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ÊÓËÒÓÐÀ
ОДРЖАНИ 12. "ДИОНИСОВИ ЧЕС   

Со голем оптимизам и 
упорност од страна на 
"Скрб и Утеха" и оваа 

година се одржаа 12. "Ди-
онисови чес твувања", кои 
продолжија да одат во на-
соката во којашто беа со з-
дадени, да се создаде фе-
стивал на македонската кул-
тура. И овој пат програ мата 
беше пребогата со на стапи 
на кои секој гостин-учесник 
имаше можност да го покаже 
тоа што го знае и умее. 

Продукцијата "Дион" и 
МРТВ го прикажаа филмот 
"Бакни го сонцето", кој досега 
беше успешно претставен на 
бројни фестивали во Солун, 
Измир, Бар, Сараево, Оло-
моук. Потоа настапија Фол к-
лорната група од Фраштани 
(Серез - Егејско) и Стевче Стој-
ковски, како и Фолклорната 
група од Мосомиште (Гоце 
Делчев - Пиринско), кои иако 
прв пат настапија на оваа 
манифестација, сепак кај пу-
бликата предизвикаа големо 
воодушевување. По нив сле-
дуваше претставувањето на 
народни песни и клетви кај 
Македонците во Гора, Голо 
Брдо и Преспа, а потоа се 
кажуваа беседи на прет став-
ниците на македонските здру   -
женија од Р Грција, Р Ал ба-
нија, СиЦГ, Р Бугарија, Р Тур-
ција. Гоце Терзиев - ко па ни-
чар од Долни Дабник-Пи рин-

"Годинава имавме ретка можност да дојдат и по-
веќе Македонци кои живеат надвор од Ма-
кедонија", вели Игор Стојановски.

Овој пат "Дионисовите чествувања" се случуваа 
само во два дена, а редуцирањето на дено-
вите повторно зависеше од финансирањето. 
Сепак, она што радува е тоа што органи за то-
рите се изборија манифестацијата да биде 
традиционална.

ско повторно имаше сво ја 
изложба, а секако најго ле мо 
внимание предизвикаа и гос-
тите од Романија и од Ка-
нада.

МАРАТОН

"Оваа манифестација - ве-
ли директорот на "Скрб и 
Утеха", Игор Стојановски - 
најпрво почна како теа тар-
ски маратон, но ја почув-
ствувавме потребата да се 
прошири сè тоа затоа што 
театарот несомнено има мно-
гу блиски врски и со орото, 
фолклорот, литера ту рата, а 
во последно време го вклу-
чивме и филмот, бидејќи сме-
таме дека овој фестивал не 
може да се ограничи само на 
една тесна културна рамка. 
Од друга страна, при обидот 
да се прошират кон тактите 
кои ги имаме со Ма ке дон-
ците што живеат на д вор од 
Маке до нија, во оби дот да се 
про шири воопшто реонот 
кој ќе го покрива овој фес-
тивал, ние дојдовме до зак-
лучок дека доколку ос танеме 
на театарски маратон ќе се 
изгубеа огромните мо ж нос-
ти кои постојат во  кул тур-
ната соработка со кул турно-
умет ничките друштва, со пи-
са телите, со луѓето кои тво-
рат надвор од земјава. Затоа 
одевме на една по ши рока 
варијанта". 

За разлика од минатите 
години, на годинашниве "Ди-
онисови чествувања" се за-
стапени две фолклорни гру-

пи, од Фраштани (Серез - 
Егејско) и од Мосомиште (Го-
це Делчев - Пиринско). Гла-
вен мотив за тоа е што овој 
фестивал како чествување 
на Дионис, пред сè, им е 
посветен на ората и на пес-
ните од кои произлезе и те-
атарот и сè она што следува. 

"Фолклорот - додава Сто-
јановски - сам по себе е мно-
гу благопријатен за кому ни-
кација со пошироката пу б-
лика и верувам дека тие кои 
дојдоа да ја гледаат ма ни-
фестацијата беа воодуше-
вени од настапот на Фол-
клорната група од Фраштани 
од Егејот, кои прв пат наста-
пија, а исто така, и од Фол-
клорната група од Мосо миш-
те. Тие воодушевија со нив-
ните традиционални пес ни и 
игри, нешто што има уни-
верзално значење и е при-
фатено во цел свет затоа што 
ги надминува тие ја зични 
бариери. За жал, Фол клор-
ната група од Фраштани, за-
ради недостаток од фи нан-
сиски средства, не мо жевме 
да ја донесеме ком плетно. 
Таа е со долго го ди шен пе-
риод на искуство и во основа 
го негува оној специ фичен 
мелос, кој потекнува од тој 
крај. Фолклорната група од 
Мосомиште, пак, работи во 
рамките на нив ното кул тур-
но-уметничко друш тво, всуш-
ност тоа се организирани 
друштва кои работат подолго 
време, веж баат и прет пос та-
вувам дека ги имаат сличните 
проблеми како и ние, се-
когаш да на стојуваат да до-
бијат доволно средства и 
можност да го покажат сè 
тоа. 

Господинот Одисеј Бел-
чевски, кој живее во Канада, 
беше дел од нашата мани-
фестација. Тој е лигвист и е 
мошне интересен и можеби 
основната причина поради 
која се потрудивме да го до-
несеме беше неговото истра-
жување во кое направи па-
ралела меѓу зборовите во 

Хомеровите дела 'Илијада и 
Одисеја' и современите ма-
кедонски зборови. Оваа го-
дина тој настапи со пре да-
вањето 'Македонскиот ис-
конски јазик од античко вре-
ме до денес', во кое направи 
паралела со која ќе се от-
кријат тајните на почетоците 
на создавањето на јазикот, 
потеклото на зборовите. Бел-
чевски се обиде преку ја зи-
кот да укаже на можните по-
четоци и на митологијата, ко-
ја во своето предавање ја 
поврзува со она што во ан-
тиката ги преокупирало лу-
ѓето, а тоа е обработката на 
земјата, начинот на живот, 
кој тогаш се практикувал. Се 
надевам дека ова ќе биде 
само почеток затоа што на-
шата идеја е да успееме да 
иницираме некои работи кои 
потоа би продолжиле во рам-
ките на институциите кои се 
занимаваат со ис тра жување 
на јазикот. На тој на чин само 
се обидуваме да ги поврземе 
луѓето кои истра жуваат со на-
шите домашни институции, 
кои би можеле сите инте-
ресни идеи и ра боти што се 
во поодмината фаза на ис-
тражување да ги соберат, да 
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ги обработат и еден ден да ги 
офици ја ли зираат". 

ПРОБЛЕМИ

Ова е прв пат да гостува 
некој кој е од подалеку, од 
Канада. Во контактите со тие 
луѓе, организаторите на ма-
нифестацијата се свесни де-
ка постои недостаток не са-
мо од финансиски аспект, ту-
ку и од организационен. Го-
динава господинот Бел чев-
ски им ја олесни работата до-
аѓајќи на сопствен трошок. 

"Се надевам дека ова ќе се 
промени - објаснува Стоја-
новски - затоа што на некој 
начин тоа е непријатна ра-
бота, не дека финансиски 
треба да биде исплатливо за 
учесниците, тие од нас не 
добиваат финансиски надо-
месток, туку сметам дека во 
дадена ситуација, доколку 
успееме да се избориме за 
нормални средства, сепак би 
можеле на нашите гости ако 
ништо друго барем да им 
помогнеме околу патните 
трошоци. Кога станува збор 
за она што го реализиравме 
од година во година, ние сме 
задоволни од тоа како кон-
цепциски и реализа тор ски 
успеавме замисленото да го 
поставиме на сцената. Де фи-
нитивно, манифестацијата се 
шири и според бројот на 
учесниците и според те ри-
торијата која ја опфаќа. Оваа 
година имавме ретка мож-
ност да дојдат и повеќе Ма-
кедонци, кои живеат надвор 
од Македонија. Тука сакам да 
напомнам и неколку настапи 
кои навистина предизвикаа 
воодушевување кај публи-
ката. Дојде претставник на 
Здружението на Маке дон-
ците од Романија, тоа е го с-
поѓицата Лиана Думи треску, 
која истовремено е и пра-
теник во малцинската група 
во Парламентот во Романија. 
Таа изнесе пример како во 
Романија се решени тие пра-
шања. Мислам дека тоа што 

таа го кажа пре ди звика воо-
душевување во публиката, 
имено даде ин формација де-
ка иако тие постојат неколку 
години, се пак успеаја да на-
прават ог ромни работи и на 
некој начин да се изборат за 
по волен статус на маке дон-
ското малцинство во Рома-
нија. Исто така, настапи и 
Лидија Демиева, претставник 
на Македонското здружение 
од Белград, "Кочо Рацин". Таа 
се надоврза на излагањето 

"Минатата година - вели 
Стојановски - повторно дој-
довме до ситуација да не ус-
пееме да добиеме теа тар ски 
превод, иако со години на-
назад преведуваме зна чајни 
театарски дела. Беше ставено 
под знак прашалник дали 
воопшто ќе добиеме книга. 
Во даден момент тоа нè ис-
црпува затоа што ог ро мен 
дел од енергијата тро шиме 
во убедување на над лежните 
институции, кои ра ботат во 

ни напори за да се обез бедат 
барем една или две книги. 
Постојано се повто рува дека 
нема средства, но мислам 
дека проблемот не е само во 
тоа. Можеби повеќе е во 
желбата да се воспо стават  
вистинските прио ри тети. Го-
динава се откажавме од про-
мовирањето книги и се на-
деваме дека со овој гест, овој 
тип на протест ќе ус пе еме да 
ги натераме од го ворните да 
се подзамислат и евентуално 
во однос на при говорите кои 
се упатени за издавачката 
дејност, така што ќе ја про-
менат одлуката и ќе дозволат 
да излезат ед на или две кни-
ги во рамките на едицијата 
'Лицеум'". 

Овој пат "Дионисовите чес  -
твувања" се случуваа само во 
два дена, а реду ци рањето на 
деновите пов тор но зависеше 
од финан си ра њето. Сепак, 
она што радува е тоа што тие 
се изборија манифестацијава 
да биде традиционална. Оваа 
мани фестација идејно рас-
теше, но финансиската под-
дрш ка не го следеше тој 
раст. 

"Одевме на принцип да 
расчистиме - додава Стоја-
новски - она што е поважно, 
дали оваа манифестација да 
ја реализираме на поспек-
такуларно ниво со помалку 
учесници или, пак, е важно 
да го задржиме оној број на 
гости и број на земји- учес-
нички, кои даваат широка 
лепеза на информации. Се 
решивме сепак за второто, 
поважно. Но, со оглед на 
средставата со кои распо-
лагавме моравме да напра-
виме густ распоред на ма-
нифестацијата, да ја сведеме 
во два дена за да ги намалиме 
трошоците. Можеби некој 
тоа ќе го критикува, но тоа 
сепак произлегува од ус ло-
вите во кои работиме. Би 
сакале манифестацијата да 
се врати во рамките кога 
траеше три дена, а зошто не 
и повеќе".

на госпоѓица Думитреску. По-
тоа говореа и претставници 
на Македонците од Ре пу б-
лика Албанија. Сите овие нас-
тапи се од огромно зна чење 
затоа што се добиваат многу 
информации за тоа до каде и 
како се реализираат одре-
дени проекти, насто ју вања 
на нашите сонародници кои 
се обидуваат на легален на-
чин да ги реализираат свои-
те права". 

Во рамките на "Скрб и Уте-
ха" постои и едицијата "Ли-
цеум", која иако скромно се-
пак може да се пофали со 
неколку преводи на книги, 
кои опфаќаат теми од теа та-
рот. Меѓутоа, на годи наш на ва 
манифестација не беше про-
мовирана ниту една книга.

рамките на Мини стерството 
за култура, за повторно и 
повторно да на ведуваме што 
сè сме сра ботиле и да ни 
овоз     можат да добиеме шан-
са да направиме нешто за 
македонската кул тура". Пре-
во дите кои ги пра ви "Скрб и 
Утеха", односно едицијата "Ли     -
цеум" се едни од најчитаните 
книги. Но, ако се погледне во 
листата на дела кои од над-
лежното Ми нистерство доби-
ја дозвола и поддршка за об-
јавување повторно ќе се ви-
ди дека во целата листа нема 
ниеден театарски наслов. 

"И оваа година го имаме 
истиот проблем - посочува 
Стојановски -  сега повторно 
треба да одиме со приговор 
и да вложуваме допол ни тел-

ФОЛКЛОРНАТА ГРУПА ОД ФРАШТАНИ И СТЕВЧЕ СТОЈКОВСКИ


