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"Три круши" ечеше од рој 
прекрасни македонски 
песни, зурли и тапани, сè во 
чест на "Дионисови 
чествувања-Мину 
Угриновска". 
Манифестацијата се снимаше 
и се надевам дека ќе успееме 
да направиме барем еден 
краток документарен филм, 
истакна Тихомир 
Стојановски.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ЗА МАКЕДОНИЗМОТ, ЗА СЛОБОДНА 
КУЛТУРА, ЗА ОБЕДИНЕТ СВЕТ

Четиринаесеттите "Дионисови чест-
вувања-Мину Угриновска" се слу чи-
ја во Општина Кисела Вода, на две 

локации - кај културно-рекреативниот цен -
тар "Три круши" во близина на населбата 
Драчево и кај црквата "Свети Ѓорѓи", каде 
е направено мал театар. Пристигнаа Ма-
кедонци од повеќе земји, а прв пат ус пеа 
да дојде и фолклорната и инстру мен тална 
група од Гора, Орашек од Р Ал ба нија. Ма  -
нифестацијата ја отвори градона чални-
кот на Општина Кисела Вода, гос подинот 
Ѓорѓе Арсов.

"Од Егејска Македонија - вели умет-
ничкиот директор на "Скрб и Утеха", Ти-
хомир Стојановски - беа веќе старите при-
јатели од Фраштани, чичко Димитрија, кој 
свиреше на зурла, а неговата сопруга пее-
ше убави македонски песни. Маке дон ска-
та фолклорна група од Кремен, Бугарија 
имаше интересен стил на пеење, кој го 
презентираа пред публиката, а од Сло ве-
нија повторно ни беа гости квартетот 
'Пелла', кој пее македонски народни пес-
ни како духовна музика. Претставивме 
книги од македонската издавачка куќа 
'Македонска фаланга' на г. Стевче Ацев-
ски, кој живее и работи во Шведска и кој 
со шведски пари издава македонски кни-
ги. Беше промовирана книгата 'Муке мил-
је' на македонски (горански) јазик од На-
зиф Докле од Албанија. Тоа беше посебно 
доживување за публиката која занеме, 
остана без здив. Театарот 'Скрб и утеха' 
традиционално одигра делови од своите 
претстави и сцена од најновата претстава 
'Сердарот, засекогаш љубов'. Успеавме 
македонската култура од вон границите 
на РМ, да влезе на неколку дена. Се да-
руваше песна и музика по Дионисовиот 
принцип на леб и вино, на слави, на про-
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славување, на песни и ора. Политичарите 
постојано ни велат дека иднина ни е Ев-
ропа, а ние 14 години се обидуваме да го 
спроведеме тоа во дело, само културно 
ми нувајќи ги границите од РМ во со сед-
ните земји каде живеат Македонци".

ците веќе соработуваат, се дружат, што 
значи практична примена на она што го 
зборуваат нашите политичари-Европа без 
граници. Се надеваме дека тоа ќе стане 
реалност и за РМ, бидејќи Европа се обе-
динува, а Македонија има сè повеќе бари-
кади. За да појдеме кај Македонците во 
Пирин потребни ни се визи, исто така, и 
за Егејска Македонија, а за Гора треба да 
минеме две граници - страшна работа. 
Освен во Албанија, во другиве земји има 
отпор кон слободен проток на македонска 
култура. Но, ако почесто се случуваат вак-
ви настани, се надеваме дека ќе созрее 
свеста за македонизмот, за слободна кул-
тура, за обединет свет, сон кој го сонуваше 
еден Македонец пред повеќе од 3.000 
години. Повеќе нема да има, како што ве-
леше Александар Македонски, ни Маке-
донци, ни Персијци, од денес сите сме бра-
ќа. Меѓутоа, до денес тој сон не е ос тва-
рен. Македонската култура треба сло бод-
но да патува надвор границите на Ма ке-
донија, барем во блиското соседство каде 
што сè уште има Македонци. Во фол кло-
рот на Гораните има илјадници песни на 
македонски јазик, кои никогаш не се сни-
мени. Може да се случи по една-две ге-
нерации тие засекогаш да се изгубат, па 
можеби треба да се направи напор да 
дојдат тука и да ги снимат", објасни умет-
ничкиот директор Стојановски. 

По одржаните Чествувања гостите и 
домаќините се согласиле дека и след-
ната година би сакале манифестацијата 
да се одржи на ова место, Општина Ки-
села Вода и на 13 мај, Денот на маке-
донскиот театар. На тој ден Војдан Чер-
нодрински во 1901 година својот маке-
донски столичен театар го нарекол "Скрб 
и Утеха". 

Традиционалните "Дио ни со-
ви чествувања" во февруари 
не добија одговор од Ми нис-
терството за култура, така што 
манифестацијата се одржа во 
илегала. Потоа г. Стојановски 
му напишал писмо на премие-
рот Никола Груевски и на го ле-
мо изненадување по десет тина 
дена од Министерството за 
култура им се јавиле дека им 
се одобрени "Дионисови чест-
вувања", па се одржаа во мај. 

СПОМЕН ЗА ЕДНО УБАВО ДРУЖЕЊЕСПОМЕН ЗА ЕДНО УБАВО ДРУЖЕЊЕ

При вакви гостувања, било во РМ било 
во една од соседните земји, секогаш има 
многу солзи, песни, ора. Прекрасна глетка 
беше кога кај "Три круши" Македонците 
од Пиринска Македонија по традицио нал-
ни македонски адет ја поканија публиката 
да заиграат оро. 

"Беше интересно. Се фати целата пуб-
лика со гостите, па и градоначалникот Ар-
сов. Културната програма се прелеа во 
публиката. Македонците од Егејска Ма ке-
донија разменија контакти со Македон-
ците од Гора, кои ги поканија на нивните 
слави. Од Бугарија и од Грција Македон-


