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Ж Е Н С К И О Т  К А М Е Р Е Н  ХО Р  " С В .  З Л АТА  М Е ГЛ Е Н С К А "  
ГО С Т У В А Ш Е  В О  Х Р В АТС К А

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Уште една страница е 
испишана во богатата 
и успешна одисеја на 

најреномираниот маке дон-
ски камерен хор "Св. Злата 
Мегленска". Благодарение на 
ентузијастичката ви зи   ја и 
креативност на неговата ди-
ригентка Летка Димовска-
Полизова, хорот "Св. Злата 
Мегленска" несомнено пре-
раснува во културен и ду хо-
вен линк меѓу Македонците 
и нивната матична татковина. 
Нивното музичко интерпре-
тирање, кое од страна на нај-
влијателните музички кри-
тичари е окарактеризирано 
како ангелско, и овој пат вак-
вото мислење беше потвр-
дено на територијата на Хр-
ватска, каде што живеат и ра-

На 16 и 17 мај Заедницата на Македонците 
во Република Хрватска и Културното друш-
тво "Браќа Миладиновци" ги одбележа 9. 
по ред "Денови на Браќата Миладиновци". 
По тој повод, специјално од Македонија до-
патува женскиот камерен хор "Св. Злата 
Ме гленска", кој ја збогати манифестацијата 
со своите незаборавни настапи во Осиек и 
во Ѓаково. 

ботат многу наши иселе ни ци. 
Имено, под директно по-

кровителство на Заедницата 
на Македонците во Репуб ли-
ка Хрватска и македон ското 
Културно друштво "Браќа Ми-
ладиновци", од 16 до 17 јуни 
беше одбележана деветтата 
по ред манифестација "Де-
нови на Браќата Милади нов-
ци". По тој повод годинаш-
ното чествување беше збога-
тено со гостување на нај доб-
рото од македонската ав тен-
тична православна музика, 

ДУХОВЕН ЛИНК МЕЃУ 
ДИЈАСПОРАТА И 
ТАТКОВИНАТА 

хорот "Св. Злата Мегленска" 
од Македонија. 

Манифестација се одржа 
во чест на 145 години од пе-
чатењето на Зборникот на 
бра ќата Миладиновци, во 
знак на благодраност на хр-
ватскиот бискуп Јосип Јурај 
Штросмаер, кој со својата фи-
нансиска поддршка одиграл 
пресудна улога во неговото 
печатење. 

Почетокот на мани фес та-
цијата беше означен со све-
чениот концерт на хорот "Св. 
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Злата Мегленска" во кате-
драл ната базилика во Ѓаково. 
Хорот предводен од дири-
гентката Димовска-Полизова 
се претстави со дел од ста ро-
македонското духовно му-
зичко творештво, а во чест 
на 250 години од раѓањето 
на В.А.Моцарт исполни шест 
ноктурна. Низ ѕидините на 
овој католички меѓник, кој се 
врбојува меѓу најголемите 
ис ториски културни и архи-
тектонски феномени, се про-
леа македонската право слав-
на песна, која побуди вознес 
и длабоки емоции кај број-
ната публика. Преку "Ле то 
1762", "Достојно ест", "По-
хвала Кирилу и Методију", 
низ грлата на девојките од 
"Св. Злата Мегленска" вели-
ченствено беше облагоро де-
на оваа грандиозна творба. 
Заслужено со овации девој-
ките беа враќани на бис. 

Чествувањата по повод 
Бра ќата Миладиновци про-
должија наредниот ден, на 
17 јуни, со прием кај градо-
началникот на Осиек, гос по-
динот Анто Ѓапиќ, каде при-
суствуваа претседателката 
на Заедницата на Маке дон-
ците во Хрватска, госпоѓата 
Славица Сагадин, претседа-
телката на Културното друш-
тво "Браќа Миладиновци" од 
Осиек, Јагода Цветичанин, 
парохискиот свештеник Кир-
ко Велински, господинот Ми р-
ко Ќуриќ, господинот Стојан 
Руменовски, советник на ма-
кедонскиот амбасадор во Хр-
ватска, диригентката на хо-
рот "Св. Злата Мегленска" 
Лет ка Димовска-Полизова и 
други претставници од ма-
кедонските друштва во Хр-
ватска. 

Потоа, делегацијата се упа-
ти во спомен-музејот на Јо-
сип Јурај Штросмаер, каде 
што бројните гости имаа мож-
ност одблиску да се за по-
знаат со името и со делото на 
хрватскиот бискуп, но и со не-
говиот историски потег: пе-
чатење на Зборникот на на-
шите дејци, браќата Мила ди-
новци. Кустосот кој ја во де-
ше прошетката низ музе јот, 
не изостави да ја истакне ду-
ховната и света улога на Ма-
кедонија во просвету ва њето 
на христијанското на селение 
и недвосмислено ја потврди 
историската димен зија на 
Македонија и на Ма кедон-
ците во креирањето на ев-

роп ската и на светската ис-
торија.

За големото и хумано де-
ло кое Штросмаер го напра-
вил за нашата култура и пре-
родба, делегацијата достојно 
му оддаде признание и се 
поклони на неговиот гроб, 
кој се наоѓа во крипата на ка-
тедралната базилика во Ѓа-
ково. Кога низ грлата на де-
војките од "Св. Злата Мег лен-
ска" се вознесе маке дон ска-
та православна песна, ретко 
кој успеа да ги задржи сол зи-
те. И благодарноста ко ја Бу-
гарија и бугарскиот на род ја 
упатуваат до Штрос амер, во 
тој момент изгле да ше бледа, 
далечна и како ни когаш да 
не постоела, би деј ќи хорот 
со својата профана, спири ту-
ална и духовна аора ја по-
тврди македонската вис тина 
и тогаш кога нај пер вер зно и 
најапсурдно се изо бличува.

Исто така, во состав на ма-
нифестацијата "Денови на 
Браќата Миладиновци" во 
Град ската библиотека и чи-
тална беше промовиран дво-
насочниот "Македонско-хр-
ватски и хрватско-македон-
ски речник" од авторите Дра-
ги Стефанија од Македонија 
и Борис Павловски од Хр ват-
ска. Промотори на ова капи-
тално дело беа д-р Борис 
Пав ловски и проф. Мирко Ќу-
риќ. Промоцијата беше збо га-
тена со настапот на вокал на-
та група "Вардарки" од Оси ек, 
под водство на Јагода Цве-
тичанин.  

Својата духовна мисија 
хорот "Св. Злата Мегленска" 
ја заокружи со настапот во 
Фрањевачкиот манастир "Св. 
Крст" во Осиек, каде беа пре-
чекани со големо интере си-
рање, а громогласните ап-
лаузи по успешниот концерт 
беа потврда дека нивниот 
маестрален перформанс уш-
те долго ќе се памети во Оси-
ек и во Хрватска. 

Особено радува и изне на-
дува фактот што нашите Ма-
кедонци во Хрватска се мош-
не активни и влијателни во 
креирањето на севкупното 
општествено, политичко и 
кул турно живеење на Хр ват-
ска. Бројните културни друш-
тва кои функционираат бес-
прекорно, се потврда за про-
фесионалниот и квалитетен 
пристап во негувањето и пре-
зентирањето на македон ски-
от јазик, култура и религија.   


