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ПАДИНИТЕ НА ГОРСКИ КОТАР

МАКЕДОНЦИТЕ ВО ХРВАТСКА НЕ ГИ      

Илинденските денови прославени со општо на-
родна веселба, со македонски ора и песни 
на задоволство на сите присутни.

На 31 јули во Паркот-шума "Голубињак", се собраа 
Македонци од Загреб, Осиек, Пула, Сплит, 
Задар за на убавите ливади опколени со 
столетните ели на високиот Горски Котар 
да им оддадат почит на славните јунаци 
Илинденци.

Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

Во организација на Македонското културно 
друштво "Илинден" и Македонската заедница во 
Хрватска, во Риека, град на Јадранот, во пазувите 

на Горски Котар се собраа околу 1.500 Македонци во 
чест на големиот празник Илинден. Како почесен 
гостин беше покането Културно- уметничкото друшт во 
"Бучим" од Радовиш, кое беше пре чекано со широко 
отворени раце, полни со топлина и љубов. Од друга 
страна, пак, членовите на КУД "Бучим" дојдоа во 
јадранскиот град за да им ја збо гатат прославата во чест 
на најголемиот македонски национален празник - двој-

ниот Илинден на Ма ке дон-
ците од Хрватска. Благо да-
рение на домаќините од Опш-
тината Локве и Паркот-шума 
"Голубињак", со гостите и со 
плодната соработка со мла-
динскиот фолклорен ан самбл 
"Бучим" од Радовиш, пред во-
ден од господинот Драган Ге-
оргиев, одржана е дос то инс т-
вена манифес та ција, та ка ка-
ко што и доли кува за на шиот 
најголем празник Или н ден. 

Пред многубројните Ма-
кедонци, нивните семејства, 
сограѓани и гости од секаде, 
од сите македонски друштва 
од Хрватска, на прославата 
присуствуваа и високи прет-
ставници од државниот врв, 
претседателот на Советот за 
национални малцинства на 
Република Хрватска, госпо-
динот Александар Толнауер, 
него вата екселенција амба-

садорот на Република Ма-
кедонија во Република Хрват-
ска, господинот Махи Неси-
ми, гости од сите национални 
малцинства со коишто Ма-
кедонците од Хрватска од лич-
но соработуваат. По инто-
нирањето на државните хим-
ни на Република Хрват ска и 
на Република Маке до нија бе-
ше одржана незабо равна 
прог рама од страна на фол-
клорниот ансамбл "Бу чим" од 
Радовиш. 

На 31 јули во Паркот-шума 
"Голубињак", се собраа Маке-
донци од Загреб, Осиек, 
Пула, Сплит, Задар за на уба-
вите ливади опколени со 
столетните ели на високиот 
Горски Котар да им оддадат 
почит на славните јунаци 
Илин денци. Младите игра-
орци од фолклорниот ансам-
бл "Бучим", облечени во прек-
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расните народни носии и со 
сплетот познати македонски 
ора ги намамија присутните 
и тие да се фатат на орото. 
Нашите сонародници итаа со 
прегратки кон момчињата и 
девојчињата облечени во 
народните носии од родниот 
крај, со желба да се фо-
тографираат за спомен на 
овој голем македонски праз-
ник. И навистина тој ден 
младите играорци на фол-
клорниот ансамбл "Бучим" 
уште еднаш докажаа дека 
татковината се сака преку 
песната и орото. Да можеше 
денот да се продолжи уште 
за неколку часа ќе им 
немаше крај на песната и на 
орото. Според оценката на 
организаторите, успешниот 
настап на младите фолк-
лористи-членови на ансам-
блот "Бучим" широко ги 
отвори вратите на фолк лор-
ните сцени ширум Хрватска.

Следниот ден, на 1 август, 
по Католичкиот календар, во 
Хрватска се празнува "Света 
Ана". На покана од градо-
началникот на малото гратче 
сместено во планините на 
Горски Котар, Мрзле Водице, 

или во превод на македонски 
Студени Води, заедно со 
вокално-инструменталниот 
состав од овој град, КУД 
"Бучим" приреди концерт на 
отворено во чест на праз-
нувањето на нивниот ден. 
Поканата беше прифатена 
од сесрце, а топлината на 
подадената пријателска рака 
Македонците ја почувствуваа 
веднаш по пристигнувањето 
во Мрзле Водице. Жителите 
дојдени од сите краеви на 
светот со овации ги дочекаа 
младите играорци и пов то-
рно средбата ја обележија 
солзи. За кратко ги оставија 
нивите засадени со тутун за 
на плоштадот во Мрзле Во-
дице да го заиграат сплетот 
песни и ора "Тутуноберачи".

Така и годинава нашите 
Македонци кои со години 
живеат и работат во оваа не 
така далечна држава - Хрват-
ска, долго време ќе го помнат 
гостувањето на КУД "Бучим" 
од Радовиш, со желба пов-
торно да им гостуваат мла-
дите момчиња и девој чиња, 
кои кај нив го пре диз викаа 
сеќавањето за родната ма-
тична земја, Македонија. 


