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Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

На 19 и 20 март во Културно-инфор ма-
тивниот центар - Скопје, "Салон 19,19", 
се одржаа традиционалните Ди о ни-

сови чествувања - "Мину Угриновска 2004", еди-
наесетти по ред. Станува збор за се ма ке дон-
ските средби на македонската кул ту  ра: театар, 
поезија, книги, копаничарство, фил мо ви, ора 
и песни на Македонците од Пи рин, Ро допите, 
Егејско, Мала Преспа, Гора, Го ло Брдо... 

Дионисовите чествувања барам засега се 
единствена културна манифестација каде се 
обединува древната и света македонска кул-
тура, односно манифестација која го урива ма-
ке донскиот културен ѕид.

Посетителите на семакедонските сред би беа 
воодушевени од начинот на кој Маке дон ците 
од Пирин, Мала Преспа, Голо Брдо, Ро допите, 
и покрај тешкотиите со кои се со очуваат во 
земјите во кои живеат, ја негуваат македонската 
култура. 

ИСТОРИЈА

Со звукот на кавалот на Стевче Стојковски 
започна првата вечер од Дионисовите чес-
твувања, а потоа присутните имаа можност 
да ги проследат двата документарни филма - 
"Да се биде и кога не ќе се биде" и "Камен меѓу 
две ниви". Женската вокална група од Мала 
Преспа се претстави со песните кои ги пеат во 
нивниот крај. Во рамките на оваа ве чер беше 
претставена стихозбирката песни "Месечински 
возбуди" на Серафим Гоцев, ма кедонскиот поет 
од градот Сандански, Пи ринско. Стиховите од 
оваа стихозбирка ги го вореше актерот Тихомир 
Стојановски, а Се рафим Гоцев одржа беседа 
за проблемите на литературниот живот во 
Пиринско. Те ата рот "Скрб и утеха" ја одигра 
претставата "Леб и игри". Оваа вечер беше 
отворена и изложба на копаничарот Гоце 
Терзиев од Долни Дабник, Плевен. На изложбата 
мо жеа да се видат изработениот царски пре-
стол, црешовото топче, македонските шес-
наесетзрачни ѕвезди. Тие дела се изработени 
по повод 100-годишнината од Илинденското 
востание, но господинот Терзиев не успеал 
царскиот престол да го донесе во Македонија, 
минатата 2003 година, кога се прославуваше 
споменатиот јубилеј. На царскиот престол се 
наоѓаат 11 ликови на македонски великани, ли-
кот на Александар Македонски, ликот на Филип, 
ѕвез дата македонска, Илинденците, лавовите ка-
ко македонски симбол... На грбот на тронот се на-
о ѓаат мисли на големите луѓе како Александар 

"За сите што живееме надвор од Македонија, 
а сме Ма ке донци по род, поважно е да 
бидеме достојни прет ставници на нашата 
култура и нашата тра ди ција", рече меѓу 
другото претставникот на Ма ке дон ската 
заедница во Србија и Црна Гора, Лидија 
Дем ниева.

И двете вечери од Дионисовите чествувања 
поминаа во духот на културната размена 
и културното обе ди нување - традиција 
која организаторот на овие се македонски 
средби, Културниот центар "Скрб и уте ха", 
ќе продолжи да ја негува и во иднина. 
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Ма кедонски, Гоце Делчев, Јане Сандански итн. Ис-
то така, и на македонските шеснаесетзрачни ѕвез-
ди се наоѓаат ликовите на познатите имиња од ма-
кедонската историја. Всушност, целото творештво 
на копаничарот Гоце Терзиев е со патриотска те ма ти-
ка и ја симболизира македонската историја.

ДОСТОЈНОСТ

Втората вечер започна со актерите на Театарот 
"Скрб и утеха" кои ја одиграа "Деноносии - сцени", а 
потоа следуваше фолклорната група од Родопите.

Во рамките на овие Дионисови чествувања за 
првпат беа присутни претставници од Македонската 
заедница во Србија и Црна Гора. Претставникот на 
оваа Заедница, госпоѓа Лидија Демниева, рече дека 
културата е основа на идентитетот на еден народ.

- "За сите што живееме надвор од Македонија, 
а сме Македонци по род, поважно е да бидеме 
достојни претставници на нашата култура и нашата 
традиција. Затоа потребно е почесто да доаѓаме 
овде во матичната земја, да присуствуваме на 
ваквите манифестации. Длабоко ја почитуваме 
Гоцевата мисла дека светот е само место за кул ту рен 
натпревар меѓу народите. Затоа се нат пре ва руваме 
со ум, разум... Не треба сурова сила за да по бедиме, 
силни ќе бидеме со зборови, игри. Ќе се дру жиме, ќе 
разменуваме искуства, за оние кои ќе ни ја отворат 
вратата ќе им ја отвориме пошироко", ре че меѓу 
другото госпоѓа Демниева.

Претставниците на Македонците од Голо Бр до, 
Република Албанија - Кимет Фетаху, Цве тан Мазнику 
и Хасан Шахинај - говореа за лите ра тур ниот живот 
во овој крај, но и за песните, пого вор ки те и га тан-
ките кои ги употребуваат во секој дне ви ето.

Игор Стојановски ја претстави книгата "Со ро-
гови и копита" од Иван Г. Сингартијски, а за спо-
менатата книга глаголеше Александар Џу ро в ски. 
Исто така, во рамките на втората вечер од Ди о-
нисовите чествувања беше претставена и книгата 
"Ма  кедонски древни вредности II" од Ангелина 
Мар кус. За книгата говореше Вангел Божиновски, а 
глаголеше Петар Темелковски.

Оваа манифестација ја помогнаа Министерството 
за култура на Република Македонија, академик Жан 
Митрев, хотелот "Ново Скопје" - Берлин, Културно-ин-
формативниот центар - Скопје, а медиумски спон    зор 
беше нашиот неделник - "Македонско сон це".
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