
Културно-уметничкото 
друштво "Илинден" од 
Сиднеј, Австралија, кое 
одбележува 42 години од 
своето успешно работење 
во рамките на  црковната 
општина "Света Петка", 
Рокдаел, годинава 
повторно гостуваше во 
Македонија. Тоа беше повод 
за разговор со неговата 
претседателка, госпоѓа 
Славица Јосифовска.
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ЈА НЕГУВААТ МАКЕДО  
ДЕКА СЕ МАКЕДОНЦ  

Која беше целта на Вашето ово го-
дишно патување во Македонија?

ЈОСИФОВСКА: Како што знаете, ние 
бевме во Македонија во 2005 година и 
поради големиот успех на таа турнеја 
нашето друштво одлучи да се направи 
уште една годинава. Причините за тоа 
беа исти како и првиот пат - да учест-
вуваме на големите фолклорни фес-
тивали низ Македонија, како репре-
зентација на македонската дијаспора 
од Сиднеј и од Австралија, а и нашите 
играорци повеќе да се запознаат со 
убавините на Македонија, маке дон ски-
от народ, култура и држава. 

За време на престојот во Маке до-
нија имавте многу настапи?

ЈОСИФОВСКА: За нашето учество 
на "Балканскиот фестивал" во Охрид и 
"Илинденскиот фестивал" во Битола 
беше ангажиран директорот на "Танец". 
За другите настапи директно кон так-
тиравме со организаторите. Денес се-
кој град во Македонија организира свој 
фолклорен фестивал во текот на лет-
ниот период, и на тој начин има пре-
многу прилики за настапи и дружење. 
Сега прв пат имавме заеднички концерт 
и со КУД "Илинден" од Демир Хисар, во 
нивниот Дом на културата. Исто така, 
имавме можност да учествуваме на 
првиот тривечерен фолклорен фести-
вал во Кичево.

Кој Ви беше домаќин во Маке до-
нија? 

ЈОСИФОВСКА: На аеродромот во 
Скопје нè пречекаа претставници на 

Разговорот го водеше: 
Перо ДАМЧЕВСКИ-КОЦИН

управата и играорците од КУД "Кочо 
Рацин" од Скопје и директорот на 
"Танец", Бошко Тренески. Уште од пр-
виот ден се дружевме со играорците на 
"Танец" и на "Кочо Рацин". Играорците 
од "Танец" многу им помогнаа на на ши-
те играорци, откривајќи им ги нивните 
тајни и потребни материјали за успешен 
ансамбл. Вечерните часови беа полни 
со блиско дружење на играорците од 

трите ансамбли, оставајќи незаборавни 
спомени од прекрасното Скопје. Иг ра-
орците се дружеа за време на целиот 
наш престој во Македонија.

Имавте горко искуство на маке дон-
ско-грчката граница кај Меџитлија и не 
успеавте да влезете и да настапите на 
фестивалот во Овчарани-Леринско?

МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА И КУД       "ИЛИНДЕН" МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА И КУД   
ОД СИДНЕЈ, АВСТРАЛИЈАОД СИДНЕЈ, АВСТРАЛИЈА
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 НСКАТА КУЛТУРА ЗА ДА СЕ ЗНАЕ 
И И ДЕКА ГИ ИМА НАСЕКАДЕ

ЈОСИФОВСКА: На покана од "Ви-
ножито" требаше да учествуваме на 
"Илин денскиот фестивал" во Овчарани, 
заедно со македонскиот национален 
ансамбл "Танец" од Скопје. Но, за жал, 
не успеавме. 

Тој ден имавме обезбедено автобус 
од Битола и тргнавме рано наутро 
поради големата желба да направиме 
мала турнеја низ Егејскиот дел од Ма-
кедонија, а вечерта да се вратиме во 
Овчарани за настапот. Дојдовме на ма-
кедонско-грчката граница каде сите 
кон  троли и претреси ги поминавме 
според законите и правилата. Ни беше 
дозволен влез во Грција но, за жал, нè 
пречека група демонстранти, неона-
цисти, кои ни го блокираа патот. Грчката 
полиција ни гарантираше дека ќе ги 
тргне демонстрантите и ние ќе можеме 
да поминеме, но не можеа да ни га ран-

тираат дека нема да наидеме на други 
блокади по патот кон Лерин. Барањето 
за обезбедување на автобусот до Ов-
чарани ни беше одбиено, не сакаа да ни 
помогнат. Во договор со автобуската 
компанија, која не сакаше да преземе 
ризик, а и ние како управа одговорни 
за безбедноста на нашите играорци, од-
лучивме да се вратиме назад. На гра-
ницата останавме три часа, два пати нè 
посетија членови на "Виножито", кои 
длабоко се извинуваа за инцидентот. 

Овој инцидент е уште еден доказ и 
покажува во какви тешки услови се на-
шите сонародници и со што тие секој-
дневно се соочуваат во Егејска Маке-
донија, и со која храброст сè уште се 
изјаснуваат како Македонци и се борат 
за своите права во таканаречената "де-
мократска" држава.

Какви се Вашите впечатоци од тур-
нејата низ татковината?

ЈОСИФОВСКА: Има многу впеча-
тоци. Сè беше прекрасно, фантастично, 
феноменално, со исклучок на случката 
на границата. Дали има нешто поубаво 
од нашата сакана татковина Маке до-
нија?! Во многу кратко време видовме 
многу нешта, но не и сè, и поради таа 
причина мораме да се вратиме уште 
неколку пати во догледно време! 

Би сакала традиција на КУД "Илин-
ден", барем на секои две-три години, да 
стане играорците да ја посетуваат Ма-
кедонија и да продолжат да се негуваат 
контактите кои ние ги воспоставивме 
со другите друштва. За жал, оваа година 
во Македонија ние бевме единствена 
фолклорна група од македонската дија-
спора. Се надевам дека фолклорните 
групи од Австралија и пошироко ќе 
продолжат да ја негуваат македонската 

култура и со неа ќе се гордееме сите. 
А ќе биде уште поубаво доколку ре-
довно ја посетуваат Македонија за да 
се знае дека сме Македонци, дека си 
ја сакаме Македонија, дека нè има 
насекаде и дека ќе нè има сè додека 
светот по стои! 

Вашите идни планови поврзани со 
КУД "Илинден"?

ЈОСИФОВСКА: На 27 септември ни 
гостуваше КУД "Бисер" од Џилонг-Мел-
бурн, што беше уште една убава при-
лика за дружење, зближување и заем-
на соработка. На 3 октомври нашето 
друштво отпатува за Хобарт каде на-
стапи во Парламентот на Тасманија, а 
вечерта им приредивме убава игранка 
на нашите Македонци кои живеат таму. 

МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА И КУД       "ИЛИНДЕН"   "ИЛИНДЕН" 
ОД СИДНЕЈ, АВСТРАЛИЈА


