
Дионисовите 
чествувања почнаа 
како театарска 
манифестација, 
театарски маратон. Во 
древна Македонија, 
театарските чествувања 
во Дион, трагедиите 
траеле три деноноќија, 
а комедиите едно 
деноноќие. Денес 
манифестацијата се 
вика 'Дионисови слави', 
а под тоа се подразбира 
театар кој ги содржи 
сите уметности - 
фолклор, ритуал, песна, 
литература и филм, кој 
е изнедрен од театарот 
итн.

"Факт е дека 
македонската култура, 
како еден од темелите 
на европската култура, 
треба да се дозволи 
и ако не зборуваме 
со лицемерие за тоа 
право на еднаквост, 
рамноправни држави, 
тогаш Република 
Грција и Република 
Бугарија, кои се наоѓаат 
на македонскиот 
'балкански' полуостров 
треба да ја финансираат 
културата на 
Македонците", истакна 
Тихомир Стојановски, 
уметнички директор на 
"Скрб и утеха-Тиха".
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КУЛТУРНА БОРБА НЕ    СО АГРЕСИЈА КУЛТУРНА БОРБА НЕ 
И ОМРАЗА, ТУКУ СО    ПЕСНИ И ОРАИ ОМРАЗА, ТУКУ СО  

Во градската библиотека "Браќа 
Миладиновци" вечерва ќе се сла-
ват "Дионисовите слави-Мину Уг-

риновска". Културниот центар "Скрб и 
утеха-Тиха", кој веќе граби кон две де-
цениско опстојување е домаќин на 
гостите - Македонци од Пустец и Гора, 
Албанија и од Мосомиште и Гоце Дел-
чев од Бугарија.

Поголема група доаѓа од Пирин, Мо-

сомиште, вокална женска група, која ќе 
изведе стари македонски архаични пес-
ни, кои можеби прв пат ќе се слушнат 
во Македонија, потоа оркестарот "Ма-
кедонија" и дуетот "Пиргови" од Гоце 
Делчев, Бугарија. Од Пустец, Леска, Ал-

жан македонист, кој никогаш не се пла-
шел да зборува што значи маке дониз-
мот. Ќе настапи театарот "Скрб и утеха" 
со својата најнова претстава "Сердарот-
засекогаш љубов", во копродукција со 
Народниот театар "Ј.Х.Џинот" од Велес. 

Дионис е култен бог на царската македонска династија. Роден е на ис-
тиот ден како и Исус Христос, распнат е на третиот ден на дабово дрво. 
Роден е од божјиот татко Зевс и смртната жена Семела. Претворал вода во 
вино, воскреснувал мртви... Иако денес поголем број од Македонците 
се христијани и кај Ма кедонците муслимани се задржани истите адети, 
пролетните слави, простувања, песни и ора, преоблекувања за Прочка, 
Ѓурѓовден... Сè тоа е дел од автентичната македонска култура, која се 
провлекува уште од раните фази на постоењето на Ма кедонија. Не тре-
ба да ги нарекуваме пагани, затоа што тие се претходница на хрис ти-
јанството и на Исус.

банија ќе гостува вокалната група "Прес-
панки", а од Гора ќе дојде музичката 
група "Орешек".

На програмата се и документарниот 
филм за Мала Преспа "Дарување свет-
лина", кој премиерно ќе биде прикажан, 
и филмот "Ѓурѓовден во Гора", кој е 
снимен кај Македонците во областа 
Гора. Петнаесеттите "Дионосови слави" 
ќе ги отвори Вангел Божиноски, до ка-

Следниот ден ќе биде промовирана 
книгата на Иван Сингартијски "Маке-
донијада", книга која зборува за трој-
ството Филип, Александар и Аристотел, 
со нивните мудри автентични пого вор-
ки. Во сабота цела група ќе го посети 
етнолошкиот музеј во село Р'жановце 
во црквата "Свети Јован отсечен". 

"Се наоѓаме пред јубилејните 15 го-
дини Дионисови чествувања. Кога ќе 

ВО ПРЕДВЕЧЕРИЕТО НА ДИОНИСОВИ      ТЕ СЛАВИВО ПРЕДВЕЧЕРИЕТО НА ДИОНИСОВИ  



КУЛТУРНА БОРБА НЕ    СО АГРЕСИЈА  СО АГРЕСИЈА 
И ОМРАЗА, ТУКУ СО    ПЕСНИ И ОРА ПЕСНИ И ОРА

директор на "Скрб и утеха-Тиха".
Постојаната болка на културниот центар "Скрб и 

утеха", за која не може а да не се проговори, е тоа дека 
маке донската култура со години се потис нува, се аси-
милира и се негира. Инс титуциите на соседните земји не 
ја фи нансираат македонската култура, која постои во нив, 
за разлика од Маке до нија која ја финансира културата на 
сите етнички заедници кои живеат во неа. 

"Петнаесет години - објаснува Сто јановски - е период 
во кој ние поми навме низ многу културни бури и преч ки, 
но со многу љубов и со многу верба во македонизмот. 

Воедно, култур ни от центар "Скрб и уте ха-Тиха" 
сла ви 20 го дини од постоењето. Сега го додаде и име-
то Тиха, старома ке дон ска божи ца на суд бата и сре-
ќата. Во ра ката го држела ро бот на изобилието. Кај 
оние кои го заслужу ва ле доаѓала тивко и не на мет-
ливо, а тие што не заслужувале наед наш им земала сè. 

ВО ПРЕДВЕЧЕРИЕТО НА ДИОНИСОВИ      ТЕ СЛАВИ ТЕ СЛАВИ
ства, но и по ради притисокот кој им се 
врши од соседните земји.

"До последен момент им се врши при-
тисок да не дојдат. Овие проблеми најмногу 
ги прават земјите кои се во Европската унија, 
Бугарија и Грција. Таму секогаш има притисок 
врз Македонците, кои живеат во овие две 
земји. Можам да спомнам дека тука се врши 
еден вид геноцид врз македонската култура, 
кој трае цели 150 години. Но, сепак и по крај 
сè тоа, тие луѓе останале Маке донци. Факт е 
дека македонската кул тура, како еден од 
темелите на ев  роп ската култура, треба да се 
дозволи и ако не зборуваме со лицемерие 
за тоа право на еднаквост, рамноправни др-
жави, тогаш Република Грција и Ре пуб лика 
Бугарија, кои се наоѓаат на ма ке донскиот 
"балкански" полуостров тре ба да ја финан-
сираат културата на Ма ке донците. 

Оваа година од Министерството за кул-
тура добивме буџет, кој сме го до бивале и 
претходно. Сакаме уште малку затоа што тој 
буџет не ни е доволен да ги пречекаме гос-
тите како што доли кува. За жал, на мани-
фестацијата сакаат да дојдат многу, но не 
сме во можност да ги прифатиме по вторно 
поради ма лиот буџет со кој рас по лагаме", 
до дава Стојановски. 

Тој, и многумина како него, сметаат дека 
е крајно време да проработи по литичката 
свест и да им дозволи сло бодно да ја шират и 
да ја обединуваат македонската култура која 
нема гра ни ци.

Мислам дека успе авме да го додржиме оној Дионисов 
принцип, кој подразбира триумф на жи вотот над смртта, 
човекољубие, честву вање со леб и вино, песни и ора, не-
насилие, обединување на народите кои траеле три дена. 
Доаѓале многу луѓе и си ги простувале гревовите со леб и 
вино и ја славеле светлината, културата, го славеле Бога. 
Ете, тоа е тој Дионисов принцип". 

И оваа година поканета е маке дон ската култура од 
сите четири страни на Македонија, култура која постои, 
со учествува во соседните земји - од Гр ција, Бугарија, 
Албанија, од Србија. Но, за жал, како и секогаш, ќе 
гостуваат помал број отколку што сакале да дој дат по-
ради постојаниот проблем - не доволно финансиски сред-

помине една културна активност низ 
факторот време покажува дека треба 
да се има истрајност, треба да се знае 
патеката по која се оди, а зборуваме 
за македонска култура. Го под вле ку-
вам ова, што е веројатно една од нај-
спе цифичните и најавтентичните кул-
тури на земјинава топка, бидејќи не 
само според годините на својата ста-
рост на цивилизацијата, затоа што сите 
исто риски показатели укажуваат дека 
Маке донија е местото на првата ци-
вили зи рана населба во Европа. Збо-
рувам за специфична култура, бидејќи 
на со сед ните држави на македонскиот 
полу ос тров, кој денес се нарекува 
Балкански, слават дел од македонската 
култура во што не гледам ништо лошо 
затоа што македонската култура е до-
волно голе ма. Од друга страна, пак, 
ја негираат автентичната македонска 
култура, неј зиното постоење, постое-
њето на ја зикот и постоењето на Ма-
кедонците. Затоа сакам да кажам дека 
15 години можеби не е голем пе риод, 
меѓутоа тоа беше период на кул турна 
борба не со пушки и бомби, не со аг-
ресија и омраза, туку со песни и ора, со 
македонизмот, со книги, со фил мови, 
со гостувања на фолклорни гру пи на 
кои се ставени веќе стотина години 
под асимилација од соседните земји", 
вели Тихомир Сто јановски, уметнички 


