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10 ГОДИНИ ЖЕНСКИ КАМЕРЕН ХОР "СВ. ЗЛАТА МЕГЛЕНСКА"

КУЛТУРА
КУЛТУРА

ГОРДОСТ Е ДА СЕ ПРЕЗЕНТИРА 
ПРАВОСЛАВНАТА ДУХОВНА МУЗИКА

ога станува збор за 
цр  ковното пеење во 
Македонија, моите по -

четоци датираат уште од 1991 
година, со форми ра ње то на пр-
виот македонски цр ковен хор, 
составен од дип ломирани и 
професионални солисти. Ста-
нува збор за Ме ша ниот каме-
рен хор при Со борниот храм 
'Св. Климент Охридски' во Скоп -
је, кој сво јот зародиш го те ме-
ли врз благословот на него-
вото по којно преосвештенство 
Г.Г. Гав рил. Меѓутоа, како ми-
нуваа годините, така во мене 
се раѓаше потребата од нови 
импровизации и концепции 
во македонското хорско пее-
ње. Така, во 1996 година со бла-
гослов и со поддршка на мит-
рополитот полошко-ку ма нов-
ски г. Кирил, беше офор мен жен  -
скиот камерен хор 'Св. Зла та 
Мегленска'. Првич ната за мис-
ла на овој хор бе ше и ос тана: 
православната македон ска му-
зика да допре до сите ширум 
светот, неза висно од нив  ната ре-
лигиозна и нацио нал на при пад-
ност. Таа претставува риз ница и 

Од многубројните меѓународни нас-
тапи ширум светот, Англија, Франција, 
Италија, Грција, Словенија, Полска, Пор-
тугалија, Германија, Белгија, Луксем-
бург, девојките од хорот и нивната ди-
ригентка секогаш се враќаат со приз-
нанија и награди кои се резервирани 
само за најдобрите.

К"

бо гат ство кое треба со нај го-
лема гордост и почит да се пре-
зентира", вака накратко кажа но 
изгледа историјатот на ма ке-
донската духовна музика, низ 
призмата на еден од нај доб-
рите диригенти во Маке до ни-
ја, Летка Димовска-По ли зова. 

Благодарение на нејзи на та 
ентузијастичка визија, ве ќе де-
сеттина години  хорот "Св. Зла-
та Мегленска" прет ста вува кул-
тен духовен ан самбл, кој сво-
јата светска до минација ја пот-
врди уште со првото гостување 
на меѓуна родната сцена, во 
Англија, далечната 1997 го ди-
на. Ана Дурловски, Весна Ѓи-
нов ска-Илкова, Андријана Ја-
невска, се само дел од ими ња та 
кои својот професионален му-

зич ки бекграунд го здобиле 
под водство на Димовска-По-
ли зова и нотите на македон-
ската православна песна.  

"Мислам дека успеавме. Со 
своите први настапи 'Св. Злата 
Мегленска' остави си лен впе-
чаток и го најави и го покажа 
квалитетот и тален тот кој го по-
седуваше во изо билство - ве-
ли Полизова и додава - Секој 
настап, секој концерт за нас 
претставува надградба, што 
зна  чи секо гаш одиме напред. 
Најголема награда е задо вол-
ството во очите на публиката и 
пози тивните критики". 

За "Св. Злата Мегленска" 
пресудна е 1997 година, би-
дејќи оттогаш почнува него-
вото триумфално освојување 
на светската музичка сцена. Од 
многубројните меѓуна род ни 
нас тапи ширум светот, Ан-
глија, Франција, Италија, Гр-
ција, Словенија, Полска, Пор-
тугалија, Германија, Бел гија, 
Луксембург, девој ките од хорот 
и нивната диригентка секогаш 
се враќаат со приз нанија и со 
награди, кои се резервирани 

само за нај доб рите. А, оваа го-
дина за слу жено, со највисоки 
почести, хорот ќе ги прослави 
своите 10 години постоење. 
Прва станица на славеничкиот 
по ход на "Св. Злата Мегленска" 
беше неодамнешното госту-
вање во Австралија, по по вод 
манифестацијата "Дено ви на 
ма  кедонската култура во Ав-
стралија". 

Благодарение на Минис-

терството за култура, на Ми-
нистерството за надворешни 
работи и на Амбасадата на Ре-
публика Македонија во Ав-
стра лија, хорот имаше мож-
ност да реализира неколку 
културни проекти (гостувања 
во градовите Канбера, Мел-
бурн, Сиднеј и Волгонгог), ме-
ѓу кои да биде дел и од ма-
нифестацијата "Денови на ма-
кедонската култура во Ав стра-
лија".   

За гостувањето и за им пре-
сиите Димовска-По ли зо ва вели:

"Гостувањето во Австра ли ја 
почна со учеството на еден ме-
ѓународен фестивал во Кан бе-
ра, предложен од наш акти-
вист и иселеник, д-р Цве тан 
Синадиновски, кој ја сле ди и ја 
поддржува нашата кул тура во 
границите на свои те мож нос-
ти. Министер ството за култура 
најде мож ност да го прошири 
нашето патување со една до-
пол ни телна културна актив-
ност, а тоа беше манифес та-
цијата "Де нови на македон ска-

та кул  тура во Австралија". Ова 
патување ќе остане во трајни 
сеќавања од повеќе при чини, 
меѓутоа главна ќе биде фес-
тивалот во Канбера, каде нас-
тапија 84 земји со раз лични 
перформанси, а Маке донија 
се претстави со ду ховната цр-
ковна музика. Ос тавивме си-
лен впечаток. Дневните вес-
ници во Ав стра лија беа пре-
полни со по зи тивни критики 
за нашите нас тапи. Во еден 
весник бевме наречени 'врв 
на уметност'. По фестивалот, 
на барање на нашите исе ле ни-
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ци во дијас пората, одржавме 
утринска литургија во Со бор-
ниот храм 'Св. Климент Ох рид-
ски' во Канбера. Потоа, сле-
дуваше настапот во Мелбурн, 
за чие сместување и настап се 
по гриживме самите со поддрш-
ка на нашите Македонци и 
црковната епархија од Мел-
бурн. Организаторите страву ваа 
дека нашиот настап нема да 
привлече внимание, и вул гар-
но кажано се двоумеа да ли тој 
ќе ги наполни нивните 'џе-
бови'. Сепак, ние пону див ме 
програма со која ги на пол нија 
душите, а за возврат, јас и 
моите девојки бевме пре че-
кани со воодушевување од 

публиката и седум пати нè 
враќаа на бис. Ние го оп рав-
давме нашето одење и ги до-
кажавме своите квалитети, а 
со тоа несомнено ги отво рив-
ме вратите за натамошни гос-
тувања во дијаспората". 

Како што потенциравме, по-
себен белег на ново фор ми ра-
ната манифестација "Де нови на 
македонската кул тура во Ав-
стралија" й даде хорот "Св. 
Злата Мегленска". За настапот 
на сцената во Opera House, 
Димовска-По лизова истак ну ва: 

"За мене и за моите де вој ки 
тоа беше историски нас тан. Го 
одржавме најголемиот и нај-
убавиот заеднички кон церт. 

Ивана Шуманова:

"Најпрво ќе ги пренесам моите импресии од настапите 
во Кан бе ра. Мултикултурен фестивал со ан самбли од цел 
свет. Се изненадивме од реакцијата на публиката. Скан-
дираа во тактот на 'Елено ќерко'. Настапивме со 5 ком-
позиции, ма кедонски фолклорни преработки. Публиката 
не ни дозволуваше да ја напуштиме сцената, а во нашите 
очи можеше да се забележи и по некоја 
солза од возбуда. Утредента имавме це-
ловечерен концерт со ду  ховна музика, а 
во весниците бев ме забележани како 'вр-
вот на умет носта'.

Следна дестинација беше Мел бурн. 
Спо ред мене, град со нај мно гу маке дон-
ски верници. Осум пра вославни маке дон-
ски цркви и во повеќето од нив одржавме 
утрин ска литургија, заедно со владиката 
Петар. Морам да го спомнам и на шиот 
настап како предгрупа на кон цертот на 
'Синтезис', кога пуб ли ка та четири пати 
нè враќаше на бис, а коментарот на чле-
новите на 'Син тезис' беше: 'не е фер, кол-
ку сте добри'. По неколку дена во еден 
весник излезе наша фотографија на на-
словната страница со натпис: 'Маке дон-
ските грации пееја на бис'. 

И следува Opera House! Чудо од град-
ба, која влева самодоверба со самото тоа 
што стоиш пред неа. Самодовербата рас-
теше сè повеќе и повеќе и некаде пред 
настапот, чувството на несигурност ис-
чез   ну ва и останува само позитивната 
трема. Настапивме први, потоа КУД 'Ко чо 
Рацин', Наум Петрески и на крај 'Син-
тезис'. На паузата се сретнавме со пуб-
ликата. Тие ни из разија честитки и го спо-
деливме за едничкото задоволство. Им 
посакувам на сите уметници да го до жи-
веат ова возвишено чувство.

Утредента бевме во Волгонгог и го из-
ведовме истиот концерт од Opera House. 
По една ваква турнеја морам да им се заблагодарам на 
сите оние кои ни го овозможија ова прекрасно чувство. 
Благодарност до Министерството за култура, кое веру-
ваше во нас и до нашата диригентка Летка Димовска-

Заедно со  'Синтезис', браќата 
Мијаци, КУД 'Кочо Рацин', ус-
пеавме барем на кратко да им 
ја оживееме убавата маке дон-
ска култура која е далку од 
нив. Следна наша станица бе-
ше Вол гон гог каде, исто така, 
одржавме прекрасни кон цер-
ти, а дру жењето со нашите исе-
леници ќе остане запомнето 
како нај убаво сеќавање од на-
шето патување".  

Благодарение на женскиот 
камерен хор "Св. Злата Мег-
ленска", македонската црков-
на музика сè повеќе се про-
бива и го зазема местото кое 
го заслужува. Според Димов-
ска-Полизова, токму преку ду-

ховната православна пес на Ма-
кедонците ги презен тираат 
своите најдлабоки и најав тен-
тични корени. 

"Со нашата духовна мо лит-
ва ние успеваме да допреме 
до душите на нашите слуша-
тели, нашите верници. На еден 
посебен специфичен на чин ја 
доживуваме таа искон ска му-
зика, а на уште по суп тилен й ја 
пренесуваме на нашата пуб-
лика. Тоа е за ед ничко восприе-
мање. Врвни музички кри ти ча-
ри нашето пеење го оце ну ваат 
како ан гелско пеење. Тоа е епи-
тет кој ретко кој го ужива, но 
ние го имаме. Заслужено сме на-
рекувани ангелските гла со ви". 

Полизова, што нè создаде и нè одржува. Воедно им го 
честитам 10-годишниот јубилеј на сите членови на хорот 
'Св. Злата Мегленска’. Ви благодарам и на Вас и на Вашиот 
неделник што за момент ме вративте во прекрасната 
Австралија". 

 
Мимоза Малинова:

"Како член на хорот 'Св. Злата Мегленска', веќе осум 
години учествувам во културното претставување на на-
шата држава, меѓутоа последното патување во Австра-

лија ги надмина моите очекувања. За ре-
лативно краток период од три седмици 
ги посетивме Канбера, Мелбурн, Вол гон-
гог и Сиднеј, секаде наидовме на одли-
чен прием, пред сè, од самите органи за-
тори, но и од нашите иселеници. Со на-
шето пеење успеавме да допреме до нив-
ните срца, а за возврат тие ни покажаа 
дека се вистински Македонци и покрај 
тоа што се толку далеку од својата тат-
ковина. Како завршница на нашите нас-
тапи беше заедничкиот настап со 'Син-
тезис' и КУД 'Коцо Рацин' во Opera House, 
на кој сум особено горда, бидејќи да се 
пее во таков објект и во исто време да се 
претставува Македонија е огромно за до-
волство".

Јулија Карамитрова:

"Настапот во Opera House за мене ка-
ко соло пејач навистина претставуваше 
неверојатно искуство. Присуството на ис-
клучителните личности од културно-умет -
ничкиот живот, беа уште поголема инспи-
рација за мојот успешен настап, кој беше 
проследен со бурни аплаузи и овации. 
Па  тувањето и настапите пред мно губрој-
ната македонска публика придонесоа да 
се доизградам како пејач и да покажам 
изведба, која силно ги допре срцата на 
нашите иселеници. Секојдневните утрин-
ски литургии духовно нè возвишуваа и 
ни даваа силна мотивација да ги пре не-

семе чувствата до верниците, кои беа воодушевени од 
нашите хорски изведби. Горда сум што успеавме дос-
тојно да го претставиме македонското духовно црковно 
богатство пред различните култури".    

ИМПРЕСИИ НА ДЕЛ ОД СОЛИСТКИТЕ ВО 
ХОРОТ "СВ. ЗЛАТА МЕГЛЕНСКА"


