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Во присуство на 
педесеттина најголеми 
почитувачи на ликот и 
делото на Александар 
Трети Македонски беше 
одиграна драмската 
изведба "Цар Јустинијан", 
а Сузана Тодоровска ја 
интерпретираше Беседата 
за Александар.

"Ксантика" ја практикува 
оваа манифестација години 
наназад, одбележувајќи ја 
на различни локации.

Токму на денот на Големиот Алек-
сандар Македонски, 22 јули, и по-
крај временските неприлики, на 

локалитетот Скупи беше одржана ма-
нифестацијата "Возобновување на антич-
киот театар Скупи - Денови на Алек-
сандар", со што беше затворено и го ди-
нашното Културно лето - Карпош 2008. 
Традиционално и годинава "Ксантика" 
скромно, но достоинствено ги одбележа 
смртта и раѓањето на Александар Маке-
донски.

Во присуство на педесеттина најго-
леми почитувачи на неговиот лик и дело 
беше одиграна драмската изведба "Цар 
Јустинијан", а Сузана Тодоровска ја ин-
терпретираше Беседата за Александар 
(текст на Ксантика). Членовите и сим па-
тизерите на "Ксантика" ја практикуваат 
оваа активност години наназад, одбеле-
жувајќи ја на различни локации (2001-
Стоби, 2002-Вардарски Рид).

Здружението за негување на древни 
традиции "Ксантика" постои од 2003 го-
дина, па во својата програма неминовно 
беше да го вклучи сеќавањето на Алек-
сандар Македонски како наша древност 
и ненадмината вредност.

"Во рамките на манифестацијата 
'Во зобновување на античкиот театар 
Скупи' со одбележување на смртта ја 
ожи ве авме мислата за античкиот вели-
кан (13.6.2003 под мотото 'Денови на 
Александар'). Совпаѓањето на право-
слав ниот празник Духови беше причина 
повеќе за дефинирање на датумот и во 
присуство на свештени лица од МПЦ 
минатото да го вклопиме со нашата тра-
диција и актуелните верски адети и оби-
чаи, сè со цел да го воскреснеме се-
ќавањето. Во 2004 година, во рамките на  
истата манифестација 'Возобновување 

НЕНАДМИНАТАТА ВРЕДНОСТ НЕНАДМИНАТАТА ВРЕДНОСТ 
НИ ГИ СПЛОТУВААТ ДУШИТЕНИ ГИ СПЛОТУВААТ ДУШИТЕ

на античкиот театар Скупи', ја одбе ле-
жавме 2360-годишнината од неговото 
раѓање (23.7.2004). Следната година 
почнувајќи од 10 јуни до 23 јули под 
мотото 'Денови на Александар' (убиј ја 
лагата-живеј со вистината за Македонија) 
тежнеевме да направиме симбиоза на 
смртта, која е ништовна наспроти голе-
мината на неговото дело, кое живее до 
денес. По тој повод изработивме бро-
шура 'Денови на Александар' - што треба 
да знае секој граѓанин на Македонија?! 
Во 2006 година истата брошура доби 
реиздание на македонски јазик и заради 
огромниот интерес беше објавена на 
англиски јазик. Во 2007 година повторно 
под покровителство на Општина Кар-
пош, со богата културно-уметничка про-
грама, ги одржавме традиционалните 
манифестации. Годинава во рамките на 
Културно лето-Карпош 2008, на 22 јули, 
на локалитетот Скупи, со пригодна све-
ченост ги затворивме 'Деновите на Алек-
сандар'", велат од "Ксантика".

"Ксантика" е празник на при ро-
дата, пролетта и цвеќињата, свет-
лината и љубовта, празник на ду-
ховноста и убавината, будење на 
енергијата и почеток на нов жи-
вотен циклус. "Ксантика" се сла ве-
ла секоја година со свечено орга-
низирани манифестации, култур-
ни приредби, спортски натпре ва-
ри и воени дефилеа.

Пред околу 3 милениуми на-
шите предци - древните Ма ке дон-
ци, исто така, славеле. Низ игри и 
песни, ритуали и обреди нивните 
гласови одекнувале до небото, до 
вечноста. "Ксантика" е древен праз-
ник на нашите предци кога се 
сплотуваат душите на Маке дон-
ците во заеднички стремеж за ве-
ковна опстојба и подобар живот.

Симбол на празникот е црвено-
белата нишка, исплетена од бел и 
црвен конец во македонски ори-
гинален јазол, чија бела боја сим-
болизира искреност и чесност, а 
црвената светлина и љубов. Токму 
таа нишка провната низ времето 
нè врзува со корените на нашите 
предци (денес позната како "мар-
тинка") и претставува синоним на 
македонскиот идентитет и миле-
ниумската опстојба.

И Александар Трети Македонски 
својот, досега ненадминат, исто-
риски поход го почнал по праз-
нувањето на Ксантика.

ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА 
АНТИЧКИОТ ТЕАТАР СКУПИАНТИЧКИОТ ТЕАТАР СКУПИ

"КСАНТИКА" И "ДЕНОВИ "КСАНТИКА" И "ДЕНОВИ 
НА АЛЕКСАНДАР"НА АЛЕКСАНДАР"
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