада во 
РХ, на Советот на МНМ за Град 
Загреб и од претставници на 
Град Самобор.

Во музејот, каде и денес се 
чува оригиналот на збирката 
„Бели мугри“, отпечатена на 25 
ноември 1939 година во печат
ницата на Јосип Шпулер, беше 
отворена изложба фотографии 
посветена на Рацин.

„Тематската изложба на 
Перо Коробар низ цртежи веро
достојно ги проследува животот 
и делото на македонската кни
жевна легенда Кочо Рацин. Мо
ливот кој ги оформува уметнич
ките дела поаѓа од конкретни 
настани и случки во кои домини
ра ликот на Рацин и автентично 
ги одразува неговиот карактер 
како човек, револуционер и пи
сател. Како негов современик 
и еден од блиските другари на 
поетот со психолошки нагласки 

уметникот ни го доближува ин
телектуалниот и хуманиот лик 
на човекот кој пееше оти во свое
то срце може да го збере целиот 
свет. Посебно драматични се цр
тежите од последните денови на 
поетот на планината Лопушник 
и неговото убиство“, истакна во 
своето обраќање проф. др Ва
сил Тоциновски.

Вечно пријателство
Програмата ја водеше Ли

дија Бариќ, водителка на лите
рарнодрамската група „Лен
ка“ и на работилницата по ма
кедонски јазик за возрасни при 
Друштвото. Зорица Велиновска 
упати поздрави во име на Сове
тот за националните малцин
ства на РХ, а се обрати и Назиф 
Џафери, вршител на работите 
при Македонската амбасада во 
РХ. Добредојде на своите ма
кедонски пријатели посакаа 
претседателот на Градскиот 
совет на Град Самобор, Миран 
Шоиќ и Ирена Капор, а во име
то на музејот, домаќинот Лука 
Казимовиќ. На крајот се обрати 
и претседателката на МКД „Ох
ридски бисер“, Виолета Штерјо
ва, со поздрави до присутните, 
меѓу кои беа и Никола Грозда
новски, прв и почесен доживо
тен претседател на ЗМРХ, Мир
јана Мајиќ, претседателка на 
МКД „Билјана“ од Задар и Ми
лена Златеска, потпретседател

ка на МКД „Св. Кирил и Мето
диј“ од Пула.

Следеше предавање за жи
вотот и делото на Кочо Рацин на 
др Славчо Ковилоски. Изла
гањето се состоеше од истакну
вање на најважните моменти од 
животот и дејноста на Рацин во 
Македонија и Хрватска. Притоа 
беше истакнато дека тој е еден 
од тројцата Македонци, покрај 
Крсте Мисирков и Блаже Ко
нески, кои го одбележаа маке
донскиот 20. век. Беше укажано 
дека Рацин го означува врвот 
во македонската поезија, но и 
филозофија и историја.

Манифестацијата се зао
кружи со настапот на пејачка
та група „Моми бисерни“ при 
Друштвото, под водство на Са
фиудин Алимоски, а рецитали 
и поезија од Кочо Рацин интер
претираа Лидија Бариќ, Здеслав 
Бедњанец, Вана Радовани и Инес 
Бабиќ, членови на литерарно
драмската група „Ленка“ и на 
работилницата по македонски 
јазик за возрасни при Друштво
то, како и од Катедрата по маке
донистика при Филозофскиот 
факултет во Загреб.

Пријатното дружење на го
сти те потоа продолжи на кокте
лот со македонски вина и дома
шни кулинарски специјалитети, 
потврдувајќи и негувајќи го веч
ното пријателство што ги повр
зува Хрватите и Македонците.

Елизабета Петровска
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И злетот започна со запо
знавање на општината 
Водњан, со градот Вод

њан, познат по своите палати, 
црквата „Тјела светаца“, паркот 
„Три кажуна“ и по Саемот на 
младо маслиново масло. Члено
вите на МКД веќе неколку годи
ни традиционално го посету ваат 
ова истарско гратче и секоја 
година дознаваат сѐ повеќе за 
него и за жителите кои живеат 
и работат тука.

Покрај Водњан беше посе
тен и Светвинченат и неговите 
културни знаменитости, осо
бено црквите, од кои најголе
мо внимание привлече црквата 
„Св. Катарина Александриска“ 
од 14. век, каде на ѕидовите се 
среќаваат глаголашки знаци 
кои датираат од 15. и 16. век. 

Поврзаноста со светите 
браќа Кирил и Методиј

Патувањето продолжи низ 
Жмињ и завршниот дел со по
себна програма се одржа во 

Крцули. Претседателот Тодор 
Брдарски ги поздрави присут
ните и кажа неколку зборови 
за Друштвото и за традицио
налниот излет кој всушност е 
потрага за секој знак на глаго
лицата кој е оставен во Истра и 
во Кварнер и е поврзан со све
тите браќа Кирил и Методиј по 
кои Друштвото го носи своето 
име. Претседателот посочи дека 
оваа културна манифестација 
е финансирана од страна на 
Советот за националните мал
цинства на Република Хрват
ска, Истарската жупанија, Град 
Пула и донации на Друштвото, 
а е во организација на МКД ИЖ 
„Св. Кирил и Методиј“ од Пула 
и Заедницата на Македонците 
во Република Хрватска.

Македонски, руски и 
хрватски песни

Гости на настанот беа фол
клорната група КУД „Водњан“ 
и петочлениот руски хор кои до
патуваа од Загреб, водителката 

Галина Величко, Нелеа Мишиќ 
која имаше и соло изведби, а 
свиреше и на гитара, Екатерина 
Пушкариќ, Марина Драгосавац 
и Ирина Аджага, кои присутни
те ги изненадија со прекрасни 
руски песни.

Во името на Друштвото 
„Св. Кирил и Методиј“ наста
пија мешовитиот хор, оркеста
рот и фолклорната група со во
дителка Бисерка Кухта, како и 
литературната секција. Со свои 
песни се престави и поетесата 
Милена Златеска. За животот и 
делото на светите браќа Кирил 
и Методиј реферат подготви па
рохискиот свештеник на Маке
донската Православна Црква во 
Република Хрватска, протојереј 
ставрофор Кирко Велински, 
што го прочита Магдалена Зла
теска.

За глаголицата и патот 
на глаголашите во Истра и во 
Квар нер зборуваше Драго Дра
гузет. Вечерта заврши со песна 
и оро, како и истарски „балун“.

 Михаела Златеска

Во потрага по глаголските знаци низ Истра
Македонското културно друштво на Истарската жупанија „Св. Кирил и Методиј“ од Пула „Дено

вите на глаголицата“ ги затвори со излет низ Истра на 16 ноември 2019 година
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П ред полната сала во про
сториите на Друштвото, 
Венка Џанко, претседа

телка на МКД „Македонија“ ги 
поздрави членовите и гостите и 
ја повика Георгиевска да ја от
вори трибината. Милена Геор
гиевска покрај својот професио
нален ангажман како педагог и 
наставник по македонски јазик 
во првото мултиетничко учи
лиште „Скалице“ во Сплит, се 
занимава и со новинарство и е 
главен и одговорен уредник на 
списанието на Заедницата на 
Македонците во РХ „Македон
ски глас“. Во таа насока таа е 
најдобар сведок за добро поста
вените хрватскомакедонски вр
ски, како и прифаќањето на ма
кедонскиот народ во оваа земја.

 Мостот на една дијаспора, 
односно нашата дијаспора во 
оваа земја започнува уште во 
минатото преку улогата на ис
ториските случувања во созда
вањето на сопствениот иденти
тет. Поврзаноста на Македонци
те со Хрватите почнува уште во 
прататковината каде што овие 
два народа се во иста група како 
јужни Словени и ги поврзува 
прасловенскиот јазик, а повр
заноста најмногу се истакнува и 

може да се види преку култура
та, – истакна Георгиевска.

Неспорен македонски 
идентитет

Таа во својот говор за хрват
скомакедонските врски вни
манието го насочи кон нашите 
преродбеници и македонски пи
сатели во Хрватска и тоа преку 
браќата Миладиновци, нивниот 
зборник на народни умотвор
би и бискупот Ј. Ј. Штросмаер; 
проф. др Горан Калоѓера кој во 
неговите дела, а особено во „Ле
генди и вистини“ се занимава со 
научно докажување на неспор
ниот македонски идентитет на 
браќата Миладиновци; Огнен 
Бојаџиски преку „Крлежа и 
Македонија“, проф. др Васил 
Тоцински, кој заедно со профе
сорот Калоѓера одиграа зна
чителна улога во отворањето 
на Лекторатот по македонски 
јазик во Риека кој е најголе
миот македонистички центар во 
светот. Неизмерно значење има 
и загрепската македонистика 
(прослави 50 години) со профе
сорите Борислав Павловски и 
Борјана Прошев Оливер, како 
и Благоја Јовановски и Златко 
Крамариќ од Осиек. 

Посебен белег во хрват
скомакедонските врски остави 
и нашата музичка ѕвезда Тоше 
Проески. Битно е дека преку ма
кедонските научници и писатели 
се запознаваат македонските чи
татели со книжевните движења 
и вредносните достигнувања во 
хрватската книжевност. 

Таа ја истакна и добрата 
соработка со Советот за нацио
налните малцинства на РХ кој 
ни овозможува реализирање на 
проекти, а преку тоа и промови
рање на македонската култура 
и надвор од нејзините граници. 
Според Георгиевска, битна уло
га во поврзаноста е изучување 
на македонскиот јазик во учи
лиштата и на факултетите во 
Хрватска како еден мост помеѓу 
добро поставените хрватско
македонски односи.

На трибината меѓу другите, 
присуствуваше и директорката 
на ОУ „Скалице“, Жељка Руш
чиќ, заедно со учениците кои го 
изучуваат македонскиот јазик 
во Сплит. Настанот беше реали
зиран под покровителство на Со
ветот за националните малцин
ства на Република Хрватска.

 Марта Жаја

„Минатото и сегашноста – мост на една дијаспора“
Заедницата на Македонците во РХ во соработка со Македон
ското културно друштво „Македонија“ од Сплит на 16 ноември 
2019 година во рамките на манифестацијата „Хрватскомаке
донски културни врски“ одржаа трибина на тема „Минатото и 
сегашноста – мост на една дијаспора“. Предавач на трибината 

беше Милена Георгиевска, новинар и педагог
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Д а се зборува за Павао 
ВукПавловиќ треба мно
гу знаење, многу време, 

многу страници, но и многу љу
бов зашто целата негова фило
зофска мисла е проткаена со 
идејата на љубовта како осно
ва за етичкото живеење помеѓу 
луѓето.

Предавањето под наслов 
„Павао ВукПавловиќ: фило
зофија и вера меѓу смртта и на
дежта“ се одржа во Осиек на 14 
декември 2019 година. Предавач 
беше Јулијана Младеновска Те
шија, професорка на Високото 
евангелско теолошко училиште 
во Осиек и докторанда на Уни
верзитетот во Утрехт.

Во своето излагање Мла
деновска Тешија се осврна на 
тоа како и зошто овој хрватски 
филозоф дошол во Македонија 
и зошто е толку важен за нас. 
„Во мојот живот, студии
те по филозофија оставија 
длабока трага. Тој период 
беше прекрасен, исполнет 
со нови знаења и профе
сори коишто сакаа своите 
размислувања да ги споде
лат со нас. Во тоа најдобар 
пример беа двајцата уче
ници, директни наследници 
на Павао ВукПавловиќ, 
професорите Георги Стар
делов и Кирил Темков,“ 
рече Младеновска Тешија.

Длабока трага во 
филозофската мисла

Овој еминентен филозоф од 
Хрватска 15 години живеел и 
работел во Македонија. Со свое
то дејствување оставил длабока 
трага врз развојот на македон
ската и хрватската филозофска 
мисла. „Ова е, пред сѐ, и зара
ди идејата – проектот „Есте
тичка лабораторија“ којашто 
ја основал Павао ВукПавло
виќ веднаш по неговото доа
ѓање во Скопје во 1958 година. 
Таа настанала врз темелите на 
Лајпцишката експериментална 
естетика, а за нас беше место 
за непосредно разговарање со 
професорите, за живи дискусии 
околу тркалезната маса на која 
седевме стиснати и упорно, без 
оглед на траењето на часовите,“ 
нагласи Младеновска Тешија.

Павао ВукПавловиќ до
шол во Македонија на покана 
на колегите од Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во 1956 
година. Во Македонија останал 
сѐ до 1971 година. Ова бил еден 
од најплодните периоди во жи
вотот на уважениот филозоф 
во кој ги напишал своите нај
познати дела „Филозофијата 
и световит“ (1962), „Основи на 
естетиката I и II“ (1968/1970), 
многу стручни статии како и 
поетски дела меѓу кои „Зов“ 
(1964) и „Развалини“ (1964). 
Влијанието на ВукПавловиќ во 
формирањето на македонската 
филозофска мисла е огромно 
(Георги Старделов, Јонче Јоси
фовски, Кирил Темков и др.). 
Кирил Темков го подготвил и 
првиот избор од филозофското 
творештвото на ВукПавловиќ 
на македонски јазик (1994).

Трибината беше организи
рана од Заедницата на Македон
ците во РХ под покровителство 
на Советот за националните 
малцинства на Р. Хрватска и во 
соработка со МКД „Браќа Ми
ладиновци“ и Високото еван
гелско теолошко училиште во 
Осиек.

 Јулијана Тешија

125 години од раѓањето на Павао 
Вук-Павловиќ

Трибина за хрватскомакедон
ските културни врски: фило

зофски времеплов
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Н а 17 декември 2019 
година, во просто

риите на МКД „Илин
ден“ Риека се одржа 
трибина за хрватско
македонските култур
ни врски. Присутни
те, меѓу кои беа група 
студенти од Лектора
тот за македонски ја
зик при Филозофскиот 
факултет во Риека, низ 
историјата на врски
те и културата на два
та народа, ги водеше 
професорката Биљана 
Стојановска, лекторка 
по македонски јазик во 
Риека.

Тоа беше времеп
лов за лингвистичките 
и книжевните контак
ти меѓу двете култури, 
македонската и хрват
ската. Најпрвин преку 
наследството на Кирил 
и Методиј, првото сло
венско писмо – глаго
лицата, па Башчанска
та плоча, Киевските 
летоци, доаѓањето на 
учениците на светите 
браќа во Истра, Квар
нер и Далмација, преку 
Илирското движење, 
така и преку Станко 
Враз, кој со објавување 
на македонските на
родни песни на широ
ката јавност ѝ претста
вил дел од македонско

то народно творештво. 
Важна улога тука има 
бискупот од Ѓаково и 
мецената, Јосип Јурај 
Штросмаер, кој бил 
иницијатор за објаву
вање на Зборникот со 
вкупно 674 песни со
брани од браќата Ми
ладиновци, Рајко Жин
зифов и Бугаринот Ва
сил Чолаков, од кои 598 
се на македонски јазик. 
Еден од најистакнатите 
е и Кочо Рацин, него
виот труд и творештво 

во Хрватска, па Јуре 
Каштелан, кој ја објави 
книгата „Македонски 
народни песни“ во 1948 
година, и сѐ до денес, 
кога Петар Кепески ја 
втемели современата 
македонистика.

Најзначајни случу
вања во поново време 
за хрватскомакедон
ските врски е основа
њето на Лекторатот по 
македонски јазик во 
2008 година на Фило
зофскиот факултет во 

Риека, и секако, осно
вањето на МКД „Илин
ден“ и Заедницата на 
Македонците во Репу
блика Хрватска.

Трибината беше ор 
ганизирана од Заедни
цата на Македонците во 
РХ и МКД „Илинден“ 
од Риека, потпомогна
та од Советот за нацио
налните малцинства на 
Република Хрватска.

Гордана Квајо

В о просториите на 
Македонското кул

турно друштво „Илин
ден“ во Риека, од 19 
ноември 2019 година 
започна бесплатна рабо
тилница по македонски 
јазик и култура „Учиме 
македонски“. Во склоп 
на работилницата се 
учи македонски јазик за 
почетници (азбука, гра

матика, конверзација 
и сл.), но и македонска 
култура, историја, гео
графија, македонски 
обичаи и фолклор.

Работилницата за 
возрасни ја води проф. 
Биљана Стојановска, 
лекторка по македонски 
јазик на Филозофскиот 
факултет во Риека.

Г. К.

Времеплов за лингвистичките и 
книжевните контакти

Учиме македонски
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В о рамките на „28. Денови 
на македонската култура 
– Св. Кирил и Методиј“ во 

Сплит, а во соработка со Заед
ницата на Македонците во Ре
публика Хрватска, на 15 ноем
ври 2019 година беше отворена 
изложба „Носии со современ 
дизајн на македонската култу
ра“ од ракотворецот и етно ди
зајнерот Благородна Донева од 
Велес, Македонија. Изложбата 
која се одржа во простории
те на Македонското културно 
друштво „Македонија“ беше 
проследена со голем интерес од 
присутните, како и со пофалби 
за претставувањето на македон
ската традиција преку носиите 
изработени во современ дизајн.

Благородна Донева е роде
на во уметничко семејство, ќер
ка на сликарот Ангел Петров. 
Генетскиот код што го носи во 
себе е оживотворен во соврше
но модерно творење црпејќи ин
спирација од секојдневието на 
гордата македонска жена, неј
зината носија и богатиот фолк
лор. Таа изработува цртеж, 
па кроење и шиење, од чоја до 
финален стилизиран експонат. 
Учествувала на многубројни 

изложби, а има добиено и не
колку награди и признанија за 
нејзиното творење. Донева во 
Сплит се претстави со 21 носија, 
15 женски и 6 машки.

Зацврстување на 
пријателството

„Среќна сум што и јас како 
ракотворец и етно творец на 
македонски рачни изработ
ки се претставувам во Сплит, 
Р. Хрватска. Ова е можност за 
нас творците да ја презентира
ме нашата македонска култура, 
културното наследство и совре
меното творештво надвор од 

границите, меѓу Македонците 
кои живеат во Далмација. Дено
вите на македонската култура 
во Хрватска се многу значајни 
зашто преку оваа манифеста
ција се гради мост на македон
скохрватското пријателство. 
Среќна сум и горда што и оваа 
моја изложба е едно камче плус 
во зацврстувањето на тоа прија
телство и соработката меѓу два
та народи“ – истакна Донева.

Манифестацијата ја отвори 
претставникот од Град Сплит, 
Перо Јуришин кој истакна дека 
му претставува големо задо
волство да отвори една ваква 
изложба која го претставува 
македонското културно тво
рештво и нејзината богата исто
рија. Исто така, напомена дека 
преку македонскиот мелос, кој 
за него е еден од најубавите на 
овие простори, ја чувствува Ма
кедонија како своја.

Манифестација беше збо
гатена со пригодна програма 
на секциите на МКД „Македо
нија“. Вториот дел од манифе
стацијата „Денови на македон
ската култура“ во Сплит беше 
реализиран под покровителство 
на Советот за националните 
малцинства на Република Хр
ватска.

Марта Жаја

„Носии со современ дизајн на 
македонската култура“

Со изложба на македонски стилизирани носии заврши манифестацијата „Денови на македон
ската култура – Св. Кирил и Методиј“ во Сплит
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И нтонирањето на хрватска
та и македонската химна 

го најави почетокот на Собра
нието, по што претседателот на 
ЗМРХ, Илија Христодулов, ги 
повика делегатите со едноми
нутно молчење да одадат почит 
за починатите. По кусиот во
вед, се утврди кворум и се усвои 
дневниот ред на седницата.

На почетокот се инфор
мираше дека МКД „Охридски 
бисер“ од Загреб го именуваше 
Цветко Поповски за нов пот
претседател на Друштвото. На 
предлог на Друштвото, Цвет
ко Поповски беше именуван 
за член на Управниот одбор на 
ЗМРХ, а Ѓорѓи Тодоровски со 
оставката беше разрешен од 
функцијата потпретседател на 
ЗМРХ. Се донесе одлука втори
от потпретседател на ЗМРХ да 
се именува на Редовното избор

но собрание што ќе се одржи во 
мај 2020 година.

Претседателот Христоду
лов ги поднесе Извештајот за 
работата на ЗМРХ и Годишниот 
финансиски извештај за 2018 
година. Остварувањето на про
грамите е успешно, ЗМРХ кон
тинуирано го подобрува своето 
работење, активностите се сѐ 
побројни, а соработката поин
тензивна. По дискусијата деле
гатите ги усвоија извештаите.

Планот и програмата за ра
бота и Финансискиот план на 
приходи и расходи на ЗМРХ за 
2020 година, беа подготвени врз 
основа на минатогодишните. 
Секретарката на ЗМРХ, Ели
забета Петровска, истакна дека 
тие се дел од задолжителната 
документација што се доставу
ва до Советот за националните 
малцинства на РХ на Јавниот 

повик за програми. Делегатите 
ги усвоија и плановите.

Понатаму се дискутираше 
за годишниот едукативен се
минар што го одржува Советот, 
како и за новостите од 86. седни
ца на Советот. Следната година 
се очекува промена на Крите
риумите за финансирање и Ме
тодологијата за следење и вред
нување. Износот на тековните 
донации од Државниот буџет на 
РХ за програмите за 2020 годи
на е рекордно највисок досега, 
со план за натамошно зголему
вање во наредните три години.

По повод проектот Европ
ска престолнина на културата, 
се донесе одлука манифеста
цијата „Ден на Заедницата на 
Македонците во РХ“ да се одр
жи на 24 октомври 2020 година 
во Хрватскиот културен дом на 
Сушак во Риека.

Е. Петровска

Н а 1 декември 2019 
година, во просто

риите на МКД „Илин
ден“ во Риека се одржа 
редовното годишно Со
брание темелено по чле
нот 30 и 31 од Статутот 
на Друштвото и закон
ските обврски. Собра
нието го отвори Илија 
Христодолов, претсе
дател на Друштвото, 

кој истакна дека уште 
една успешна година е 
зад Друштвото и најави 
бројни активности за 
годинава што следи.

По усвојувањето 
на дневниот ред, Со
бранието продолжи со 
поднесување на Годиш
ниот извештај за ра
ботата на Друштвото и 
усвојување на Планот и 

програмата за 2020 го
дина (известувач Иво
на Дуноски Митев, пот

претседателка на МКД 
„Илинден“).

 Г. К.

Успешно остварување на програмите

Редовно годишно собрание

На 7 декември 2019 година Заедницата на Македонците во РХ во своите простории во Загреб одр
жа редовно годишно Собрание со делегатите од сите македонски културни друштва во Хрватска
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Н а 30 ноември 2019 
година во салата 

на „Зелена акција“ во 
Загреб се одржа ово
годишното Редовно со
брание на МКД „Охрид
ски бисер“ од Загреб. 
На почетокот, како и 
секогаш, се слушнаа 
звуците на хрватската 
и македонската хим
на. Собранието го во
деше претседателката 
на Друштвото, Виолета 

Штерјова, а за записни
чарка беше именувана 
Нада Клемар.

По утврдениот кво
рум и усвоениот дневен 
ред, се направи резиме 
на активностите во из
минатата година. Бројни 
настани и дружења се 
организираа, се оства
рија пријателски средби 
и соработки. Во своето 
излагање, Штерјова го 
поднесе Извештајот за 

работата на Друштвото 
за 2018 година, кој беше 
усвоен од членовите. Се 
усвоија и Годишниот 
финансиски извештај 
за 2018 година, како и 
Планот и програмата за 
работа и Финансискиот 
план на приходи и рас
ходи на Друштвото за 
2020 година.

Бидејќи потпретсе
дателот на Друштво
то, Ѓорѓи Тодоровски и 
членката на Управниот 
одбор, Антонела Галиќ, 
дадоа н еотповиклива 
ос тавка на своите фун
кции, по предлозите и 
дискусијата, Виолета 
Вурнек беше именува
на за нова членка на 
Управниот одбор, а за 

нов потпретседател на 
Друштвото именуван 
е Цветко Поповски. Со 
одобрување беа дочека
ни овие одлуки, па при
сутните им честитаа на 
новоизбраните члено
ви, со желби за плодна 
и успешна работа во 
реализацијата на про
грамите на Друштвото. 
Именуваните се забла
годарија за безрезерв
ната поддршка и по
рачаа дека и со новите 
функции подеднакво 
ќе се залагаат како и 
досега, за проспери
тет и афирмација на 
Друштвото, за заедни
штво и успешност во 
работата.

Е. П.

Н а 19 ноември 2019 
година се одржа ре

довно Собрание на Ма
кедонското културно 
друштво „Билјана“ од 
Задар. По интонирање
то на македонската и 
на хрватската химна, 
претседателката Мирја
на Мајиќ ги повика чле
новите со едно минутно 
молчење да им одадат 
почит на сите преминати 
членови, како и на Ма
кедонците загинати за 
време на Татковинската 
војна во Хрватска.

Собранието почна 
со усвојување на днев
ниот ред, а по точките 
за извештајот за ост
ва  рените програми и 
фи нан сискиот и зве

штај за 2018 г. никој 
не  маше забелешка. 
Прет седателката Мајиќ 
го претстави Планот 
и програмата за 2020 
го дина, кој едногла
сно беше усвоен. Исто 
така, беше претставен 
и Финансискиот план 
за средствата кои се ба
раат од Советот за на
цио налните малцинства 
на РХ. Сите точки беа 
едногласно прифатени.

Под точката разно, 
претседателката Ма јиќ 
ги замоли членовите 
за поголема активност 
и помош околу реа
лизацијата на програ
мите. Предлог беше да 
се формира и фолк
лорна секција, за што 

веднаш неколку член
ки и членови пројавија 
интерес за учество во 
оваа секција. Така, во 
Планот и програма
та, покрај литерарно
драмската, инструмен
талнопејачката и етно 
работилницата, додаде

на е уште една секција 
– ф олклорната „Оро“. 
Во врска со ра бо тата 
на У правниот од бор и 
вооп што за реа лизаци
јата на програ мите, на 
Собранието беа ис ка
жа ни само пофалби.

М. М.

Цветко Поповски, нов потпретседател 
на МКД „Охридски бисер“

Интерес за формирање на фолклорна секција

Во текот на 2018 година се организираа бројни 
настани и дружења и се остварија пријателски 

средби и соработки
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Т есната соработка 
на Македонската 

ам басада во Загреб со 
Ма кедонците кои жи
веат во Хрватска се 
потврдува на неколку 
начини, а еден од нив 
беше посетата на вр
шителот на работите, 
Назиф Џафери, на Град 
Шибеник на 29 ноем
ври 2019 година, каде 
оствари средба со ма
кедонски граѓани кои 

живеат во овој далма
тински град. Џафери, 
ос вен што се запозна 
со животот и работата 
на Македонците во Ши
беник, оствари средба 
и со градоначалникот 
др Жељко Буриќ, кој 
потенцираше дека веќе 
е воспоставена сорабо
тка во доменот на кул
турата, уметноста и ме
диумите.

Шибенскиот градо
началник посочи дека 
во октомври 2019 го
дина, со делегација од 
градот го посетил Ско
пје и остварил сред
би со низа релевантни 
личности со кои се раз
гледани понатамошни 
можности за соработка 
во насока на негување 
на континуитетот на 
соработката меѓу двете 
земји.

Претставниците од 
Македонската амбаса
да во Загреб остварија 
средба и со главната 
уредничка на „Маке
донски глас“, Милена 
Георгиевска, која осо
бено ја апострофираше 
улогата на списанието 
на Заедницата на Ма
кедонците во РХ, кое 
има историска вред
ност во архивирањето 
на материјалите со што 

трајно останува забе
лежана ак тивноста на 
Македон ците во Хрват
ска и тоа со години на
назад.

Вршителот на ра
ботите, Назиф Џафери, 
истакна дека Хрватска 
ни е искрен пријател, 
кој ја поддржува наша
та земја на патот кон 
евроатлантските про
цеси.

Настанот го орга
низираше невладината 
организација „Хрват
скомакедонска тан
ген та“ со седиште во 
Ши беник, која предви
де и посета на градска
та библиотека „Јурај 
Шижгориќ“, која има 
вредни културни содр
жини, а гостите ги за
позна и со историската 
содржина на градското 
јадро на Шибеник.

М. Г.

М анифестацијата 
„Де нови на Кочо 

Рацин“ Ма кедонското 
културно друштво на 
Истарската жупанија 
„Св. Кирил и Методиј“ 
ја одржа на 11 декември 
2019 година во просто
риите на Друштвото, 
во културниот центар 
„Карло Ројц“. Во име
то на Друштвото при
сутните ги поздрави 
пот претседателката 
Ми лена Златеска, која 
воедно и ги отвори 
„Деновите на Кочо Ра
цин“ со неговата песна 
Копачите и ја водеше 
програмата. Настанот 
беше посветен на жи
вотот и делото на Кочо 

Рацин за што збору
ваше Злате ска. Пред 
многубројната публика 
се пре ставија повеќе 
истарски поети, кои во 
чест на Кочо Рацин чи
таа своја поезија. Пое
зијата беше претставе
на на повеќе истарски 
дијалекти како и лите
ратурен хрватски ја
зик. Меѓу нив беа Сла
вица Лончариќ, Гра
циела Путина и Невиа 
Кожљан.

За музичкиот дел 
беше задолжен Среќко 
Савретиќ кој присут
ните ги развесели со 
не колку македонски 
пе сни отсвирени на ги
та ра, а го пратеа чле

новите на мешовитиот 
хор на Друштвото. Со 
весели македонски ора 
и песни, како и бога
та трпеза заврши оваа 
прекрасна вечер посве

тена на македонскиот 
поет Кочо Рацин, а фи
нансиски поддржана од 
Истарската жупанија и 
Град Пула.

М. З.

Континуитет на хрватската и 
македонската соработка

Денови на Кочо Рацин
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В еќе традиционално 7 го
дини по ред, на 8 ноември 
2019 година започнаа „Де

новите на македонската култу
ра“ во Риека. Манифестација со 
песна ја отвори хорот на МКД 
„Илинден“, а присутните ги поз
драви Ивона Дуноски Митев, 
потпретседателка на Друштво
то, запознавајќи ги со престој
ната програмата.

Прв настан кој се одржа 
ис тиот ден, беше литературно 
поет ската вечер под името „Де
нови на пријателите на книга
та“, во соработка со Хрватското 
книжевно друштво од Риека.

Доделувањето на наградата 
„Литературно перо“ на раска
жувачот, поет и есеист, Ѓакомо 
Скоти и на поетесата Славка 
Кликовац, свечено го одбеле
жаа отворањето на Деновите на 
македонската култура.

Воведно излагање за живо
тот и делото на Ѓакомо Скоти, 
имаше лекторката по македон
ски јазик Биљана Стојановска. 
Главниот гостин на вечерта, 
Ѓакомо Скоти, почесен член на 
МКД „Илинден“, кој ја прими 
наградата за животно дело „Ли
тературно перо“, е роден во 1928 
година во Савијан. Има напи
шано и објавено на италијански 
и хрватски јазик повеќе од 100 

дела (романи, збирки раскази и 
кратка проза, стихови, детски 
раскази и есеи од областа на ет
нографијата и историјата). По
веќето од неговите дела се пре
ведени на 12 европски јазици, а 
има добиено и бројни национал
ни и меѓународни награди.

Промоција на 
македонската 

книжевност
Од средината на 20. век па 

наваму, тој даде исклучителен 
придонес во промовирањето 
на јужнословенската книжев
ност, особено македонската, во 
Италија преку преводи, есеи 
и антологии. Меѓу другото, ги 
објавил следниве антологии: La 
poesia macedone (Сиена, 1965), 
Narratori macedoni (Сиена, 
1967), Canti popolari macedoni 
dal Medio Evo ad oggi (Мила
но, 1971). Во репрезентативни
те селекции за антологија, тој 
им ги претставил на италијан
ската читателска публика пое
динечно, и поетите, и раска
жувачите Блаже Конески (La 
ricamatrice, 1967), Божин Па
вловски (L'ombra di Radovan, 
1968), Матеа Матевски (Nebbie 
e tramonti, 1969), Борис Ви
шински (L'arcobaleno, 1971; La 

valanga, 1975); Анте Поповски 
(1972), Славко Јаневски (1975) и 
Кочо Рацин (Albe candide, 1975). 
Покрај тоа, тој претставил пре
ку 20 македонски прозаисти и 
раскажувачи на италијанската 
културна јавност преку преводи 
и придонеси во книжевни спи
санија од Костадин Миладинов 
до Ристо Јачев и Санде Стојчев
ски. За неговиот голем придо
нес за афирмирање на македон
ската литература и култура во 
Италија и Хрватска, Македон
скиот културен форум во Пула 
во 2010 г. му додели меѓународ
но признание „Повелба за со
живот“.

Настанот е овозможен со 
поддршка на Советот за нацио
налните малцинства на Репу
блика Хрватска, Министерство
то за наука и образование, При
морскогоранската жупанија, 
Град Риека, Советот на маке
донското национално малцин
ство за Град Риека и Советот на 
македонското национално мал
цинство за ПГЖ.

Ревија на македонски 
филм

На 12 ноември во просто
риите на МКД „Илинден“ беше 
прикажан филмот „Праши

Бројни настани за „Деновите на 
македонската култура“

Литературно поетски вечери, проекција на филм и етно вечер, се дел од одржаните манифеста
ции во рамките на „Деновите на македонската култура“ во кои учествуваа бројни учесници и 

посетители
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на“ на Милчо Манчевски, еден 
од најпознатите и наградувани 
режисери, а филмот е снимен 
во 2001 г. Пред гостите, меѓу 
кои беа и студентите од Фило
зофскиот факултет во Риека, 
воведно излагање за филмот и 
за авторот даде професорката 
Биљана Стојановска, лекторка 
по македонски јазик. Присут
ните со голем интерес го следеа 
краткото предавање за филмот, 
по што продолжи разговорот 
за овој нео бичен, интригантен 
и импресивен филм, во кој се 
преплетуваат две приказни, со
времена драма која се одвива во 
Њујорк во 2001 г., на Дивиот За
пад и на Дивиот Балкан стотици 
години пред тоа.

Со поетски збор, СТОП 
на насилството врз 

жените
На 23 ноември се одржа 

поетската манифестација „Со 
поетски збор, СТОП на насил
ството врз жените“. Настанот се 
одржуваше на ниво на цела Хр
ватска, како и во многу соседни 
земји, во над 30 градови во Ав

стрија, Герма
нија, Бугарија, 
Ма кедонија , 
Црна Гора, Ср
бија, Босна и 
Херце говина, 
Словенија, а 
МКД „Илин
ден“ од Рие ка 
е горд органи
затор на оваа 
манифестаци
ја уште од 2016 
година.

Оваа му
зи  чкопоет ска 

вечер ја водеа домаќините Да
мир Ма рас и Ванѓа Калиќ. Ка
лиќ ги поздрави присутните со 
топли зборови за добредојде и 
во својот краток говор потен
цираше: „Ние сме тука денес 
за да испратиме порака. Не мо
жеме да го запреме насилство
то, но можеме да се обидеме да 
се промениме себеси на начин 
да ги научиме нашите деца, се
мејството и пријателите да жи
веат во љубов. Можеме да би
деме промената во светот која 
сакаме да ја видиме и живееме.“ 
Во името на МКД „Илинден“, 
таа им подели благодарници на 
учесниците на овој настан.

Во име на Здружението за 
заштита на семејството УЗОР, 
се обрати Паула Боговиќ, изра
зувајќи задоволство што се ор
ганизира ваков настан, но исто 
така ги посочи сите теми на на
силство врз жените и ги сподели 
своите искуства од работењето 
со жртвите на насилство.

Со апелот „Да речеме пов
торно одлучно НЕ против на
силството врз жените но, исто 
така и против насилството од 
било каков вид“, Дамир Ма

рас ги повика своите присутни 
пријатели и поети да испратат 
порака преку поетскиот збор, 
како врисок против секаков вид 
насилство. Вечерта продолжи 
со читање поезија, што беше 
проследено со аплауз и солзи 
во очите на многумина присут
ни. Во музичкиот дел учеству
ваа младите музичари Даниела 
Пенда и Иван Ѓунѓек.

Етно вечер
На 30 ноември, во шарени

лото на бои, мириси и вкусови 
домаќините ги дочекаа своите 
гости, КУД „Еуген Кумичиќ“ од 
Крижишќе, гостите од Матица 
Словачка и сите останати до
бронамерни посетители. Како 
дел од „Деновите на македон
ската култура“, една од најпосе
туваните манифестации е етно 
изложбата на која се претста
вуваат македонски ракотворби 
од старите ковчежиња на на
шите баби, народни носии, како 
и традиционалните македонски 
специјалитети.

Етно изложбата тради
ционално ја започнаа хорот 
и музичката секција на МКД 
„Илинден“, а своето фолклорно 
музичко богатство го покажаа 
и гостите од Крижишќе и со
граѓаните од Матица Словачка. 
Членки на МКД „Илинден“ во 
кулинарскиот дел од вечерта се 
претставија со преку 20 разни 
јадења од македонската тради
ционална кујна. На сите учес
ници на вечерта им беа доделе
ни благодарници.

Гордана Квајо
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В о хотелот „Амбаса
дор“ во Опатија на 

14 декември 2019 го
дина се одржа тради
ционалната, незабо
равна „28. Македонска 
вечер“, каде што ниту 
еден од присутните не 
остана рамнодушен на 
песните, ората и цело
купната позитивната 
енергија. Вечерта запо
чна со одлична органи
зација на домаќините, 
гостите беа дочекувани 
од насмеаните лица на 
вредните членови на 
МКД „Илинден“, кои 
облечени во народни 

носии ги послужуваа 
традиционално со леб, 
сол и ракија. Потоа, 
потпретседателката на 
МКД „Илинден“, Ивона 
Дуноски Митев, упати 
поздрави до присутни
те, а хорот и музичката 
група на МКД „Илин
ден“ одржаа забавна 
програма, која на крајот 
со традиционално маке
донско оро ги крена на 
нозе сите присутни и со 
тоа ја започна „28. Ма
кедонска вечер“.

Вечерта течеше во 
одлично расположение, 
со смеа, песни и ора, 

за што се погрижија 
неуморните „Балкани
ка бенд“ од Словенија. 
Мал  кумина останаа да 
се дат на своите маси од 
ве селите звуци, маке
донско оро играа и оние 
кои никогаш не танцу
вале до таа вечер. Свој 
печат на целокупната 
прекрасна вечер, сека
ко, беше и фантастич
ната храна. Главниот 
настан на вечерта беше 
богатата лотарија која 
ги развесели среќните 
добитници.

Потпретседателка
та Дуноски Митев им 
се заблагодари на сите 
кои на било кој начин 
помогнаа да се реали
зира оваа традиционал
на „Македонска ве

чер“ (спонзо ри: злата
ра „Глас но виќ Тони“ 
– Опатија, „Кроа ција 
ер  лајнс“, „Стак ло оп
рема“ – Цетиње, Горда
на Квајо, продавница 
„Е милио“, салон „Орхи
деја“, пице ри ја „Роко“, 
„Дио кса“, ресто ран „Ло 
ворка“, пи церија „Ру 
стика“, ре сторан „Сла
тина“, винар ска ви зба 
„Врбник“ и др.)

Официјалниот дел 
на вечерта заврши со 
вкусна торта, околу 
која членовите на МКД 
„Илинден“ се собраа и 
пееја „За многу години 
Македонци“, а забава
та со песни и ора про
должи уште долго во 
ноќта.

Гордана Квајо

К ултурната мани фе
стација „Денови на 

македонскиот филм“ 
во Осиек оваа година 
опфати, во два дена, два 
долгометражни и еден 
документарен филм.

Така, на 15 и 16 
ноем ври 2019 година, 
во просториите на МКД 
„Браќа Миладиновци“ 
беа прикажани филмо
вите на режисерот Мил
чо Манчевски, „Мајки“ 
и „Пред дождот“ и до
кументарниот филм во 
два дела „Чудесната 
земја Македонија“ (пр
виот дел: Кавадарци, 

Струмица, Валандово“ 
и вториот дел: „Охрид, 
Струга“).

И додека првиот 
филм на Манчевски е 
циклус од три приказ
ни и три жанрови спое
ни во еден „креативен 
омнибус“, вториот е 
снимен во 1994 година 
и е првиот македонски 
филм кој е награден со 
престижната награда 
„Златен лав“ на Вене
цијанскиот филмски 
фе стивал и номиниран 
за Оскар во катего
ријата најдобар филм 
надвор од англиското 

говорно подрачје. Фил
мот „Чудесната земја 
Македонија“ пак гово
ри за историјата, при

родните и културните 
убавини на Македо
нија.

Ј. Т.

Македонска вечер во Опатија

Денови на македонскиот филм

„Мајки“ на М. Манчевски
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М ал беше просторот да ги 
собере сите заинтереси

рани кои сакаа да ги слушаат 
носталгичните звуци и пре
красниот ритам на македонски
от мелос на „Вечерта на маке
донската песна“ што се одржа 
на 8 декември во просториите 
на МКД „Илинден“. Секој член 
од хорот на Друштвото имаше 
одбрано „своја“ песна со која 
се претстави на многубројната 
публика. Така, настапија Алек

сандра Пилчиќ, Јуре Ружиќ, 
Магда Динова, Надица Шалев
ска, Леона Шалевска, Миодраг 
Шалевски, Марија и Јана Жа
бевски, Даниела Штанфел, Гор
дана Квајо, Ивона Дуноски Ми
тев, Ева Колариќ, Елвис Девчиќ, 
Лара Чворак и Ванчо Милчов.

Беше тоа емотивна вечер, за 
сите кои ја сакаат Македонија 
и македонската песна, за пуб
ликата, за сите добронамерни 
луѓе кои дојдоа да ги бодрат и да 

пеат заедно со изведувачите. И 
не беше важно дали некоја нота 
не беше добро отпеана или дали 
гласот затреперил од трема, 
ништо не беше важно. Се пееше 
од душа, со љубов кон Македо
нија, кон својот роден крај.

Г. К.

М ногуте дечиња со свои
те родители, баби и дедо

вци, весело и со голем интерес 
ја проследија Новогодишната 
програма што ја изведоа учени
ци кои учат македонски јазик, 
под раководство на Наталија 
Лековска и нивните гости. Осо
бено интересен момент беше 

доаѓањето на Свети Никола кој 
им подари подароци и пакет
чиња на сите деца кои беа при
сутни во просториите на МКД 
„Илинден“ во Риека. Оваа весе
ла вечер воедно беше последна 
манифестација на „Деновите 
на македонската култура“, а се 
одржа на 19 декември 2019 го

дина, токму на нашиот верски 
празник св. Никола.

Г. К.

Н а 11 декември весели гла
сови и смеа одѕвонуваа во 

просториите на МКД „Илин
ден“ во Риека, каде беше орга
низирана работилница за из
работка на божиќни украси со 
техниката „декупаж“, како и 
предбожиќно украсување на 
просториите и китењето на но
вогодишната елка. Членовите 
на МКД „Илинден“, нивните 

деца, внуци и пријатели со за
доволство се одѕваа на позивот 
да, со дружење и смеа, научат 
нешто ново. Работилницата бе
ше отворена за сите заинтере
сирани, а успешно ја водеше 
Данијела Штанфел, членка на 
Друш твото.

Г. К.

П реубавата црквичка „Св. 
Фа  бијан и Себастијан“, 

каде МПЦО „Св цар Констан
тин и царица Елена“ одржува 
свои богослужби, на Бадник, 6 
јануари касно навечер, ги собра 
верниците и нивните семејства 
па заедно го дочекаа Божиќ, де
нот на Христовото раѓање.

Свечената божиќна литур
гија во Риека ја предводеше па
рохискиот свештеник протоје
реј ставрофор Кирко Велински. 
Отец Кирко честитајќи им го 
Божиќ на присутните верни
ци со радосниот поздрав ХРИ
СТОС СЕ РОДИ – НАВИСТИНА 
СЕ РОДИ, го прочита и посла
нието од Неговото Блаженство 
поглаварот на МПЦ Архиепи
скопот Охридско Македонски 
г.г. Стефан заедно со Архиереј
скиот Синод на МПЦ.

Црквата беше исполнета до 
последното место, а меѓу при

сутните беше и Ермина Лекај 
Прљаскај, собраниска застап
ничка, воедно и членка на Одбо
рот за човекови права и права 
на националните малцинства.

Отец Кирко Велински ја 
искористи приликата и на Ле
кај Прљаскај ѝ подари слика со 
ликот на Мајка Тереза, заблаго
дарувајќи ѝ се за нејзините за
лагања за македонското нацио
нално малцинство, а посебно 
за обезбедените средства за из
градба на македонската црква 
во Загреб.

Г. К.

Вечер на македонска песна

Детска радост

Креативна Божиќна работилница

Божиќ во Риека
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С екој роденден е важен, а по
себно кога некој полни дури 

233 години! И што има поубаво 
од тоа на тој ден да се соберат 
сите оние со кои се дели заед
ничкото живеење?

Тоа се случи во Осиек на 30 
ноември 2019 година кога запо
чна свеченото одбележување на 
роденденот на градот Осиек. За 
таа пригода во Детскиот театар 
„Бранко Михаљевиќ“ се собраа 
12 малцинства на посебниот на
стан – концертот по повод ро
денденот на Осиек под наслов 
„Средба на националните мал
цинства на градот Осиек“.

МКД „Браќа Миладиновци“ 
учествуваше во организација
та на концертот, а уметнички 
координатор на изведувачите и 
на Градот беше претставничка
та на македонското национал
но малцинство Јагода Тренеска 
Цветичанин.

Малцинствата се претста
вија со различни содржини, 
секое на својот мајчин јазик, 
претставувајќи ги носиите, на
родното творештво, фолклорот 
и песната од земјите на своето 
потекло. На концертот наста
пија поединци, хорови, фолк
лорни секции, детски секции и 
инструменталисти од различни 
возрасти. „Токму тоа, таквата 
различност на истории, култу
ри и гледишта... толеранција, 
вклученост и отвореност, тоа е 
она што овој град го прави по
себен, а нас како граѓани, осие
чани и жители на Хрватска нѐ 
прави особено горди,“ рече за
меникот на градоначалникот, 
Борис Пилижота, на почетокот 
од концертот.

Јагода Тренеска Цветича
нин диригираше со хорот, со
ставен од млади и постари пе
јачи, кој ги изведе хрватската 

и европската химна, а потоа 
и химната на градот Осиек. 
Најмладите ја пееја песната на 
Арсен Дедиќ „Кога сите луѓе на 
светот, како сите деца на светот, 
би биле...“. Пораките од сите че
тири композиции изведени на 
хрватски јазик говореа за бо
гатството на различностите и го 
славеа мирот и заедништвото.

Македонските бои вечерта 
ги претстави МКД „Браќа Ми
ладиновци“ со хорот „Вардар
ки“ на кој му се придружија 
учениците по македонски јазик 
од ОУ „Вијенац“ и од Првата 
гимназија. На крајот на концер
тот беше организирано заед
ни чкото дружење на кое беа 
претставени различните вкусо
ви на малцинските кујни.

Јулијана Тешија

И  покрај тоа што 
штрајкот на учи

телите и наставниците 
во Хрватска беше во 
полн ек, учениците и 
учителите на ОУ „Вије
нац“ во Осиек успеаја 
да се подготват и да го 
одбележат патрона
тот – 56. роденден на 
ова училиште во кое од 
2008 година се изучува 
македонскиот јазик по 
моделот Ц.

Оваа година тема
та на прославата беше 

„Воздух“, како чет  врт 
еле мент од програм
скиот наслов „Четири 
елементи: вода, оган, 
земја, воздух“. У че ни
ците цртаа со техника
та куилинг, свиреа на 
ду вачки инструменти, 
из ра ботуваа птици и 
ве тер ници, модели на 
ба лони на врел воздух, 
учеа за воздухот, но и за 
него вите загадувачи и 
како истиот да го заш
титиме што е можно по
веќе.

Завршната програ
ма беше одбележана во 
Домот на хрватската 
војска на 28 ноември 
2019 година и на неа зе
доа учество и ученици
те по македонски јазик 

со учителката Маја Јо
вановски кои настапија 
со рецитацијата на те
мата „Воздух и зашти
та на воздухот од зага
дување“.

Ј. Т.

Повеќе од две столетија на градот на Драва

Македонски рецитал за патронатот на ОУ „Вијенац“



Задар

Задар  Zadar

25

П ретседателката на МКД 
„Билјана“, Мирјана Ма
јиќ, како членка на Хр

ватското книжевно друштво 
– огранок Задар, кога дозна 
де ка овогодишна добитничка 
на наградата „Горан Бујиќ“ за 
странски книжевник – новинар, 
што се доделува секоја година, 
ќе биде проф. др Ана Витанова 
Рингачева од Струмица, веднаш 
реагираше. Во разговорот со 
Витанова Рингачева, ѝ пред
ложи пред доделувањето на 
наградите, во МКД „Билјана“ 
да одржи трибина во врска со 
македонскиот јазик или некоја 
актуелна тема врзана за кни
жевноста. На наша среќа, таа 
веднаш воодушевено прифати 
и рече дека тукушто треба да ѝ 
излезе од печат новата книга и 
дека би ѝ била посебна чест пр

вата промоција да ја направи во 
Хрватска.

Договорот беше реализи
ран по 26часовното патување 
од Македонија до Задар, а воо
душевувањето на членовите на 
Друштвото беше дотолку по
големо што гостинката донесе 
неколку книги кои ја збогатија 
библиотека на МКД „Билјана“. 
Авторката ја претстави својата 
книга „Шаманизмот во маке
донската народна традиција“. 
Витанова Рингачева доктори
рала на оваа интересна тема, а 
материјалот е собиран неколку 
години. Заинтересирано и трпе
ливо одговараше на секое по
ставено прашање врзано за те
мата и за книгата.

Авторката дојде со две кни
ги што ги зела пред тргнување 
за Хрватска директно од печат
ница. Едната ја подари на МКД 
„Билјана“, а другата, на пред
лог на претседателката Мајиќ, 
беше наменета за професорка
та Биљана Стојановска од Ма
кедонскиот лекторат на Фило
зофскиот факултет во Риека, 
бидејќи има многу студенти кои 
го изучуваат македонскиот ја
зик. За возврат, гостинката од 
Македонија доби книги од авто
ри кои се печатени преку Заед
ницата на Македонците во РХ 

и неколку примероци на списа
нието „Македонски глас“.

Следниот ден во Градската 
библиотека во Задар, претсе
дателката на МКД „Билја
на“, Мајиќ, пред присутните ја 
претстави проф. др Ана Вита
нова Рингачева како македон
ски книжевник и новинар, по 
што ѝ беше врачена наградата 
„Горан Бујиќ“. Награда доби и 
младиот македонски писател 
Стефан Марковски, но тој од 
оправдани причини не дојде во 
Задар.

Мирјана Мајиќ

„Шаманизмот во македонската 
народна традиција“

На 27 ноември 2019 година во рамките на „Деновите на маке
донската кутура“ во Задар во просториите на Македонското кул
турно друштво „Билјана“ се одржа промоција на книгата „Ша
манизмот во македонската народна традиција“ од проф. др Ана 

Витанова Рингачева, македонски писател, новинар и научник
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Н а 20 декември 2019 година 
во Задар се одржа четвр

тиот по ред состанок на Јадран
ската тројка која ја сочину ваат 
Хрватска, Албанија и Црна Гора. 
Состанокот се одржа на ниво на 
министри за надворешни рабо
ти, а беше присутен и македон
ски претставник. Министерот 
за надворешни работи на РХ, 
Гордан Грлиќ Радман, министе
рот за Европа и за надворешни 
работи на Албанија, Гент Цакај, 
државниот секретар при Ми
нистерството за надворешни 
работи на Црна Гора, Влади
мир Радуловиќ и овогодишниот 
гостин, македонскиот заменик 
министер за надворешни рабо
ти, Андреј Жерновски, дискути
раа за актуелните теми околу 

проширувањето на Европската 
унија, евроатлантските интегра
ции и регионалната соработка.

Министерот Радман истак
на дека е од огромна важност да 
се зборува за овие теми во овој 
момент во светлото на претсе
дателствувањето на Хрватска 
во Европската унија. Радман ја 
потенцираше важноста за зало
жување за државите кои се на 
патот на евроатлантските ин
теграции, поддржувајќи ги во 
контекст на остварување на по
требните критериуми и принци
пи потребни за влез во Европ
ската унија и нудејќи ја својата 
стручна и техничка помош.

Присутните министри ја 
по тврдија поддршката што Ма
кедонија ја има во врска со за
вршетокот на интеграцијата на 
земјата во НАТО сојузот. Албан
скиот министер Цакај посеб
но се заблагодари за помошта, 
поддршката и соработката што 
Албанија ја прими по трагич
ните земјотреси што ја погодија 

оваа земја. Македонскиот заме
ник министер за надворешни 
работи, Андреј Жерновски, им 
се заблагодари на министерот 
Радман и на останатите колеги 
за поканата и огромното госто
примство. Тој истакна дека е 
голема чест и задоволство да 
се биде дел од состанокот на 
Јадранската тројка и дека за 
нашата земја тоа претставува 
голема поддршка, посебно во 
овој период што му претходи на 
претседателствувањето на РХ 
во Европската унија. Жернов
ски потенцираше дека се наоѓа
ме во еден историски момент кој 
е многу важен за целиот регион 
и поради тоа од неизмерно зна
чење се соработките од ваков 
вид. Кажа неколку зборови и 
за важноста на копретседател
ството на Македонија на Бер
линскиот процес што претста
вува прв случај држава која не 
е членка на Европската унија 
да се најде во таква улога.

Елена Кипровска Кнежиќ

Ч леновите на лите
ратурна секција на 

Македонското културно 
друштво на Истарската 
жупанија „Св. Кирил и 
Методиј“ од Пула зедоа 
учество во поетската 
вечер Стоп за насил
ството врз жените 
која беше одржана во 
Ровињ. Оваа поетска ве
чер посветена на Меѓу
народниот ден против 
насилството над жени
те беше одржана на 25 
ноември 2019 година 
во „Caffe bar Cinema“, 
во организација на 
здружението „КУЛТу
ра сНОВА“ од Загреб, 

како и „Културни круг“ 
од Ровињ, а водителки 
беа Вера Босази и Сла
ва Божичевиќ.

Оваа вечер ја под
ржаа и беа присутни 
претставничката на 
„Сигурна куќа на Ис
тра“, Моника Павичиќ, 
претседателката на 
„Kreativnog DUHa“, 
и полициската служ
беничка од Одделот за 
превенција Сања Делач 
Фабрис.

Песни посветени 
на секоја жена врз која 
е направено насилство 
од било кој вид, со по
себни препораки, упа

тија следните поетеси: 
Бранка Гракалиќ, Да
ворка Флего, Грацијела 
Путина, Милена Зла
теска, Невија Кожљан, 
Петар Шлат, Славица 
Божичевиќ, Ружа Роси, 
Слободанка Кулина и 
Вера Босази. На овој 
начин Град Ровињ се 
приклучи во синџирот 

на голем број градови од 
повеќе држави за бор
ба против насилството 
врз жените во целиот 
свет. Во исто време беа 
одржани програми во 
многу градови низ цела 
Хрватска, Србија, Црна 
Гора, Македонија, како 
и во други земји.

М. З.

Регионална поддршка за македонскиот пат кон ЕУ

Стоп за насилството 
врз жените 

На четвртиот состанок на Јадранската тројка што се одржа во 
Хрватска понудена е стручна и техничка помош за земјите кои 

се на патот кон евроатланските интеграции
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М анифестаци
ја та „Денови 
на македон

ска та есен во Сплит“ 
во организација на Ма
кедонското културно 
друштво „Македонија“ 
од Сплит, годинава се 
одржа на 30 ноември 
2019 година во про
сториите на Друштво
то. Оваа манифеста
ција која е обележје 
на Македонците кои 
живеат во овој далма
тински град, а истовре
мено се и членови на 
македонското друштво, 
претставува ширење на 
македонското културно 
наследство, како и збо
гатување на културна
та понуда и промоција 
на македонското тво
рештво. Пред публи ка
та беа претставени кни
гите поезија од Мир
јана Мајиќ од Задар и 
Мирјана Златеска од 
Пула.

Авторките се ви
стин ски амбасадори на 
македонскиот пишан 
збор и на македон
скиот јазик, не само 
на територијата на РХ 
каде што живеат, туку 

и надвор од нејзините 
граници. Станува збор 
за дводомни авторки, 
кои несебично го ши
рат и претставуваат 
ма кедонскиот јазик со 
учество на бројни ма
нифестации посебно 
во Република Хрват
ска. Авторки се на три 
збирки поезии, бројни 
зборници, а добитнички 
се и на повеќе награди 
и благодарници со што 
се познати во поетските 
кругови.

Оваа манифеста
ција ја отвори претсе
дателката на Друштво
то, Венка Џанко, а про
мотор на промоцијата 
беше Милена Георгиев
ска, новинар и педагог. 
Таа го истакна култур
ното значење на ова 
тво рештво за македон
скохрватските одно
си, а присутните ги за
позна со авторките на 
збирките поезија и со 
нивното творештво.

Културни 
амбасадорки на 
пишаниот збор

Авторката на „Ода 
на љубовта“, Милена 

Златеска е Македонка, 
која со своето семејство 
живее во Пула и, меѓу 
другото, е активна 
член  ка на З аедницата 
на Македонците во РХ 
и потпретседателка на 
МКД „Св. Кирил и Ме
то диј“ од Пула. Освен 
како мајка, сопруга и 
економист по профе
сија, се докажува и 
како автор на прекра
сни стихозбирки. Кни
гата „Ода на љубовта“ 
е нејзина втора книга 
и претставува свое
видно продолжување и 
дорекување на нејзи
ната прва стихозбирка 
„Огниште“ која е пе
чатена во 2014 година. 
Мислите и пораките за 
љубов, како и домот и 
семејството се теми за 
кои пишува авторката. 
Во продолжение, Зла
теска прочита неколку 
песни од своите стихо
збирки кои беа просле
дени со голем аплауз од 
присутната публика.

Поетесата Мирјана 
Мајиќ е родена во Ско
пје и од 1980 година жи
вее во Задар. Таа е гор

да Македонка, мајка, 
сопруга и баба. Веќе 16 
години е претседателка 
на МКД „Билјана“ во 
Задар, активна членка 
во ЗМРХ и во повеќе 
поетски здруженија во 
РХ. Откако знае за себе 
имала афинитет за пи
шување. Првата збир
ка поезија „Носталгија 
и љубов“ и втората 
„Пе  сни од душа“, напи
ша ни се двојазично, на 
македонски и хрват
ски јазик. Во нејзината 
поет ска кариера има 
напишано и монодра
ми, песни за деца и га
танки кои не се објаве
ни. Во стихозбирките 
актуелни се љубовта 
кон домот, семејството 
и кон двете таткови
ни, како и потребата и 
аманетот да се биде до
бар и човечен. Таа пред 
публиката прочита дел 
од своето поетско тво
рештво.

Настанот беше збо
гатен со пригодна про
грама на секциите на 
МКД „Македонија“ од 
Сплит.

 Марта Жаја

Домот и татковината – творечки извори 
во поезијата на Мајиќ и Златеска

Претставувањето на книгите „Ода на љубовта“ 
од Милена Златеска и „Песни од душа“ од Ми
рјана Мајиќ се реализира во рамките на „Дено

вите на македонската есен во Сплит“
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Нови книги 

З аедницата на Македонци
те во РХ своето издаваш
тво во 2019 година го збо

гати за две нови книги – Чувари 
на душата од Милена Златеска 
и Во прегратка на љубовта 
од Мирјана Мајиќ. Неуморните 
поетеси повторно ги израдуваа 
верните читатели со прекрасна 
лирика посветена на животот, 
носталгијата кон родната грут
ка и љубовта како главен дви
гател на човековото постоење.

„Новата творечка објава на 
Златеска не е само поетски крик, 
туку и своевидна филозофија 
на егзистенцијата како обеди
нување, заедничко дејствување 
на зборот и човекот, времето и 
просторот. Авторката стрпливо, 
системно и доследно ја гради 
сопствената одговорност пред 
пишаниот збор. Оттука и ре
зултатот на вредности во секое 
ново дело како вистина за себе 
и за своето време. Душата е таа 
што го идентификува човекот. 
Златеска го следи и доследно 
го остварува тоа правило како 
уметничка и животна вистина“, 
ќе напише рецензентот проф. 

др Васил Тоциновски за Чува
ри на душата.

Во стихозбирката Во пре
гратка на љубовта, Никола 
Шимиќ Тонин истакнува: „По
езијата на Мирјана дише со 
љубов и затоа не е тешко да се 
засака. Опиена е од љубов која 
искрено трае само кај ретките 
среќници. За мене, кај поезија
та што ми се допаѓа важно ми е 
само едно нешто – да ме допре. 
Во тие песни да најдам и дел од 
себе. Да почувствувам искре
ност на душата што ми зборува. 
Да ме изненади со познатото, а 
сепак со своето. Песните на Ми
рјана се лични и искрени.“

И двете стихозбирки се 
двојазични, пишувани на мај
чин македонски и хрватски ја
зик. И двете се проткаени со 
многу емоции и збогатени со 
импресивни илустрации што 
хармонично го надополнуваат 
плодното поетско творештво. 
Па сепак, секоја на свој начин е 
оригинална и единствена, посеб
на и неспоредлива, нуди задо
волство за сечиј вкус и со право 
го заслужува нашето внимание.

Е. Петровска

СЕЛО
На рамена го носам

теретот на планината,
додека гласот

одекнува од ридиштата.
Врвовите се споија

и облаците се разредија
да огрее сонцето

врз болната душа
поклопена од теретот

на времињата.
Довикувам!

Гласот се слуша
одекнува од сите страни

од пустото село.

Милена Златеска

ЈАС ТИ СЕ ДАВАМ
Јас ти се давам,

ти ја давам
својата душа,
своето тело,

својата безгранична љубов.
Во твоите раце

ја ставам
својата среќа, својот живот.

Само небото знае
колку љубов
има во мене.

Љубовта е за мене
спас.

Мирјана Мајиќ

Љубовта како главен двигател
Секоја стихозбирка на свој начин е оригинална и единствена, посебна и неспоредлива, нуди за

доволство за сечиј вкус и со право го заслужува нашето внимание
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Н овата книга на по
знатиот македон
ски писател и кни

жевен истражувач, пре 
ведувач и ан тологичар, 
Васил Тоциновски, на 
словена „Заветни поуки“, 
е негово деветто дело на 
книжевна критика, есеи
стика и записи. Изда
вач е Академски печат 
од Скопје. Во поговорот 
кон книгата авторот ќе 
запише дека дарувањето 
е возвишена и благосло
вена работа. Книжевната 
критика, која во себе ги 
вградува времето, дарба
та и знаењето на авторот, 
е сведоштво за другиот и 
другото и е дел од негово
то височество дарување
то/посветувањето. Секоја 
работа има сопствена 
приказна што неминовно 
прераснала во судбина. 

Дел од нив е и книга
та „Заветни поуки“ како 
продолжување на плодна
та и предана критичарскоесеи
стичка работа на Тоциновски. 
Содржината на делото ја со
ставуваат 72 текста создавани 
и публикувани во периодот од 
20152019 г. Голем дел од нив се 
предговори и поговори, и објави 
во странската книжевна перио
дика и добро е што се собрани на 
едно место како првично четиво 
за македонските читатели. Со 
право почитуваниот критичар 
напомнува оти литературата ги 
совладува сите времиња и про
стори во потрага по трајни вред
носни и автохтони поетики. Во 
книгата потврдено е творечкото 
љубопитство со проследување и 
вреднување на дела од сите кни
жевни жанрови и видови, чии 
потписници се автори од раз

лични генерации. Тоциновски 
по себно внимание посветува на 
темите и мотивите, на јазикот и 
стилот, оригиналноста и посеб
носта на творецот кој го пресоз
дава животот во литература со 
неодминливото чувство за одго
ворност пред пишаниот збор.

Мостови на 
пријателство

Во книгата „Заветни поу
ки“ како интересни и квалитет
ни дела се разгледуваат стихо
збирката „Ода на љубовта“ од 
Милена Златеска и монограф
скиот труд „Хронологија на Ох
ридската архиепископија“ од 
Огнен Бојаџиски. Ова се дел од 
богатата издавачка дејност на 

Заедницата на Македон
ците во Р. Хрватска. Есејот 
со префинета лиричност 
„Десет години Хрватско 
книжевно друштво во 
Рие ка“ посебно внима
ние посветува и соопш
тува многу значајни по
датоци од активностите 
и манифестациите што 
Друштвото ги реализира 
во соработка со Македон
ското културно друштво 
„Илинден“. Разгледувани 
и вреднувани се автори 
и дела од сите балкански 
книжевности и во таа бо
гата продукција посебно 
внимание им е посвете
но на хрватските автори: 
Неда Дукариќ Костелац, 
Ана Дудиќ, Срѓан Духо
виќ, Дамир Марас, Јасен
ка Медведец, Ивона Капор 
и Сања Гракалиќ Пленко
виќ. За Тоциновски писа
телите се луѓетворци кои 
градат трајни мостови на 
пријателство, доверба и 

соработка меѓу народите и др
жавите. Секое книжевно дело 
е одраз на сопствениот иден
титет од луѓе, време и простор, 
но нивните трајни вредности 
истовремено ги посведочуваат 
со своите универзални, општо
човечки значења и димензии. 
Станува збор за автор кој има 
убава и едноставна мисла, кон
кретни и аналитички ставови и 
оценки, критичар кој го почиту
ва вложениот човечки труд, но 
над сите нив како врвно начело 
го бара и афирмира крајниот 
книжевен резултат. Естетските 
вредности се знакови за добро 
дело или да го употребиме по
имот на авторот поука за чита
телско книжевно насладување.

Елизабета Петровска

Критиката е животно и творечко 
искуство

Во книгата „Заветни поуки“ како интересни и квалитетни дела се разгледуваат стихозбирката 
„Ода на љубовта“ од Милена Златеска и монографскиот труд „Хронологија на Охридската архие
пископија“ од Огнен Бојаџиски, како дел од богатата издавачка дејност на Заедницата на Маке

донците во Р. Хрватска
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* Прекрасниот настап на жен
скиот вокален етно состав 
„Езерки“, со неколку нумери од 
нивниот богат репертоар на ма
кедонски народни песни, беше 
вовед во трибината „Македо
нија низ легенди“ што се одр
жа на 6 ноември 2019 година во 
Европскиот дом во Загреб, како 
дел од циклусот „Позната не
позната Македонија“. Настанот 
беше овозможен од Загрепска
та жупанија, а во организација 
на Лена Ѓапиќ, претставничка 
на македонското национално 
малцинство во Загрепската жу
панија.

За македонските легенди 
го вореше Гордана Јанакиев
ска, македонска работничка во 
ту ризмот, која модераторката 
на трибината, претседателка
та на Хрватскомакедонското 
друштво, Јудита Реј Худечек, ја 
опиша како најпозната и најна
градувана промоторка на ма
кедонскиот туризам и историја. 
Јанакиевска пишува книги и 
особено се занимава со легенди
те за Крале Марко, кој во свое 
време бил многу познат по него
вата храброст.

Меѓу бројната публика на 
настанот беше присутен и На

зиф Џафери, вршител на рабо
тите при Македонската амбаса
да во РХ.

Инаку, „Езерки“ и „7/8“ 
при Хрватскомакедонското 
дру  штво од Загреб, одржаа и 
два успешни концерта во овој 
пе   риод. Едниот беше на 10 
ноем   ври во Пољаница Бистра
нска, а другиот на 24 ноември 
во Јастребарско. Преубави кон
церти, исполнети со емоции и 
позитивна енергија, и како и 
секогаш, верно поддржани од 
публиката.

* На покана од КУД 
„Железничар“ од За
греб, на 16 ноември 
2019 година во нивните 
простории гостуваше 
Фолклорниот ансамбл 
за традиционална му
зика и танц „Мегдан“ 
од Богданаци. Заеднич
киот настап на овие две 
друштва приреди неза
боравно доживување 
за загрепската публика 

која со овации и гро
могласни аплаузи ги 
поддржуваше изведби
те. На репертоарот се 
најдоа изворни песни и 
стилизирани фолклор
ни кореографии со сета 
убавина и раскош на 
народните носии.

Концертот беше 
по сетен и од претстав
ници на МКД „Охрид
ски бисер“ од Загреб.

* Прилепскиот театар „Војдан 
Чернодрински“ со претставата 

„Глембаеви – уште една леген
да“ во режија на Бранко Брезо
вец, од 1921 ноември 2019 го
дина, поради големиот интерес 
на публиката, по втор пат гос
туваше во Загреб. Претставата 
се изведуваше во соработка со 
ансамблот на загрепскиот теа
тар „Еуроказ“, по текст на Ми
рослав Крлежа, а премиерно 
беше изведена во октомври во 
Прилеп.

Овој единствен проект е ре
зултат на долгогодишниот ин
терес на хрватскиот режисер 
Брезовец за драмата „Господа 
Глембаеви“ од Крлежа, која 
досега три пати ја има поставе
но на сцените во Риека, Загреб 
и во Прилеп. Композитор на 
претставата е Никола Мицев
ски, сценограф Ивана Кнез, 
костимограф Сузана Брезовец, 
а играат осум прилепски и пет 
загрепски актери.

Блиц вести од културата

Јастребарско
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* На 13 декември 2019 годи
на во галеријата „Макек“ во 
Загреб, се одржа меѓународ
на ликовна изложба под назив 

„Ново откриена Аркадија“, во 
организација на Арт колонија
та „Paradiso“, која веќе 9 годи
ни претставува дел од богатата 
продукција настаната на ликов
ните уметнички средби на ос
тровот Раб.

На изложбата беа претста
вени дела на 15 хрватски и 
меѓународни автори, меѓу кои 
беше Петра Јовановска со умет
ничката слика „Импресија од 
Раб“, акрил на платно. Јова
новска е родена 1972 година во 
Чешка. Дипломира графика на 
Факултетот за ликовни умет

ности во Скопје. Досега имала 
42 самостојни и учествувала на 
преку 230 групни меѓународни 
изложби. За своите дела доби
ла повеќе награди и призна
нија. Член е на Здружението на 
уметници на Македонија и на 
Уметничкиот совет на ДЛУМ. 
Живее и дејствува како само
стоен уметник во Македонија и 
во Чешка.

На отворањето на излож
бата меѓу присутните беше и 
Назиф Џафери, вршител на ра
ботите при Македонската амба
сада во РХ.

* По повод Денот на Координа
цијата на советите и претстав
ниците на националните мал
цинства на Загрепската жупа
нија, на 21 декември 2019 година 
во ресторанот на хотелот „Фе
никс“ во Старо Чиче, се одржа 
пригодна културноуметничка 
програма. Свеченоста ја отвори 
претседателот на Координација
та, Имбро Беркеш, а меѓу при

сутните беше и претставничка
та на македонското нацио нално 

малцинство во Загрепската жу
панија, Лена Ѓапиќ.

На одбележувањето не изо
стана добрата песна, за што беа 
заслужни Бошњаците, Црно
горците и Ромите, а во забав
ниот дел од програмата настапи 
музичкиот состав „Бараби“, на 
кој се танцуваше и пееше до до
цна во ноќта.

Е. П.

„17.  Human rights film 
festival“, што се 
одр жа на некол

ку локации во Загреб и Риека, 
официјално беше отворен на 1 
декември 2019 година во киното 
„Тушканац“ во Загреб, со про
екција на повеќе наградувани
от македонски долгометражен 
документарен филм „Медена 
земја“ во режија на Љубомир 
Стефанов и Тамара Котевска. 
И во другите кино сали во Хр
ватска македонскиот докумен
тарец побуди огромен интерес, а 
проекциите беа и повторувани.

Филмот раскажува висти
нита, топла приказна за Атиџе, 
последната жена одгледувач на 
диви пчели во Европа, која жи
вее сама со својата мајка во се
лото Бекирлија во областа Овче 
Поле, во Македонија. Идејата на 
филмот е да се прикаже припад
носта на човекот кон природата 
и нарушувањето на природната 
рамнотежа преку судир на два 

различни начина на ис
користување на природ
ните ресурси. Атиџе жи
вее во рурална средина, 
во трошна куќа, одгле
дува пчели и прави мед. 
Нејзиното мото е „Земи 
половина од медот, поло
вина остави за пчелите“. 
Со својата човечност и 
пожртвуваност, со нејзи
ните напори да ги спаси 
пчелите од домашните 
пчелари кои го нападнале нејзи
ниот имот и го загрозиле нејзи
ното постоење, таа ја носи глав
ната порака на филмот: „Ако 
еден го прекрши правилото, сите 
ја плаќаат цената“. Продуцент и 
монтажер е Атанас Георгиев, му
зиката е на групата „Фолтин“, а 
реализиран е како дел од проек
тот „Програма за зачувување на 
природата во Македонија“.

Позитивни рецензии од кри
тичарите, овации и долги аплау
зи од публиката се реакциите за 

филмот. Меѓу бројните награ
ди што ги доби, награден е и со 
три признанија и прогласен за 
најдобар светски документарец 
на најголемиот американски 
фе  стивал на независен филм 
„Сан денс“ каде што премиерно 
беше прикажан, а со одлука на 
Американската филмска акаде
мија, номиниран е за престиж
ната награда „Оскар“, и тоа во 
две категории, за документарен 
и за меѓународен филм.

 Е. П.

„Медена земја“ ги полни кино салите



Македонска православна црква во РХ

МПЦ во РХ32

Г радоначалникот на Град 
Загреб, Милан Бандиќ, со 
своите соработници при

суствуваше на богослужбата 
која на Бадник се одржа во ка
пелата „Св. Рок“ во Загреб, која 
македонските православни ве
рници во Загреб ја користат за 
своите богослужби.

Честитајќи ги Бадник и 
Бо жиќ, загрепскиот градона
чалник покрај на потребата за 
взаемна соработка се осврна и 
на изградбата на првата маке
донска православна црква во 
Загреб и Хрватска, истакну
вајќи дека како и на почетокот 
при поставувањето на темели
те, така и при завршувањето на 
црквата, Градот Загреб ќе из
најде начин да помогне. Да при
донесе попредано да го молиме 
Бога, да ја шириме македонска
та култура и заеднички придо
несуваме за љубов, заедништво 
и солидарност.

По тој повод како и за цело
купната досегашна поддршка и 
соработка парохискиот свеш
теник Кирко Велински изрази 
искрена благодарност до град

ската администрација и лично 
до градоначалникот Бандиќ, ис
такнувајќи дека неговото праз
нување на Бадник со верни
ците е повеќе од показател на 
вистинска почит и уважување и 
во таа пригода му даруваше ре
плика од Милениумскиот крст 
од Скопје.

Според обичајот, во црквата 
беа подготвени лепчиња со па

ричка, бадникови гранчиња и 
скромни дарови за дечињата.

Божиќ – понизно да му 
ја отвориме вратата на 
нашите срца на Христос 

и на нашите браќа и 
сестри

Како низ сите македонски 
православни храмови на МПЦ 
низ дијаспората и во МПЦ во 
Хрватска, молитвено и досто
инствено го одбележавме еден 
од најголемите христијански 
празници, Рождество Христово 
– Божиќ, посветен на раѓањето 
на Исус Христос.

Парохискиот свештеник 
протојереј ставрофор Кирко Ве
лински на МПЦО на 7 јануари 
2020 г. во Црковната општина 
„Св. Злата Мегленска“ во Загреб 
отслужи света литургија и впе
чатливо ги истакна Евангелски
те текстови кои трајно сведочат 
за раѓањето на спасителот: Рим
скиот император Август издал 
заповед за попис на населението 
во Империјата според која секој 
требал да биде запишан во гра

Христос се роди! Навистина се роди!
За црквата посебно залагање е заложбата да се исполни човечката и христијанска цел. Да се усо
вршува доброто во љубовта и светоста. Да се поучува со својот живот, со својот пример, сѐ што е 
изговорено да биде потврдено и со животот, и со делото. До сите верници и луѓе со добра волја, од 

срце ви го Честитаме Рождеството Христово – Божиќ. Христос се роди! Вистина се роди!
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дот на своите дедовци, 
па заради тоа Јосиф и 
дева Марија патувале 
од Назарет во Витлеем 
затоа што биле од ро
дот Давидов. Но, зара
ди големиот прилив на 
луѓе по повод пописот 
недостасувал простор 
по куќите и гостилни
ците, но не и добра во
лја меѓу добрите луѓе 
кои им помогнале та 
ги упатиле во блиската 
пештера каде пасти
рите во моменти на не
време се засолнувале со 
своите стада. Некаде во 
ноќта силна светлина 
ги исполнила околни
те ридови и пештерата, 
тоа ги уплашило пас
тирите кои со стадата 
ноќевале на отворено, 
но ангелот Господов ги 
утешил јавувајќи им 
ја радосната вест дека 
се родил Спасителот. 

Пастирите отрчале во 
пештерата и ги виделе 
Марија и Јосиф со Бо
гомладенецот на кој му 
се поклониле и отишле 
во градот да ја разне
сат веста за раѓањето 

на Спасителот. Набр
гу кај првородниот син 
на Света Дева Марија 
пристигнале и тројца
та мудреци од исток на 
кои за раѓањето на Спа
сителот им соо пштила 
необичната ѕвезда на 
небото која ги дове
ла до пештерата, при
несувајќи му дарови: 
злато, ливан и смирна. 
Овие дарови требало да 
претскажат дека ново
роденото дете е во исто 
време човек (смирната), 
Бог (ливанот – темјанот) 
и цар (златото).

Заедништво
Во својата пропо

вед протојереј став
рофор Велински, пра
вејќи паралела со една 
социјална димензија, 
го истакна вистинско
то значење на Божиќ 
па ги повика верниците 
на зедништво, несебич
но помагање околу до
вршувањето на првата 
македонска црква во 
Загреб и грижа едни за 
други. Особено новодој
дените Македонци во 
Хрватска по разни ос
нови, привремено или 
трајно во Република 
Хрватска, да ги пра

шаме дали им треба 
помош? Да им ги отво
риме широко вратите и 
како црква, но и наши
те домови и да ги при
фатиме, знаејќи колку 
се тешки почетоците 
во туѓина, колку е теш
ко да се слави Божиќ, 
Велигден... надвор од 
татковината и без свои
те најмили, таткото, 
мајката, бабата, дедо
то, кумовите... истак
нувајќи дека треба да 
им се приближиме на 
оние кои се сами, како 
пастирите да излеземе 
од своите огради и да 
бидеме со Исус, да го 
пронајдеме светлото во 
Витлеемската пештера, 
да ја отвориме врата
та на нашите срца за 
Христос.

На крајот, протоје
реј ставрофор Велин
ски пред верниците ја 
прочита Божиќната по
сланица упатена од Ар
хиепископот Охридски 
и Македонски господин 
господин Стефан заедно 
со членовите на Светиот 
Архиерејски Синод на 
Македонската Право
славна Црква – Охрид
ска Архиепископија.

Зорица Велиновска

Христос се роди! Навистина се роди!
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И оваа година, Ма
ке    донската право

славна црковна оп
штина „Св. Наум Ох
ридски“ во црквата 
„Госпе од Анчела“ во 
Сплит ги собраа Маке
донците од овој далма
тински град на свечена 
литургија посветена на 
најголемиот христијан
ски празник Божиќ 
– раѓањето Христово, 
која ја водеше свеште
никот на МПЦО во Р. 
Хрватска, протојереј  
ставрофор Кирко Ве
лински. Богослужбата 
се одржа на 5 јануари 
2020 година, на денот на 
заштитникот на МПЦО 
Сплит, св. Наум Охрид
ски.

Во преполната црк
ва имаше навистина 
свечена атмосфера која 
ја надополни и пејачка
та група на МКД „Ма

кедонија“, која за оваа 
пригода под водство 
на Олга Барбир изведе 
неколку црковни бо
жиќни песни, а посеб
на чест укажаа гостите, 
заменикот на жупанот 
на Сплитскодалматин
ската жупанија, Лука 
Брчиќ и раководител
ката на Канцеларијата 
на Град Сплит, Марина 
Протиќ. Отец Кирко на 
гостите им врачи при
годни подароци како 
благодарност за несе
бичното помагање во 
изградбата на првата 
македонска православ
на црква во Република 
Хрватска, во Загреб.

По завршената бо
гослужба, во простори
ите на МПЦО „Св. Наум 
Охридски“ на Мажура
ниќевото шеталиште се 
одржа редовното Со
брание на МПЦО кое 

продолжи со Трпеза на 
љубовта која ја бла
гослови парохискиот 
свештеник, протојереј 

ставрофор Кир ко Ве
лински.

М. Ж.

Д остојно, во духот на 
верата и традиција

та на предците, верни
ците на Македонската 
православна црковна 
општина „Св. Јоаким 
Осоговски“ од Пула го 
прославија Рождество
то на Господ Исус Хри
стос – Божиќ. Верници
те од целата Истарска 
жупанија беа упатени 

кон Пула на 7 јануари, 
со една мисла, со една 
вера, за еден народ кој 
верува во Бога.

Христос се роди! 
Беше поздравот на сите, 
со одговор Нависти
на се роди! Богослуж
бата беше одржана во 
црквата „Св. Фрањо“ 
во Пула. Што има по
убаво за секој верник 

во срцето со Бога да го 
слави неговото раѓање. 
Но грутката на тешко
тијата секогаш е легна
та, стои во градите – да
леку од домот свој. Од 
друга страна, со дла
бока благодарност до 
Град Пула, Истарската 
жупанија, Католичката 
црква и Република Хр
ватска зашто на верни
ците им е овозможено 
по свои правила да си 
ги прослават сите праз
ници, сите адети, оби
чаи и традиции што се 
прават во татковината 
Македонија.

Божиќната бого
служба ја предводеше 
отец Дејан Миловски, 

кој допатува од Ма
кедонија и кој покрај 
молитвите, ги пренесе 
и поздравите и ја про
чита посланицата од 
Не  говото Блаженство 
Ар  хиепископот Охрид 
ски и Македонски г.г. 
Стефан заедно со чле 
новите на Светиот Ар
хиерејски Си нод на 
МПЦОА. По светата 
литургија про должи 
дружење во про сторот 
на Советот на македон
ското нацио нално мал
цинство за Град Пула 
со подготвената Трпеза 
на љубовта за сите при
сутни.

М. З.

Со пораки за мир, љубов и благосостојба е 
доживеана божиќната магија

Достоинствено прославен Божиќ



Настани

Настани  Događaji

35

Бадник – На 6 јануари 
годинава МКД „Бил
јана“ од Задар орга
низирано го прослави 
македонскиот Бадник. 
Водителката на лите
рарнодрамската сек
ци ја „Записи со љу
бов“, Мирјана Мајиќ, 
воедно и претседател
ка на Друштвото, ги 
поздрави присутните и 
се задржа на обичаи
те и легендите врзани 
за овој голем верски 
празник. Многумина 
од гостите беа видно 
из ненадени колку Ма
кедонија има обичаи, 
легенди и верувања за 
Бадник. Се кршеше и 
погача, а паричката му 
падна на еден гостин 
од Хрватскоруското 
друштво на пријатели. 
Покрај нив, беа присут

ни и претседателот и 
потпретседателката на 
Хрватското книжевно 
друштво – огранок За
дар, Никола Шимиќ То
нин и Жаклина Кутија, 
претседателката на 
Сло венското друштво 
СДК „Липа“, Дарја Ју
суп, како и поети од 
книжевното здружение 
„Ријечи изнад свега“.

На настанот учес
твуваа сите три секции 
на Друштвото (литерар
нодрамската, инстру
менталнопејачката и 
етно работилницата) и 
неколку поети: Марија 
Ивош, Мели Поповиќ, 
Зорица Бујановиќ, Јо
ван Николовски и Ни
колина Мојиќ. Се читаа 
песни пригодни за овој 
голем ден, а со пригод
на програма настапи и 

пејачката секција. Чле
новите на етно рабо
тилницата „Ѓерѓев“ во 
чиј состав дејствува и 
кулинарската секција 
ја подготвија богатата 
трпеза. Со коледарски 
песни и со понудено 
овошје се дочека пол
ноќта со честитката – 
ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Василица – Одбележу
вањето на Старата 
Но ва година по Ју ли
јанскиот календар на 
13 јануари и овој пат не 
изостана во МКД „Бил
јана“. Претседателката 
на Друштвото, Мирја
на Мајиќ, зборуваше 
за обичаите, верувања

та и легендите. Според 
традицијата, се крше
ше погача со паричка, 
која годинава падна 
кај членката Славица 
Дилиќ, која беше на
вистина возбудена и 
среќна, а и ние ѝ по
сакуваме многу среќа 
и радост. За пријатно 
поминатите заеднички 
моменти се погрижија 
инструменталнопејач
ката секција „Б илјана“, 
етно работилницата 
„Ѓер  ѓев“ и членката Је
ле на Петровиќ, која се
која година на овој ден 
го слави својот роден
ден. Нека ни е СРЕЌНО 
И БЕРИ ЌЕТ НО!

Мирјана Мајиќ

В о МКД „Браќа Ми
ла  диновци“ од О сиек 

оваа година на де ца
та Божиќ им дојде два 
пати. Првиот пат, дури 
двајца Дедо Мразовци 
им донесоа пакетчиња 
додека беа на учили
ште, а вториот пат кога 

со возрасните беа на 
про славата на право
славниот Божиќ.

На 14 декември 
2019 година, Борис 
Тра јановски, претседа
тел на Друштвото и 
Дра гољуб Сиљаноски, 
претставник на МНМ 

за Осиечкобарањската 
жупанија ги изненадија 
учениците по македон
ски јазик во ОУ „Вије
нац“ со пакетчиња!

На 8 јануари 2020 
година, во простории
те на МКД „Браќа Ми
ладиновци“ и децата и 
постарите членови на 
Друштвото се собраа 
околу богатата трпе
за за да го одбележат 
православниот Божиќ. 
Се кршеше Божиќна
та погача, се јадеа сар

ми, слатки и други спе
цијалитети, а се запеаја 
и македонски песни. 
Друштвото им подели 
благодарници на свои
те членови за исклучи
телен придонес во не
говата работа во 2019 
година, а неколкумина 
ги прогласи и за по
чесни членови: Јагода 
Тренеска Цветичанин, 
Јагода Јањиќ, Веселин
ка Стојавиќ, Андријана 
Галовиќ.

 Ј. Т.

Традиционално дружење за Бадник и Василица

Божиќ весело, на два пати

Одбележувањето на овие два датуми беа пред
видени во „XVII. Денови на македонската култу

ра“ во МКД „Билјана“ од Задар
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Н а 19 ноември 2019 година 
за празникот св. Никола, 

чле новите на МКД „Охрид
ски би сер“ од Загреб се собраа 
на прослава во просториите на 
Заед ницата на Македонците 
во РХ. Настанот истовремено 
беше и повод да се прослават 
претстојните новогодишни и 
Бо жиќни празници.

Во добро расположение не 
изостанаа убавите желби и че
ститки, веселата песна и разни
те домашни специјалитети на 
богатата трпеза, подготвени од 
кулинарската секција под вод
ство на Недка Тркуља. Претсе
дателката на Друштвото, Вио
лета Штерјова, посака среќни 

празници и успешна нова годи
на, заедништво и сплотеност за 
благосостојба на сите.

Со песна за Василица
За Василица или Стара Но

ва година според Јулијанскиот 
календар МКД „Охридски би
сер“ од Загреб приреди настан 
за паметење. Просториите на 
Заедницата на Македонците во 
РХ беа претесни да ги зберат 
гостите на 14 јануари 2020 го
дина, кои дојдоа да се повеселат 
по стариот македонски обичај.

Со свечени празнични по
здрави претседателката на Дру
штвото, Виолета Штерјова, ги 

дочека присутните, меѓу кои 
беа и вршителот на работите 
при Македонската амбасада 
во РХ, Назиф Џафери, почес
ниот доживотен претседател на 
ЗМРХ, Никола Гроздановски и 
познатата македонска актерка 
Ко стадинка Велковска. Зоран 
Мицковски во својот говор пот
сети на обичаите за Василица, 
па во таа пригода се кршеше и 
питата со паричка.

Пејачката група „Моми би
серни“ под водство на Сафиудин 
Алимоски исполни неколку ма
кедонски народни песни, а по
тоа следеше забава со одлична 
музика до доцна во ноќта.

Е. П.

Р азиграно, распеано, 
весело, едукатив

но и забавно – ваква 
беше атмосферата во 
просториите на Ма
кедонското културно 
друштво „Македонија“ 
во Сплит на 28 декем
ври 2019 година. Пред 
доаѓање на Новата 2020 
година беше одржа
на предно вогодишна 
забава за нај младите 
членови на Друштвото. 
Нового диш   ната програ
ма имаа мож ност да 
ја п ро следат повеќе 
од 20тина најмлади 
членови која за нив ја 

подготви МКД „Маке
донија“. Најголема ра
дост на оваа про слава 
беше доа ѓањето на 
Дедо Мраз кој најмла
дите ги израдува со но
вогодишно пакетче и со 
новогодишна при казна, 
интересна и пред сѐ за
бав на, на која покрај 
де цата подеднакво се 
ра дуваа и возрасните. 
Но во годишни подаро
ци добија и ученици
те од ОУ „Скалице“ во 
Сплит кои го изучуваат 
македонскиот јазик по 
моделот Ц.

М. Ж.

Празнична прослава

Предновогодишна забава и дарови за 
најмладите во Сплит



Г лаголската именка се образува од несврше-
ни глаголи со наставката -ње. Оваа наставка 

се додава на основниот вокал а (кај а- групата) и 
на основниот вокал е (кај е- и и- групата): гледа 
– гледање, вика – викање, мие – миење, јаде – ја-
дење, носи – носење, коси – косење.

Поретко се образува и со наставката -ние, нај-
често од свршени глаголи: воспитание, решение, 
признание, заседание и др.

Глаголската именка е форма во која се вкрсту-
ва глаголот и именката, значи, во неа има нешто 
глаголско и именско. Во промената таа се одне-
сува како именка (во среден род е, има еднина и 
множина, се членува), а се изведува од глаголска 
основа и најчесто значи име на дејство во нај-
општ вид, без укажување на неговиот вршител.

Поретко може да означува и предмет. Споре-
ди: Масата беше преполна со јадење и пиење, т.е. 
со храна и пијалак.

Кога е употребена со предлог, глаголската 
именка заменува некоја зависна реченица или 
одделна глаголска форма, како во следниве 
примери: -Го фатиле на спиење. (=Го фатиле 
додека спиел). -Грешката ja направив од не
внимание. (=Грешката ја направив затоа што 
не внимавав). -Време е за поаѓање. (=Време е да 
појдеме). -Со брзање ќе стигнеш. (=Ако брзаш, 
ќе стигнеш). -И покрај упорното настојување, 
не ми одговорија. (=И покрај тоа што упорно 
настојував, не ми одговорија). -Влегоа со смее
ње. (=Влегоа смеејќи се.) итн.

Ф ормите на глаголскиот прилог се образу-
ваат од несвршени глаголи со наставката 

-јќи. Таа се додава на основниот вокал а (кај гла-
голите од а- групата) и на основниот вокал е (кај 
глаголите од е- и и- групата): гледа-јќи, мие-јќи, 
носе-јќи.

Глаголскиот прилог е неменлива глаголска 
форма. Одејќи со друг глагол, тој се јавува како 
негова определба, како означувач на паралелно 
дејство со дејството на глаголот во лична фор-

ма. Спореди: Гледајќи те тажен, размислував 
како да ти помогнам.

Во некои случаи глаголскиот прилог содржи 
значење кое можеме да го искажеме и на друг 
начин – со реченица, со предлог и именка и сл. 
На пр., реченицата: Излегувајќи од дома, се за-
кани дека веќе не се враќа., може да има и ваква 
форма: Кога излегуваше од дома... или пак: На 
излегување од дома...

За македонскиот јазик

За македонскиот јазик  O makedonskom jeziku

Лидија Георгиева
                                Постојан судски преведувач од македонски на хрватски јазик и обратно

(Според Македонски јазик, Просветно дело АД, Скопје, 2001)
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ГЛАГОЛСКА ИМЕНКА

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ

Е дно полугодие од оваа учеб
на година измина во Пр

вaта сушачка гимназија и во 
ОУ „Центар“ во Риека, каде 
македонскиот јазик се изучува 
како изборен предмет. Присут
ните ученици имаа можност на 
промоција се запознаат со јази
кот, писмото, традицијата, како 
и со македонската храна. Со 
интересна програма настапија 
пејачката и музичката група 
на МКД „Илинден“ предводени 
од Ивона Дуноски Митев, а беа 
апострофирани и активностите 
на друштвото „Илинден“.

Пред 12 години МКД 
„Илинден“ иницираше фор
мирање на изборна настава по 
македонски јазик и култура во 
ОУ „Центар“ за сите основни 
училишта во Риека, а пред 4 го
дини и во Првата сушачка хр
ватска гимназија за сите средни 
училишта, со цел зачувување и 
унапредување на родните, кул
турните и духовните вредности 
на македонскиот народ, како и 
негување и развој на хрватско
македонските културни, духов
ни и други врски и односи. Ос
новна идеја и цел на презенти
рањето на македонскиот јазик 

и култура во Првата сушачка 
гимназија и во ОУ „Центар“ е 
анимирање на учениците, ро
дителите и наставниците преку 
заедничка соработка и настава, 
предводена од наставничката 
Наталија Лековска да се зачу
ва автентичноста во учењето за 
културата, обичаите и јазикот 
на македонскиот народ.

Г. К.

Презентирање на македонскиот јазик 
пред ученици
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Гостувања  Gostovanja

К онцертите на националните 
малцинства се секогаш уба

ва пригода за дружење на кои 
се запознаваат и спојуваат кул
турните различности. Една так
ва пригода беше и традиционал
ниот концерт под назив „Nitko 
da ne dođe do prijatelj drag – XII. 
susret“ на Бошњачката нацио
нална заедница за Град Загреб 
и Загрепската жупанија, што се 
одржа на 10 ноември 2019 годи
на во Загрепскиот куклен теа
тар во Загреб. 

Во преполната сала на теа
тарот публиката уживаше во 18 

прекрасни песни во изведба на 
мешовитиот пејачки хор на Бо
шњачката национална заедница 
во Приморскогоранската жу
панија „Севдалије“ од Риека, на 
тамбурашкиот оркестар и хор 
на фолклорната група на вете
рани, на фолклорниот ансамбл 
СКУД „Иван Горан Ковачиќ“ од 
Загреб и на пеjачкиот мешовит 
хор, солисти и оркестар на ан
самблот „Босана“ од Загреб.

Како гости на концертот, со 
изведба на неколку македонски 
народни песни, свој настап има
ше и пејачката група „Моми би

серни“ при МКД „Охридски би
сер“ од Загреб, под уметничката 
палка на водителот Са фиудин 
Алимоски.

Е. П.

В о организација на КУД „Ру
сини“ од Осиек и под по

кровителство на Советот за 
националните малцинства на 
Република Хрватска, на 7 де
кември 2019 година во Култур
нопросветниот центар на Ун
гарците во Осиек се одржаа 15. 

„Дравски валови“ или „Дравски 
бранови“ – фестивал на хорско 
пеење на Русините во Хрватска.

На фестивалот настапија 
„Вардарките“ на МКД „Браќа 
Миладиновци“ од Осиек заедно 
со уште 8 културни и култур
ноуметнички друштва од Ву
коварскосремската и Осиеч
кобарањската жупанија. Иако 
во помал состав отколку пред 
11 години кога за прв пат уче
ствуваа на оваа манифестација, 
„Вардарките“ ги потсетија до

маќините на убавите македон
ски песни што беше проследено 
со бурен и долготраен ап лауз. 
Снимената инструментална при
дружба беше збогатена со ме
лодиски и ритмички делници на 
виолината на Кирил Наумов и 
тапанот на Јован Мадавиќ.

Ј. Т.

„Афион“ пред 
загрепската публика

П о неколкуте распродадени 
концерти во измина тиот 

период, групата „Афион“ на 
13 ноември 2019 година одржа 
уште еден, за прв пат во Хрват
скиот музички завод во Загреб. 
За овој настап групата подготви 
специјален сет и претстави не
колку нови песни од претстој
ниот албум.

Во составот на „Афион“ 
членува и Александар Јовевски, 
кој со својата виртуозност на 
кавал ја разгали бројната пуб
лика во преполната сала.

 Е.П.

„Моми бисерни“ гости на концертот на Бошњаците

„Вардарки“ на гости кај осиечките Русини



Потребно е: еден мо
дар патлиџан, брашно, 
јајце, лебни трошки, 
сол, масло, сусам.

Подготовка: Еден 
среден по големина 
патлиџан се лупи и 
се сече на тркалезни 
парчиња со дебелина 
до еден сантиметар. Се 
посолува и се остава 
еден час да испушти 
течност, за помал
ку да горчи. Потоа се 
загрева масло во тава 
и секое парче модар 
патлиџан се валка 

во брашно, јајце и во 
презла каде е додаден 
сусам. Подготвени
те парчиња се пржат 
на средна топлина на 
маслото додека не до
бијат златна боја. По
тоа се ставаат на хар
тиена подлога за да им 
се впие вишокот ма
снотија. Се послужу
ва како предјадење, 
со додаток на разни 
видови салати, а може 
да се консумира ладно 
или топло.

Потребно е: 400 г месо 
(свинско), 1 поголема гла
вица кромид, 3 чешниња 
лук, сол, бибер, црвен пи
пер, магдонос, брашно. Од 
зеленчук по желба – мор
кови, грашок, компири, 
боранија, пченка.

Подготовка: Месото се 
валка во брашно и се пр
жи на масло додека не по
румени. Потоа му се дода
ва кромидот, се пржи, па 

лукот и исто така малку се 
пржи за да пушти мирис 
и веднаш потоа се додава 
сечканиот зеленчук, се за
чинува со сол, бибер, црвен 
пипер и магдонос, па се до
дава вода и се вари додека 
не биде сварен зеленчукот. 
За да добие потребна гу
стина, еден дел од зеленчу
кот се пасира со виљушка 
или се блендира.

Кујна

Кујна  Kuhinja

Ова е еден многу лесен 
рецепт за десерт. Под
готовката е едноставна 
и брза и се состои само 
од неколку состојки.

Потребно е: 500 г 
бисквити, 500 мл хоп
ла (слатка павлака за 
матење), 200 мл мле
ко, една шолја варено 
кафе (по вкус може и 
капучино) и 50 г чоко
ладо.

Подготовка: Прво 
го вариме кафето и 
го мешаме со ладното 
млеко, потоа во мле
кото ја ставаме секоја 

бисквита и ја редиме во 
соодветен сад или под
лога за колач – може 
да биде правоаголна. 
Откако ќе го наредиме 
првиот ред, натопените 
бисквити во млекото со 
кафе ги мачкаме со хо
плата. Потоа го сложу
ваме вториот ред, пов
торно бисквити нато
пени во млеко со кафе 
и се така, додека имаме 
состојки. Врз послед
ниот ред се ренда чоко
ладо.

М. Г.

Вкусовите на Македонија

Месо со зеленчук

Колач со кафе

Похован модар патлиџан со сусам
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околку ве привлекуваат мистични 
и таинствени места, тогаш секако 
треба да го посетите локалитетот 

Цоцев Камен. Се наоѓа на 25 км западно 
од градот Кратово, на надморска височи-
на од околу 400 м, помеѓу селата Коњух 
на запад и Шопско Рударе на исток, во 
близина на маалото Цоцевци, по кого и 
го добил името.

Цоцев Камен е вулканска карпа која 
со својата специфична структура и облик 
се издвојува од околината. Висока е околу 
стотина метри и опкружена со вулкански 
карпи и пештери во кои се скриени тра-
гите на живот од праисторијата. Станува 
збор за неолитска населба во која насе-
лението се занимавало со земјоделство и 
лов. Многуте видливи остатоци и предме-
тите пронајдени во близина говорат дека 
карпата била духовно светилиште.

Се верува дека карпата е користена 
за посебни ритуали, според вдлабнати-
ните во неа, во вид на катно поставени 
пештери, со платоа пред нив, со камен 

престол, седишта, остатоци од скалила 
и со базени за ритуално капење. Тука 
биле изведувани ритуални танци со при-
несување жртви на боговите на виното и 
плодноста. Во една пештера има со цр-
вена боја нацртани симболи на човечки, 
животински, геометриски и недефинира-
ни мотиви.

Стотина метри источно од карпата 
се забележуваат исправени камења, 
односно мегалити или ориенти по кои 
се одредувала сончевата и месечевата 
позиција. На врвот на карпата е престо-
лот, свртен кон исток, од каде се набљу-
дувале сонцето, месечината и ѕвездите. 
Опсерваторијата се одржувала од каме-
ното време, па во неолитот и во бронзе-
ното време. Светилиштето се смета дека 
згаснало неколку века по новата ера.

Вредноста на Цоцев Камен е откриена 
во 1971 г. Не постојат цврсти научни до-
кази дали станува збор за праисториска 
мегалитска опсерваторија. Некои истра-
жувачи сметаат дека е единствен лока-

литет во светот кој има и светилиште, и 
жртвеник, и опсерваторија.

Постои легенда за „ѓаволското око“ 
на Цоцев Камен која вели дека луѓето кои 
живееле во пештерите биле многу слож-
ни и работливи. На врвот живеел ѓаволот 
кој им наредувал, но тие не го слушале. 
Кога се појавиле парите, ѓаволот им ре-
кол: „Досега јас одлучував кој да живее, 
а кој да се отепа, а отсега парите ќе ве 
командуваат и ќе ве отепуваат.“ А по стои 
и едно пророштво, кое сѐ уште не е по-
тврдено, дека Цоцев Камен крие огром но 
богатство: „Цоцев Камен е шуплив откај 
реката и кога врата ќе се отвори, за Ма-
кедонија ќе има доволно. Копачи нема да 
ја отворат, туку голема вода и ќе се от-
крие што оставил цар Македон.“

Како и да е, на научниците останува да 
го истражат и да се уверат која е вистина-
та за „карпата што зборува“, а на аванту-
ристите да го почувствуваат духот на дам-
нешните времиња и добро да се забават.

Е. Петровска

Убавините на Македониjа Ljepote Makedonije

ЦОЦЕВ КАМЕН – КАРПАТА ШТО ЗБОРУВА


