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Пишува: Милева ЛАЗОВА

ВО ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИЦИ ВО ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИЦИ 
КУЛТУРАТА НИ ОДИ ВО ИЛЕГАЛАКУЛТУРАТА НИ ОДИ ВО ИЛЕГАЛА

 По тринаесет години 
успешно реализирање на 
манифестацијата, овој пат 
сè уште нема конкретен 
одговор од 
Министерството за 
култура дека воопшто ќе 
додели средства. Тоа ја 
доведува целата 
подготовка до непријатна 
состојба и може да се 
случи, како во 60/70-тите 
години во Чешка, 
манифестацијата да 
премине во илегала.

"ДИОНИСОВИ ЧЕС ТВУВАЊА -  "ДИОНИСОВИ ЧЕС ТВУВАЊА -  
МИНУ УГРИНОВСК А" МИНУ УГРИНОВСК А" 

настапот на театарот "Скрб и утеха" со 
"Деноносии". 

"И годинава - вели организаторот на 
'Чествувањата', Тихомир Стојановски - 
Балканската култура без граници ги 
покани Македонците од соседните земји 
со својата култура да й се претстават на 
матичната култура во Р Македонија. По-
крај поканетите култури на Македонците 
од Егејска, Пиринска, и за прв пат од 
Гора, Р Албанија, сега пројавија желба да 
дојдат и Хрватската и Романската маке-
донска културна заедница. Меѓутоа, како 
и секоја година па и оваа (можеби и нај-
тешка) не можеме сите да ги прифатиме, 
иако со тоа што сакаат да дојдат ќе се 
постигне манифестацијата да стане тоа 
што е - културен настан без насилие. За 
жал, финансиската поддршка од над леж-
ните институции речиси е незначителна. 
Годинава имаме голем проблем. По три-
наесет години успешно реализирање на 
манифестацијата, сега сè уште немаме 
конкретен одговор од Министерството 
за култура дека воопшто ќе доделат сред-
ства. Ова ја доведува целата подготовка 
до непријатна состојба и може да се слу-
чи манифестацијата да премине во иле-
гала (во 60/70-тите години такво нешто 
се случи со културата во Чешка), од нос-
но да се реализира во некој приватен 
стан, на некој археолошки локалитет. На-
вистина, семакедонските средби 'Дио ни-
сови чествувања - Мину Угриновска' да 
преминат во илегала е грев за маке дон-

ската култура. Но, јас како човек нема да 
си дозволам ниту пред македонскиот 
народ, ниту пред тие луѓе кои толку го-
дини доаѓаа ризикувајќи да бидат одбе-
лежани кога ќе се вратат, да им кажам 
дека 'Дионисовите чествувања' не се по-
требни. Нема да дозволам оваа мани-
фестација да згасне".

Изминативе тринаесет години, колку 
што опстојува манифестацијата од меѓу-
народен карактер, "Дионисовите честву-
вања", на организаторите од "Скрб и уте-
ха" им се одобрувале само 200.000 де-
нари, со кои некако успевале да излезат 
на крај. Меѓутоа, годинава и тие се до-
ведени под знак прашање. Само за спо-
редба, минатата година аматерски фес-
тивал од Кочани доби еден ипол пат по-
веќе средства!?

"Во претходниот период, на Македон-
ците од соседните земји им беше забра-
нето да доаѓаат во Македонија, а кога 
ние гостувавме секогаш имаше проблем, 
како некоја тајна сила да се обидуваше 
да ги спречи. Повторно доаѓаме до тоа 
дека македонската култура се забранува. 
Мислам дека ако не се остварат овие 
работи на културно ниво, тогаш целата 
идеја за Европа без граници не може да 
опстане. Се надевав дека Министерс тво-
то за култура ќе пресече, ќе ја одобри 
сумата и на 23 и 24 февруари во КИЦ 
сепак ќе се случат, како што доликува, 
14. по ред 'Дионисови чествувања'", но ... 
до да де Стојановски. 

На 23 и 24 февруари, во орга ни за-
ција на КЦ "Скрб и утеха", во КИЦ 
салон "19,19", по 14. пат би тре-

бало да се слу чат семакедонските сред-
би "Дио ни сови чествувања - Мину Угри-
новска".

Но, според последните информации 
14.  "Дионисови чествувања - Мину Угри-
новска" нема да й бидат достапни на ма-
кедонската културна јавност. Причината 
е што Министерството за култура сè уште 
не доставило информација дали ја под-
др жува манифестацијата, како одговор 
на приговорот упатен во врска со истата 
на која беше најавен настапот на 40-тина 
гости од Гора, Голо Брдо, Преспа, Кре-
мен, Софија, Благоевград, Загреб, Буку-
решт, Малме... Дел од Македонците нема 
да присуствуваат на настанот, а оние кои 
допатуваа ќе учествуваат на тради цио-
налните семакедонски средби, кои по 
сила на случувањата ќе се одбележат 
како движење за човекови права со мото 
"Слободна културна размена на Балка-
нот" и ќе се случуваат на отворено.

"Чествувањата" ќе почнат со Беседа 
на Горги Христов - "Народна воља", вес-
ник на македонски јазик во Р Бугарија, а 
потоа ќе следуваат издавачката куќа од 
Шведска "Македонска фаланга" -"Друм 
за Македонија", "Ја познаваш ли Пипи 
дол гиот чорап", "Приказна за црвеното 
јаболко", па промоција на книгата на На-
зиф Докле од Кукс (Гора, Р Албанија) пое-
зија "Муке милје" и секако неизбежен е и 
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