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ТЕАТАРСКА УМЕТНОСТ ЗА 
ДРЕВНИТЕ ДУХОВНИ ВРЕДНОСТИ

КУЛТУРА

Театарот  - тоа е возбуда, 
светлина, магија која ја 
зграпчува свеста и дол-

го нè држи по секоја прет ста-
ва. Се доживува и се пре жи-
вува виденото на сцената. Се 
потиснуваат сите ситни неш-
та со некоја светлина и уба-
вина", вака почнува најно во-
то остварување на неу мор на-
та Ангелина Маркус, насло ве-
но како "Македонските древ-
ни театри".

Посветена на една од нај-
старите македонски древ нос-
ти, оваа книга поднесува из-
вештај за првите зачетоци на 
македонскиот театар, не го ви-

от развиток низ вековите, до 
денешните современи обли ци. 

Првичните облици на ма-
кедонскиот театар, според ав-
торката, несомнено, треба да 
ги бараме во древните иг ри 
и прослави. 

"Во македонската земја, во 
македонската држава, кај ма-
кедонскиот народ од древ ни-
на, се појавиле сите духовни 
вредности кои го одликуваат 
Македонецот. Со едно синте-
тизирано сознание ги согле-
дуваме длабоките врски и 
поврзаност на едно тво реш-
тво, реализирано во маке дон-
ските древни театри", кон ста-
тира Маркус во својата кни га. 

Своите истражувања за 
"офи цијалните" почетоци на 
драмата и трагедијата автор-

" ката ги насочува кон култот 
на Дионис и Мистериите, пре-
ку преминот кон драмските 
поеми, дијалози, до репер-
тоа рот со религиозна и хор-
ска содржина. Потоа, се раз-
вила сцената со артистите, ор-
кестарот и хорот. Првичниот 
изглед на театарот бил во вид 
концентрични полу круж ни 
скалила за седење под от во-
рено небо. 

Историските архиви имаат 
забележано дека древните 
Ма кедонци ја негувале теа-
тарската уметност и сè што е 
блиску до неа. По секоја по-
беда Македонците организи-

рале свеченост со натпрева-
рувачки дух, во повеќе кул-
турни и спортски дисцип ли-
ни, при што царот делел наг-
ради. Несомнено во овој кон-
текст посебно место му се да-
ва на Александар Маке дон-
ски, кој пред да тргне во по-
ход на исток, одржал девет-
дневни свечености во маке-
дон ското светилиште во Ди-
он, југоисточно од Солун, за 
секоја Муза по еден ден. 
Алек    сандар бил голем љуби-
тел на поезијата и музиката, 
и сестрано го поддржувал теа-
тарот.

Митологијата, култовите, 
празнувањата, процесиите, од 
игрите на музите до диони-
зиските баханалии, светците, 
воините, ангелите и македон-

ските маченици го искачу ва-
ат македонскиот на род по 
ска лите на древните театри. 
Трагите од минатото се сос-
тавен дел од секој днев ното 
живеење искажано низ теат-
рите. На некој начин тоа е ис-
торија на празнувањето, иг-
ри те, ората, песните, оби чаи-
те како неисцрпна риз ни ца 
на уметничко создавање и 
долг континуитет на маке-
дон ското опстојување, укра-
сено во Македонија по ан тич-
ките театри, некои во функ-
ција до ден денешен. 

Не случајно авторката не-
двосмислено констатира де-
ка древните македонски те-
атри носат во себе нешто за-
едничко, слично, препоз нат-
ливо и функционално, по 

изглед, звучност, мермерна 
цврстина и богато украсу ва-
ње со статуи, мозаици, стол-
бови и разни симболи карак-
теристични само за Маке до-
нија и за просторите под 
влијание на македонската 
кул тура. 

Митологијата, кул тови те, 
празнувањата, про це-
сиите, од игрите на 
музите до диони зис-
ките баханалии, свет-
ците, воините, ан  ге ли-
те и маке дон ските ма-
ченици го ис  качуваат 
маке дон ски от народ 
по ска лите на древ ни-
те те атри.


