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Прилозите за св. Климент Охридски на Блаже Конески: паметење и 

традиција 

 

     Во бројните прилози на Блаже Конески посветени за св. Климент Охридски: 
„Св. Климент Охридски“, „Тихите кандила пред иконите на св. Климент гореа 

низ вековите само во нашиот регион“, „Охридска книжевна школа“, 

„Канонизација на словенски светци во Охридската црква“, „Култот на 
светителите и словенската културна афирмација“, „Дрембица и Велика“ и др. 

укажуваат на самостојна културна акција пројавена од св. Климент Охридски и 
на неговите последователи, сé до современиците на Конески во процесите на 

будење на историската свест, на обликување на националната и културната 
традиција на македонскиот народ. Според Б. Конески, особено е значајна 

улогата на св. Климент во  создавањето на прославата на св. Кирил и Методиј 
на македонски терен, процес во кој св. Климент како нивен доследен следбеник 

увидувал значајна поткрепа на своите становишта, во однос на писмениот 

словенски јазик и словенската азбука (глаголицата), кои продолжил да ги 
негува во Охридскиот книжевен и духовен центар. Нивните заложби  се 

согледани како предуслови за изразитата самобитност на новата/младата 
словенска писменост, што говори за едно самосвесно становиште на првата 

генерација словенски книжевници. Според Конески културната акција ја 
надживува политичката согледана како одраз на актуелното време, со што 

културната традиција ја согледува како најсигурна инвестиција на еден народ. 

 

 

Ала Шешкен, МГУ „Ломоносов“, Москва  

asheshken@yandex.ru 
 

Народна традициjа во стиховите на Блаже Конески 

 
     Во рефератот ке станува збор за народни обичаjи како дел на секоjдневието 

- присутни во лириката на Конески. Со акцент на поетските зборници од 
последен дел на животот. Тука ке бидат спомнати стихови «Спроти Свети 

Никола», «Оброк», «Именден»,  «Свети Пантелеjмон», «Спроти Свети Атанас», 
«Мртва природа» и др. 
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Лила Мороз-Гжелак, Институт за славистика,  

Полска академија на науките, Варшава  
lilamor@poczta.onet.pl 

 

Блаже Конески и Македонија. Поминувањето на времето а паметење и 
идентитетот 

 
     Во рефератот би сакала да зборувам за значењето на Блаже Конески во 

развој на македонската култура погледана од перспектива на материјали од 
лексикони и речници од различни периоди (не само македонски). Се надевам 

дека исползување на такви извори ми помогне од една страна да покажам која 
од активности на Конески била многу важна во друштвен прием, а од другата 

страна претстави неговата приврзаноста кон Македонија и Македонците. Овие 

односи најсилно го изразил Конески во преведен и на полски јазик заветот на 
поетот од малата нација…  

 
 

Вера Стојчевска Антиќ, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 
УКИМ, Скопје  

vera39antic@gmail.com  
 

Блаже Конески – патоказ на македонскaта книжевна историја 

 
     Блаже Конески се јавува во улогата на подвижник на континуитетот и 

развојот на македонскиот јазик, имено како лингвист кој го трасира патот на 
историјата на македонскиот јазик. Тој е учесник и предводник за 

кодификацијата на македонскиот литературен јазик, негов врвен познавач, 
проучувач, во целиот  развоен пат. Извонреден познавач на ракописното 

словенско наследство, со акцентирање на текстовите со македонската 

редакција. Во секој случај своите лингвистички согледби ги црпеше од 
книжевните текстови, од старословенскиот период сè до неговото заминување 

во 1993 година. На тој начин, паралелно со неговиот развој во историјата на 
македонскиот јазик, се јавува неминовно и како историчар на македонската 

книжевност. 
 

 
Радомир Виденовиќ, Филозофски факултет,  

Универзитет во Ниш  

ravi.nissin@sbb.rs 
 

Блаже Конески – за сите времиња 
 

     По својот живот и по своето дело, Блаже Конески е човек на македонската 
културна и историска преродба, чувар на македонската традиција, но и 

иноватор, ренесансно сестран и многукратно талентиран. Славист, основач на 
македонистиката, кодификатор на македонскиот јазик, поет, есеист. 
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- Сигурен и стамен, смирен и истраен на својот пат. 
- Традиционален, а современ, свртен кон човекот, а биоцентричен. 

- Во својот светоглед, во својата животна философија во своето доживување 
на животот и светот – и широк и длабок. 

- Неговата поезија е родена во традицијата, но живее во сегашноста и врви 

кон иднината. 
- Антропоцентрична е, но и биоцентрична, секогаш зелена 
- И секогаш инспирира, а, со промената на животните контексти различно и 

се толкува. 

Така и дострелите на „малите народи“ и „малите јазици“ можат да бидат 
значајни и високи во светската историја на народите. 

 
 

Намита Субиото, Филозофски факултет,  

Универзитет во Љубљана  
namita.subiotto@ff.uni-lj.si 

 
Блаже Конески и неговите релации со словенечката академска и 

културна сфера 
 

     Во првиот дел на прилогот ќе биде претставен придонесот на Блаже Конески 
кон македонско-словенечките академски релации (неговата улога при 

формирањето на лекторатот по македонски јазик на Филозофскиот факултет во 

Љубљана и на лекторатот по словенечки јазик на Филозофскиот (Филолошки) 
факултет во Скопје); а во фокусот на вториот дел ќе бидат препевите на 

поезијата на Блаже Конески на словенечки, и препевите на словенечката 
поезија од Конески. 

 
 

Гоце Смилевски, Институт за македонска литература,  

УКИМ, Скопје  
gocesmilevski@hotmail.com    

 
 

Сеќавањето како дијалог: „Дневник по многу години“ од Блаже 
Конески 

 
     Делото „Дневник по многу години“ од Блаже Конески, структурирано како 

низа од одделни записи засновани на интенционални сеќавања и нивни  

интерпретации од страна на авторот, во себе носи, од една страна, силен 
автобиографски карактер, а од друга страна, како што и самиот Конески 

наведува во повеќе наврати, претставува негов обид да проговори за извесни 
феномени на индивидуалното и колективното постоење, и да го пренесе својот 

личен став за нив.  Излагањето Сеќавањето како дијалог: „Дневник по многу 
години“ од Блаже Конески претставува анализа на дијалошкиот однос на 

Конески со своите современици и со културните дискурси, со традицијата и со 
актуелниот миг. 

 



 
 

Олга Панкина, Македонски културен центар,  
Москва  

olga_pankina@hotmail.com 

 
Блаже Конески во препев на руски 

 
Поетското творештво на Блаже Конески дојде кај рускиот читател при крајот 

на 50-те гонини на минатиот век во состав на антологиите на поезијата на 
народите на Југославија. Оттогаш тоа неизмено предизвикува интерес кај 

преведувачите, читателите и истражувачите. Во 1987 година издавачката куќа 
«Художественная литература» ја објави лириката од Блаже Конески како 

посебна книга. Блаже Конески е застапен во сите антологиски избори на 

македонската поезија излезени во Русија: «Корни и ѕвезди» (Радуга, 1988), «Во 
пресрет на сонцето» (Клуч, 1997), «Од век во век. Поезија на Македонија» 

(Радуга, 2002). Песни на Блаже Конески препејуваа познатите руски поети-
преведувачи: Давид Самојлов, Михаил Зенкевич, Натан Злотников, Јуриј 

Левитански, Јуна Мориц и други. Утврдив дека вкупно на руски се препеани 
около 150 песни од Конески, од што може да се заклучи дека Блаже Конески е 

најпреведуван во Русија македонски поет. Тие преводи го опфаќаат неговото 
творештво до 1987 година, односно до неговата поетска книга «Послание». 

Импресионирана од песните на Конески од последната деценија од неговиот 

живот кои истовремено претставуваат континуитет на неговото претходно 
творештво, но значат и откривање на една друга, специфична лирска сфера, 

направив препев на последните 6 поетски книги на Блаже Конески: 
„Послание“ (1987), „Црква“ (1988), „Златоврв“ (1989), „Сеизмограф“ 

(1989), „Небеска река“ (1991), „Црн овен“ (1993). Така се појави 
книгата «Послание” (Москва, 2013) благодарение на коjа руските 

читатели добија целосна претстава за спецификите и за рангот на Блаже 

Конески како лирски творец. 
 

100-годишнината од раѓањето на великанот на македонската литература 
планираме да одбележиме со нова (двоjазична) книга насловена «Сто песни. 

Поезија на Блаже Конески» коjа ќе се промовира во Скопје и во Москва. 
 

Блаже Конески е фигура од џиновска димензија, а делото на Блаже Конески 
е значајно и вредно остварување во рамките на светското културно наследство 

и треба нашироко по светот да се наведува како силен аргумент за значењето и 

суштината на македонскиот јазик, за македонскиот национален идентитет. 
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Faculty of Arts, Constantin the Philosopher University in Nitra  
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The Life of Constantine and The Life of Methodius: Interpretation Based on 

the Computer Analysis of Several Translation Variants of the Texts 
 

     The legacy of Saints Cyril (Constantine) and Methodius as captured by Old 
Slavonic written records is a permanent and relevant source of knowledge about the 

common past of today’s pluralistic Europe. As a result, several European nations are 
showing interest in knowledge about the religious and cultural activities of these co-

patrons of Europe. After the death of Saint Cyril, a celebratory document known as 

The Life of Constantine was created, now the prime source of information about the 
history of Great Moravia. The Life of Constantine was closely followed up by The Life 

of Methodius, one of the main historical sources about the second half of the 9th 
century. The importance of The Life of Methodius primarily stems from the fact that it 

describes events that occurred between the deaths of Constantine (869) and 
Methodius (885). Both works have been translated into Slovak by several authors. 

This paper makes use of digital technology to carry out a comparative analysis of 
quantitative linguistic and lexical indicators in the Slovak translations of the 

aforementioned works. This includes translations by Ján Stanislav from 1933 (Životy 
slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Panonsko-moravské legendy “The Lives of 
the Slavic Apostles Cyril and Methodius. Pannonian-Moravian Legends”) and 1950 

(Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda v legendách a listoch “The Lives of the 
Slavic Apostles Cyril and Methodius in Legends and Letters”), Peter Ratkoš from 1968 

(Pramene k dejinám Veľkej Moravy “Sources Regarding the History of Great 
Moravia”), Štefan Vragaš from 1986 (Život sv. Konštantína-Cyrila a Život sv. Metoda 
“The Life of Saint Constantine-Cyril and The Life of Saint Methodius”), and Andrej 

Škoviera from 2013 (Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov 
“Sources Regarding the Lives of Saints Cyril and Methodius and Their Disciples”). We 

hope that the digitization and analysis of this textual data will not only provide a new 
perspective that has been missing so far, but that it will also reveal hidden 

relationships which have so far remained undiscovered by traditional interpretations. 
 

Соња Стојменска-Елзесер, Институт за македонска литература,  
УКИМ, Скопје  

elzeser@gmail.com 

 
Систематизација на книжевната меморија: книжевни архиви, музеи, 

дигитални колекции 
 

     Покрај конкретните книжевни остварувања кои се инкорпорираат во една 
национална книжевна традиција, книжевниот систем го чинат и огромен фонд 

податоци кои помагаат во истражувањето и донесувањето релевантни 
заклучоци: био-библиографски податоци за писателите, податоци за 

книжевниот живот во одреден историски контекст (издавачка дејност, 
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писателски акции, здружувања, јавни настапи), специјализирани библиографии 
за одредени книжевни процеси и појави и сл. Во овој труд ќе се скенира 

постојната состојба со грижата за книжевните факти преку увид во фондовите 
на ДАРСМ, НУБ „Климент Охридски“, МАНУ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 

ИМЛ, ДПМ и др. Ќе се постави и прашањето за организирање „книжевен музеј“ 

како самостојна културна институција или како вградена во некоја од 
постоечките институции, која би дејствувала и во доменот на физичко 

прибирање, архивирање и демонстрација на книжевни факти, но и преку 
систематска дигитализација на тие факти, со што би станале подостапни за 

пошироката научна и културна јавност. 
 

Сава Дамјанов, Филозофски факултет,  
Универзитет во Нови Сад  

koderdam@sbb.rs 

 
Дигитална рецепција 

 
     Дигитализација књижевне грађе (од рукописне до штампане) мења и 

традиционалне видове њеног читања, а пошто се значења дела конкретизују у 
самом процесу читања - свакако да дигитална рецепција отвара неке нове 

просторе које Јаусове теорија рецепције није могла да узме у обзир пошто је 
настала крајем 20. века, пре свеприсутности техносфере. Овај рад истражује 

управо поменуте, још увек јасно неименоване и недефинисане просторе. 

 
 

Катерина Петровска-Кузманова, Институт за фолклор „Марко  
Цепенков“, УКИМ, Скопје  

kpkuzmanov@yahoo.com 
 

Нематеријалното културно наследство и дигиталната фолклористика 

 
     Идејата на трудот е да се прикажат истражувањата на фолклорот низ 

призмата на односот меѓу дигиталната фолклористика и нематеријалното 
културно наследство. Истражувањата поврзани со оваа тема се однесуваат на 

техничките можности што овозможуваат пристап до одредени содржини и 
податоци кои доведуваат до подобро разбирање на комплексни појави во 

фолклорот. Во оваа насока се разгледуваат технолошките можности  на 
дигиталниот репозиториј и електронската комуникација, која овозможува 

побрза и поквалитетна дисеминација на резултатите на истражувањето и 

создавање на мража на корисници. Во овој процес нематеријалната култура 
влегува во научниот дискурс преку поврзаноста со програмата на УНЕСКО, која 

се темели на различни концепции и пракси што се однесуваат на зачувување на 
културното наследство и во таа насока треба да се истаакне значењето и на 

меѓуодносот на  соработничките (технолошки) иновативни модели на 
дејствување, во контекст на општите фолклористички движења. Целта на 

истражувањето е да се пркажат резултатите  од имплемантација на дигиталните 
алатки во оваа насока, преку разлиичните развојни фази од дигитализацијата 

на фолклорниот материјал во Институтот за фолклор.  



 
 

Katarína Gabašová, Department of culturology, Faculty of Arts,  
Constantine the Philosopher University in Nitra  
kgabasova@ukf.sk; katarinagabasova1@gmail.com 

 

The socio-cultural implications of the digital turn. How does exponential 
technologies affect culture and humanity? 

 
     The paper is focused on the analysis of the digital turn in the context of the 

current (Western) cultural crisis. The contemporary cultural and literary studies, the 

humanities and the social sciences are unfolding in a dynamic constellation of cultural 
turns. It is no exaggeration to say that in the last three decades, exponential 

technologies and digital media have gradually assumed a core role in the way our 
societies see themselves. The purpose of the paper is to explore the socio-cultural 

implications of these processes, considering selected of the negative aspects. Recent 
approaches discuss ontological alienation, „digital dementia“ (M. Spitzer), „digital 

obesity“ (G. Leonhard), „digiphrenia“ (D. Rushkoff), anxiety and information tiredness  
(B. Han) within the context of the (r)evolution of the technoculture. Thus, this paper 

argues that not only cultural field is facing a challenge of the digital turn. The author 

suggests that the digital world is crucial for our understanding not only of the way we 
are, but also the way we could or should be. The critical reflection of the digital turn 

and its impact hereby implies, that changes in the use and application of technologies 
and digital media bring on changes in understanding of individual identity, freedom 

and the self.  
 

 

 
Veronika Rácová, Department of Slovak Language and  

Literature /Faculty of Arts,  
vracova@ukf.sk 

 
Constantine the Philosopher University in Nitra Critical hybrid editions / 

Kritické hybridné edície 
 

     The aim of the paper is to clarify the process of preparation critical hybrid 

editions. It will show the main aspects of preparation digital and book editions, its 
advantages, challenges and problems. It will explain how such type of preparation 

needs to deal with different type of medium (traditional book medium and digital 
medium) as well as  different target groups (common readers and academics). The 

paper will focus on all these aspects and ways of how to provide suitable reader's 
edition and scholary (academic) edition in the name of maintaining literary works in 

their integrity and textological/editological quality. 
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Сарита Трајанова, Билјана Јоновска-Стефковска,  
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје  

vtsarita@yahoo.ca, bici_re@yahoo.com 
 

Дигитализација на книжевна граѓа (претставување на вебстраниците 

на ИМЛ) 
 

     Со дигитализирање на книги, библиотеките овозможуваат отворен пристап 
до нивните колекции за што е можно повеќе корисници. Како што растат 

потребите на корисниците на библиотеките на научните установи – научниот  
кадар, студентите и соработниците, библиотеките настојуваат да ги прошират 

своите фондови со книжевна граѓа во дигитален облик и да понудат нови услуги 
за овој вид граѓа. Овој труд ќе се занимава претежно со дигитализацијата на 

изданијата на Институтот за македонска литература и проектот Дигитална 

библиотека (www.e-biblioteka.mk). Веб-страниците на ИМЛ се насочени кон 
обезбедување непречен пристап до научните трудови, нивно зачувување и 

читливост на документите со можности за пребарување според повеќе 
критериуми со крајна цел нивна поголема употребливост и цитираност. 

 
 

Мерсиха Исмајлоска, Марија Гиревска,  
Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“,  

Охрид / Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски”,  

УКИМ, Скопје  
mersiha.ismajloska@uist.edu.mk, m.girevska@gmail.com 

 
Мрежата COST (European Cooperation in Science and Technology 

/Организацијата за европска соработка во науката и технологијата) и 
нејзиното значење врз дигитализацијата на културата 

 

     Организацијата за европска соработка во науката и технологијата (COST) е 
финансиска организација за создавање истражувачки мрежи, наречени COST 

Акции. Овие мрежи нудат отворен простор за соработка меѓу научниците низ 
цела Европа (и пошироко) и со тоа даваат поттик за напредокот на 

истражувањето и иновациите. Истражувачите можат да создадат мрежа – 
заснована на сопствени истражувачки интереси и идеи – со доставување 

предлог до Отворениот повик за COST. Предлогот може да биде од која било 
научна област. Активностите се исклучителни интердисциплинарни. 

Истражувачите можат е да се приклучат на тековни активности, коишто 

продолжуваат да се развиваат во текот на периодот на финансирање од четири 
години. Активностите го вклучуваат и приватниот сектор, креаторите на 

политики, како и граѓанското општество. Од 1971 година, COST добива 
финансирање од ЕУ во рамките на различните рамковни програми за 

истражување и иновации, како што е „Хоризонт Европа“. Врз неколку примери 
за учество на Република С. Македонија во некои од акциите ќе ја покажеме 

важноста за дигитализацијата на културата и на кој начин таа може да се 
подобри, особено во книжевноста. 
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Биљана Рајчинова-Николова, Град Скопје  
b_rajcinova@yahoo.com 

 
Соработката помеѓу книжевните дела/книгата и новите /дигиталните 

медиуми (блог-записи пренесени во книга) 

 
     Релацијата помеѓу книжевните дела/книгата како медиум со 

новите/дигиталните медиуми израснати преку експанзијата на интернетот е 
доста цврста. Книжевните дела како медиум мора да ги прифатат промените на 

новото време и приспособувањето да го направат што побезболно и без 
поголеми последици за книгата. Предмет на истражување е дефинирањето на 

релацијата помеѓу книжевните дела/книгата со новите/дигиталните медиуми, а 
со тоа да се дефинира и начинот на кој новите/дигиталните медиуми се 

користат да ги конструираат книжевните дела/книгата, како и начинот на кој и 

како книжевните дела/книгата ги вградуваат/вклучуваат придобивките од 
современото живеење. Хипотезата е дека книжевните дела/книгата се селат во 

новите/дигиталните медиуми, а новите/дигиталните медиуми ги преземаат и ги 
присвојуваат книжевните дела/книгата на своите простори. Цел на 

истражувањето е да се докаже улогата, функцијата и влијанието на 
новите/дигиталните медиуми врз конструирањето на современите книжевните 

дела/книгата, влијание/конструирање што книжевните дела/книгата го 
препознаваат како нова можност за ширење на уметничката порака. За 

реализација на целта текстот преку интердисциплинарен и интермедијален 

пристап во постмодернистички манир ја применува дискурзивната и 
компаративната анализа на пет книжевни дела од поновата македонска 

книжевна продукција: Insomnia од Димитрие Дурацовски, Борхес и компјутерот 
од Сашо Прокопиев, Помеѓу од Ирена Јорданова, Кревалка од Ристо Лазаров и 

Палиндром со две Н од Ѓоко Здравески и се фокусира на третманот на појавата 
на блог-записите пренесени во книга. Анализата се занимава и со 

електронското издаваштво, е-книгите, блогот, Фејсбук и социјалните мрежи. 

 
 

Тамара Ќупева, Министерство за образование и наука,  
Скопје  

tamara.kjupeva@outlook.com 
 

Дигитални идентитети – трансформација на јазикот, културата и 
литература 

 

      Дигитална ера е новото технолошко време кое ги одредува нашите 
однесувања. Медиумите се интегративен дел од секојдневниот живот на 

модерниот човек и нов општествен поредок. Под нивно влијание, современиот 
човек, сѐ помалку е  дел од физичката стварност и сѐ поблиску до 

мултимедијалниот свет на симуларкуми. Дигиталните идентитети наметнуваат 
комуникациски модели кои ја зголемуваат креативноста, но истовремено 

прераснуваат во симболи на  подвојување на персоналното „јас“. Новиот 
феномен на егзистенцијата е микс на виртуелниот и физичкиот идентитет. 

Новата култура на комуникација создава симболи и јазици кои го најавуваат 



почетокот на раслојувањето на јазикот на кодови и јазични системи кои го 
креираат разбирањето меѓу луѓето на повисоко лингвистичко и структурно 

ниво. Алгоритмите на вештачката интелигенција ја креираат новата култура, 
насочувајќи ги новите генерации кон унифицирани модели, убедувања и 

вредности. Дигиталната култура ги затвора современите партиципиенти во т.н. 

ехо –соби на социјалните мрежи, создавајќи општествени групи од 
истомисленици, поттикнувајќи на тој начин глобална и масовна поларизација во 

општествата. Во вакви околности,  литературата станува неопходна алатка за 
развој на  вештините за читање, што е  основа за разбирање на светот. 

 
 

Елизабета Шелева Филолошки факултет  
„Блаже Конески“, УКИМ, Скопје  

selieva@gmail.com 

 
Писмото на Блаже Конески: меѓу идентитетското и космополитското 

 
Писателите, кои доаѓаат (потекнуваат) од оспоруваните („мали“) литератури 

и култури не добиваат статус на народнни (колективни) трибуни и 
гласноговорници, така што ретко ја имаат таа прилика и ретко можат да си го 

дозволат „луксузот“ да се претстават самите себе (односно, аспектите на 
својата најдлабока, лична интима, односно, сингуларната природа на својата 

положба во светот на литературата).    

Блаже Конески во своето книжевно-уметничко творештво (кое се одвива 
рамо до рамо, паралелно со одговорната, книжевно-научна мисија, што ја имал, 

како втмелувач на стандардизираниот македонски јазик), на вешт и суптилен 
начин успева да соопшти, постави и сподели некои од темелните 

егзистенцијални прашања, вклучувајќи ја појдовната болка (или, траума) на 
потеклото, (прашалната) припадност, „фрленоста во постоење“, во просторно-

временските координати токму на овој невралгичен, низ историјата (и се’ до 

денес) трајно вознемирен простор на Балканот, чија ендемска состојба ја 
отсликува меланхолијата.  

Основниот предизвик на овој текст, со оглед на тоа, ќе биде токму лирското 
преиспитување и антрополошката запрашаност на Конески, околу сопствениот 

„крст“ на потеклото (или, потеклото како крст, што поетот мора доживотно да 
го носи и издржи на своите, физички нејаки плеќи).  

Анксиозноста на потеклото, како појдовна (контингетна) предназначеност, 
што, понатаму, во голема мера (иако не целосно) го детерминира и личниот 

идентитет на авторот, односно, неговите творечки преокупации – во примерот 

на Конески се покажува како своевиден егзистенцијален предизвик за 
креативно себе-надраснување и препознавање на својата припадност кон 

„светот како дом“, што му беше близок и на Кочо Рацин, кога во своите стихови 
„Татунчо“, ја обликува троделната синтагма „куќа цел свет“, таа автентична 

равенка на космополитскиот модел.  
 

 
 



Јасмина Мојсиева-Гушева, Институт за македонска литература,  
УКИМ, Скопје  

jasminamg@gmail.com 
 

Идејата за добрината во поезијата на Блаже Конески 

 
     Ако поетските идеи ги согледаме како сублимативни мисли кои се наоѓаат во 

средишното на поетското дело преку кое тоа го добива своето максимално 
осмислување, тогаш сободно можеме да констатираме дека тие се исто толку 

заначајни во процесот на толкувањето на уметноста како и другите елементи 
кои спаѓаат во доменот на естетското. Дека поезијата има некаква 

информативна и смисловна вредност може да се заклучи од бројните трудови 
посветени на толкувањето на семантиката на пораките, сентенците и исказите 

што ги среќаваме во различните авторски поетики.  

Смислата на духовниот свет на Конески е изразена преку многу лапидарни 
поетски идеи од кои во овој текст се задржуваме на идејата за добрината. Таа 

се одвива преку  неколку форми што во себи ги содржат невиноста, 
пријателството, жртвата, хармонијата меѓу луѓето и природата. Заедничко за 

сите нив е што тие се иманентни за неговата чиста, едноставна, исповедна 
поетика. 

 
 

 

Иван Џепароски, Филозофски факултет“,  
УКИМ, Скопје  

ivan@fzf.ukim.edu   
 

Флората во поезијата на Блаже Конески 
 

     Целта на ова толкување на поезијата на Конески е да укаже на важноста на 

природата и особено на флората во градењето на поетските светови на 
Конески. Современиот пристап кон поезијата од гледна точка на биоетиката, 

екокритиката и на флоралната или на ботаничката имагинација овозможува, 
денес, кон поетското творештвото на Блаже Конески да може да се пристапи и 

од позициите на овие современи начини на толкување на стварноста а оттаму и 
на поезијата. На тој начин се исцртуваат нови херменевтички стратегии во 

однос на онтолошките, епистемолошките, етичките и екокритичките аспекти на 
поезијата на Конески во која природата и растителниот свет, како своевидни 

места на индивидуалната и на цивилизациската меморија, заземаат едно од 

централните места, уште од неговите најрани песни од книгата „Земјата и 
љубовта“ (1948), па преку циклусот „Меѓу дрвјата“ од стихозбирката „Стари и 

нови песни (1979), сè до книгите  „Сеизмограф“ (1989) и „Небеска река“ (1991). 
 

 
 

 
 

 



 
Африм А. Реџепи Институт за македонска литература,  

УКИМ, Скопје  
aa_redzepi@yahoo.com 

 

Книжевното дело на Блаже Конески на албански јазик 
 

     Блаже Конески, великанот на македонистиката, човекот кој културолошки ја 
забележа една епоха, ова ренесансна личност на македонската културна 

преродба (Милан Ѓурчинов), во трудот ќе се истражува и библиографски ќе се 
забележува неговото книжевно дело: поезија, проза, есеистика и др. на еден од 

балканските јазици т.е албанскиот јазик. Собирањето на над 
педесетина библиографски единици (антологии, монографски изданија, песни, 

проза, есеи и други статии), значи потпирна точка за понатамошно 

поттикнување, книжевното дело на Конески да се преведува на други пред се 
на балканските јазици. А тоа е потребно да се поттикнува, бидејќи тој е 

составен дел на Балканската книжевност.  
     Собирањето и толкувањето на собраниот материјал, степенот на јазикот на 

преводот, пренесувањето на естетските ефекти преку албанскиот јазик, 
стилските поставки а и постапки, фигуративноста, интензитетот и 

сензитивноста на пренесената фигура на друг јазик т.е алтеритетот, значи 
многу не само за теоријата на естетската комуникација, туку и за влогот на 

книжевната комуникација, за имагологијата како претстава за другиот и за 

интеркултурната херменевтика. 
 

 
Васил Тоциновски, Институт за македонска литература,  

УКИМ, Скопје  
vtocinovski@hotmail.com    

 

„Везилка“ од архивата на Блаже Конески 
 

     Ракописот на песната „Везилка“ од Блаже Конески, три строфи со осумнаесет 
стихови, е пронајдена во приватна архива во САД, фонд Кочо Рацин, и 

потекнува од педесеттите години на минатиот век. Станува збор за редок 
ракописен примерок од Конески зашто науката постојано забележува оти 

„фиксимилот не е познат“. Вреднувајќи ја како прва варијанта на оваа 
антолигиска песна од истоимената стихозбирка (1955) оценета како највисок 

дострел во неговата лирика и една од најубавите во македонската поезија од 

втората половина на 20 век. Станува збор за стихови од кои треба да бидат 
создадени двете пеења од по четири строфи со кои правиме обид низ 

компаративен пристап да се навлезе во творечката лабораторија на Конески во 
создавањето строга и проста македонска песна. Истовремено споредувајќи го 

тој процес со мигот кога професорот ја пишувал студијата „Како работел Рацин 
над „Бели мигри“ во чии страници се нашла и ракописната „Везилка“. 

 
 

 



Анастасија Ѓурчинова, Лидија Капушевска-Дракулевска, Бобан  
Карапејовски  

Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ, Скопје  
agjurcinova@flf.ukim.edu.mk, l.drakulevska@flf.ukim.edu.mk,  

karapejovski@flf.ukim.edu.mk 

 
Од архива до публикација (кон VI том од критичкото издание на Блаже 

Конески) 
 

     Трудот ќе се фокусира на приредувачките искуства околу подготовката на 
VI-от том (Македонскиот XIX век, составиле А. Ѓурчинова, Л. Капушевска-

Дракулевска и Б. Карапејовски) од „Критичкото издание на целокупните дела на 
Блаже Конески“, научноистражувачки проект на МАНУ, инициран и започнат 

под редакција на акад. Милан Ѓурчинов (1928-2018). Поттикнати од 

пронајдените материјали во архивата на акад. Ѓурчинов, како и од постојните 
белешки и коментари составени од проф. д-р Георги Сталев, пристапивме кон 

нивно  евидентирање, докомплетирање, селекција и класификација. 
Структурата и композицијата во конечната верзија на овој том го почитува 

изборот на текстовите од книгата Македонскиот XIX век на акад. Блаже Конески 
(пред сè на оние со книжевноисториска тематика), проширен и со други 

текстови посветени на оваа тема, веќе селектирни и означени од страна на 
акад. Ѓурчинов. Концепцијата на книгата ги проникнува хронолошкиот и 
тематскиот принцип. Низ аспектите на книжевната архива на акад. Конески 

меморијата и сеќавањето се вкрстуваат со нашата современост и ја илустрираат 
актуелноста на минатото денес, како и начините на кои наследството на 

историјата и традицијата ја редефинира нашата сегашност. Оттаму, трудот го 
содржи и историскиот но и актуелниот аспект на истражувањето.  

 
Весна Мојсова-Чепишевска, Иван Антоновски, Филолошки факултет  

„Блаже Конески“, УКИМ, Скопје  

vesnamojsova@hotmail.com; i.antonovski@gmail.com 
 

 
Простата и строга македонска песна како современо житие                 

(За „Проложните житија“ на Блаже Конески) 
 

     Додека работи на т.н. „Станиславов пролог“ од 1330 година, инаку ракопис 
препишан во Лесновскиот манастир од страна на Станислав (книга со кратки 

житија на светители за секој ден во годината) и пишувајќи потоа и цела студија 

за јазикот во овој пролог, на Конески му пролетува исклучителна мисла која ја 
открива во книгата „Разговори со Конески“, па вели: „.. зошто не би можело да 

се напишат житија, не за истакнати, ами за обични луѓе.“ (Андреевски, 2020: 
250) И така учејќи се од овие животописи на личности што имале посебен 

статус во една религиозна, црковна традиција, од хагиографиите за големи 
личности, тој решава да го сподели со нас како читатели својот порив/поттик да 

напише свои т.н. проложни житија за личности со невидливи ореоли, кои „... 
никој не ги прогласува за маченици. Никој не ги прогласува за светци.“ 

(Андреевски, 2020: 251) Така настануваат познатите негови „Проложни житија“ 
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објавени како одделен циклус во книгата „Стари и нови песни“ (1979), 
посветени на одредени навидум социјални аутсајдери – личности од неговото 

окружување коишто му оставиле впечаток или за кои му било раскажувано во 
неговата семејна традиција. За Конески, тие се вистинска инспирација зашто 

носеле ознака на некое величие и како такви според неговото 

убедување/согледување израснуваат во достојни за создавање житија. Низ овој 
негов поетски чин во којшто иако за разлика од средовековниот образец не се 

инсистира на хиперболизирачка глорификација преку кодовите на чудното, 
чудесното и фантастичното, тие личности се издигнуваат до степен на нови 

(неканонизирани) светци и маченици. Но, во овие лирско-епски текстови, 
наместо чудата од средновековниот образец се прикажуваат и величаат 

животни искушенија и судбини, особини, доблести, жртвувања и добрини на 
конкретни личности, коишто реферираат на кодот на реалистичкото. Затоа, 

Конески поентира: „Кога во старите житија се набројуваат чудесиите што ги 

правеле светците, тоа е речиси исто овде кога се редат добрините што ги 
правеле тие стварни личности.“ (Андреевски, 2020: 256) Како секуларен автор, 

без оптоварување со она што го бараат религиозните текстови, тој се навраќа 
кон изворот (секуларното житие) и создава нови, современи житија. Притоа 

потсетувајќи нè на старите (средновековните) форми на обликување книжевни 
дела, не дозволува тие да паднат во заборав. Но едновремено и значајно 

отстапувајќи од средновековниот модел, како во однос на формата, така и во 
однос на стилот и содржината, до степен на пародизирање на некои сегменти 

на средновековниот образец, Конески остварува хибридно, кохезивно поетичко 

обединување на елементи од изворната традиција на жанрот житие со 
современиот израз на простата и строга македонска песна, во современ 

хронотоп. Со тоа и покажува дека со таквиот творечко-мисловен потфат, 
ваквиот жанр, може да оживее како неклишеизиран и неанахрон, со нови 

димензии и во нова форма, во современ книжевен и културен контекст. 
 

 

Катица Ќулавкова, Македонска академија на науките и уметностите,  
Скопје  

kkulavkova@gmail.com  
 

 
Откривањето на Марко Цепенков 

 
     Експлицитната интенција на овој текст е да направи кроки на животот и 

грандиозното дело на македонскиот фолклорист Марко Цепенков (1829 – 1920) 

на тој начин што ќе го толкува со помош на постколонијалистичката парадигма, 
укажувајќи на неколку аспекти: 1) синкретизмот и дијалогичноста на народната 

култура, во смисла на тоа дека нема ни само карневалска, комична и митска, 
туку и историска заснованост; 2) културната и општествената функција на 

фолклористиката во Македонија во втората половина на 19 и на почетокот на 
20 век, маркирана од т.н. Преродба, која има елементи на а) етно-културна, 

јазична и книжевна Ренесанса, б) романтичарска пасија по јужнословенското 
балканско минато и ц) отворање спрема современата западноевропска 

цивилизација; 3) запишувањето и класификацијата на усно-книжевното, 
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јазичното и етнографското наследство од Македонија, кое ја издига примарната 
собирачка и архивска дејност на ниво на прото културална наука; 4) 

колективната културна меморија, усната традиција и обредната култура (систем 
на пагански и христијански празници, ритуали и карневали) како архив на етно-

културниот идентитет на Македонците; 5) балканската варијанта на културен 

хегемонизам и неоколонијализам при распадот на Отоманската империја и 
формирањето на новите нации-држави, во услови кога македонскиот народ го 

задржува колонијалниот статус, а соседните народи конституираат свои држави 
и кога се инсталираат т.н. пропаганди на територијата на Македонија 

(грчка/патријаршиска, бугарска/егзархиска и српска), со цел да предизвикаат 
идентитетска конфузија кај македонската интелигенција, економска доминација 

и присвојување на културните артефакти.  
Имплицитно, овој текст укажува на отпорноста и видливоста на македонските 

културно-историски и јазични специфики и нивната улога во дефинирањето на 

идејната платформа за остварување политичка и институционална автономија 
на Македонците. Откривањето на Цепенковиот грандиозен фолклористички 

архив од страна на реномирани македонски истражувачи (Конески, Пенушлиски, 
Саздов) кон средината на 20 век (приреден и објавен во 10 тома во Скопје и 6 

тома во Софија), е доживеано како откривање докази за македонскиот етно-
културен спецификум и неговиот симболичен тоталитет (усна книжевност, 

уметност, дијалекти, уникатни тајни и детски јазици, описи на занаети и 
предмети, легенди, верувања, ритуали, соништа, максими и поговорки, народна 

медицина). Ваквата експлицитна и имплицитна интерпретативна 

контекстуализација на фигурата на Марко Цепенков би можела да го олесни 
разбирањето на клучните историски пресврти, енигми и парадокси на 

балканските културни и општествени состојби во 19 век. 
 

 
 

Ѓорги Поп-Атанасов, Македонска академија на науките и уметностите,  

Скопје  

popatanasov@yahoo.com 

 

Летописот на поп Елисеја од Горно Соње 
 

     Летописот на поп Елисеја е пишуван во втората половина на 19 век врз 
маргините на Цветен триод од 16 век, којшто потекнува од скопското село 

Горно Соње. Основниот дел на Летописот е пишуван од поп Елисеја и неговиот 
син поп Јован. Во него, покрај летописни белешки од личен карактер, има и 

записи што се однесуваат на настани од општествениот и црковниот живот во 
Скопје и неговата непосредна околина. 
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Илија Велев, Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје  

ilijavelev@yahoo.com 
 

Книжевната и култно-легендарната архива како културноисториска 

меморија за кирилометодиевската традиција од Стримонската 
словенска архонтија на св. Методиј 

 
Во досегашните истражувања при кирилометодиевистиката согледбите 

главно се констатираат според текстолошкиот извор на т.н. Панонски легенди, а 
тоа ја прави нецелосна книжевната и култно-легендарната архива како 

цивилизациска и културноисториска меморија за местото и улогата на 
сесловенската просветителска и рамноапостолска христијанска дејност на 

светите Кирил и Методиј. Нашите истражувања ќе се насочат кон толкувањето 

на книжевните и на култно-легендарните извори како своевидна складирана 
архива на духовната, културноисториската и на народната меморија за 

културолошкиот контекст на Стримонската словенска архонтија - управувана од 
св. Методиј во т.н. предмисионерски период. Оригиналното книжевно-правно 

дело „Закон за судење на луѓето“, хагиографско-апокрифните зачувани 
преписи, како и задржаната актуелност на народни легенди и преданија за 

дејноста на св. Кирил и Методиј до нашата современост во југоисточниот крај 
од Македонија, јасно ја засведочуваат дејноста на сесловенските просветители 

и во периодот околу средината на IX век.  

 
 

 
Димитар Пандев Филолошки факултет „Блаже Конески“,  

УКИМ, Скопје  
d.pandev@flf.ukim.edu.mk   

 

На фонот на „физиологот“ 
 

     Предмет на интерес во предложениот реферат е когнитивната 
трансформација на секундарната аналогна порака заснована врз анималната 

метафора на испраќачот во примарен дефендолошки код во јазичната свест на 
примачот како основа на дигиталната култура.  

     Процесот на преточување на алегорисковиртуелните биосемиотички кодови 
во низа од етносемиотички до апстрактнософистицирани кодови се проследува 

преку интерпретација на престижни примери од македонски текстови од 

времето на св. Климент Охридски до времето на Бл. Конески, во кои како 
интертекст се јавува верзијата на средновековниот „Физиолог“ вклопена во 

составот на Тиквешкиот зборник.  
     Централно место во рефератот претставува рецепцијата на  „Физиологот“ во 

поетското дело на Конески. 
 

 
 

 



 
Валентина Миронска-Христовска, Институт за македонска  

литература, УКИМ, Скопје  
vmironskah@yahoo.com 

 

Третманот на книжевно-историската архива од 19. во 21. Век 
 

Во текстот ќе се направи обид да се прикаже дали напишаното во македонскиот 
литературен 19. век треба да се смета за архивска граѓа во 21. век. Обид да се 

проследи колку творбите од 19. век, кои го претставуваат националниот столб 
на македонската културно-историска традиција, кои се духовните вертикали и 

хоризонтали по кои се извишуваше и распостилаше македонскиот културен 
идентитет, се архивирани и колку се вградени во колективната меморијата во 

21. век. Обид да се претстави дали е можно она што во 19. век беше/е 

национално, во 21. век да биде хибридно, односно колку грижата односно 
негрижата кон нив го овозможува нивното паметење односно маргинализирање 

и заборавање. 
 

 
Лилјана Гушевска, Наташа КотларТрајкова,  

Институт за национална историја, УКИМ, Скопје  
lgusevska@gmail.com, kotlarn@yahoo.com 

 

Преродбенскиот профил на Димитар Миладинов низ призмата на 
неговата кореспонденција 

 
     Македонското национално движење од XIX и од првата половина на XX век 

во своите рамки обединува различни концепти и идеологии и се развива во 
повеќе фази, но и во различни општествено-историски околности. Но, она што 

може да се издели како константа во целиот тој процес е фактот што неговите 

носители дејствуваат во насока на изделување и истакнување на македонската 
јазична, културна и национална посебност во балкански, но и во поширок 

контекст.  
     Во таа смисла, дејноста на Димитар Миладинов се лоцира во времето на 

протонационалните пројави на Балканот и во Македонија, односно во времето 
на создавањето и зреењето на народносната свест, како значајна етапа во 

изградбата на националната свест во современа смисла. Согледувајќи го 
неговото дело како значаен сегмент во креирањето на македонската 

народносна свест особено во 50-тите години од именуваниот век, во овој прилог 

интересот ќе биде свртен кон неговата кореспонденција, која претставува 
значен, а понекогаш и единствен извор за следење на неговата многустрана 

ангажираност во контекст на македонскиот преродбенски процес. Притоа, 
неговата преписка се проследува како еден личен запис на еден преродбенски 

деец, што овозможува да се заокружи неговиот профил не само како учесник 
или дел од тој процес туку и како негов носител, со што се профилира како 

народен агитатор и мобилизатор. 
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Славчо Ковилоски, Институт за македонска литература,  
УКИМ, Скопје  

slavcho.koviloski@outlook.com 
 

Анастасија Милошова (Милошева) или скриената надеж на 

македонската литература од XIX век (кон нејзината книжевна 
оставштина) 

 
     Во трудот ќе ги презентираме сознанијата околу новооткриената книжевна 

оставштина на Анастасија Милошова, пронајдени во 2020 година во стара, 
напуштена куќа во Прилеп. Во богатиот книжевен корпус се наоѓаат повеќе 

книги и учебници, како и неколку ракописни тетратки кои го засведочуваат 
интересот на Милошова за литературата. Во оваа ракописна оставштина се 

наоѓа една драмолетка (прва регистрирана кога станува збор за жена) и една 

песна (исто така прва регистрирана во македонската литература), кои ги 
расчитавме и преведовме/препеавме на кодифициран македонски јазик. Исто 

така, пронајдовме и повеќе есеистички записи и една поголема драма, која 
допрва треба да ја расчитаме и да ја претставиме пред македонската научна 

јавност. Веруваме дека овие откритија ќе фрлат нова светлина и ќе дадат нови 
насоки за тоа како се движел развојот на македонската женска писменост и 

творештво од крајот на XIX и почетокот на XX век, но и на македонската 
литература воопшто. 

 

 
Лорета Георгиевска-Јаковлева, Институт за македонска литература,  

УКИМ, Скопје  
lgeorgievska@yahoo.com 

 
Три раскажувачки: свртување кон секојдневиет 

 

     Македонскиот современ расказ, втемелен во нарацијата на машкиот 
раскажувачки субјект (и веќе класиците на македонското раскажување како 

Петре М. Андреевски, Ж.Чинго, В.Урошевиќ), во самиот почетокот на новиот, 21 
век, како да го отстапи местото на писателките, авторки на раскази кои сѐ 

повеќе ја освојуваат не само македонската читателска публика. Тој своевиден 
раскажувачки бум на македонското „женско писмо“ го најави Оливера 

Ќорвезировска со збирката „Сплетени раскази“, го зацврсти Румена Бужаровска 
со книгата „Чкртки“ и Снежана Ангелков со „11 жени“, за дефинитивно да го 

потврди книгата „Мојот маж“ на Румена Бужаровска, која стана регионален 

бестселер. Предмет на интерес на овој труд се раскажувачките светови на трите 
споменати македонски раскажувачки, со цел да се одговори на прашањето: 

дали конечно македонските авторки не само што стануваат видливи на 
македонската книжевна сцена, туку полека, но сигурно ја освојуваат таа сцена. 

Кои се спецификите на македонскиот расказ пишуван од жени авторки кои 
придонесуваат за ваков пресврт и дали тие специфики имаат сличности кои 

можат да се дефинираат како „рецепт“ за успешност.  
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Наташа Аврамовска, Институт за македонска литература,  
УКИМ, Скопје  

natasha.avramovska@gmail.com 
 

Митот и себеисписот во нашиот историски од 

 
     Митот овде е појмен како приказна, сказна, наративен образец кој со векови 

го огласува нашето знаење, спознание на светот, мудроста во однос на 
поимањето на нашата улога и можноста да се биде јунак во приказната на 

сопствениот живот. Во текстот ќе биде проследено продуктивното 
соооднесување на овој уснопоетички образец со повеќе дела од различни 

периоди на развојот на македонската литература. Проследувањето на соодносот 
на древните и новите книжевни жанри ја проследува партиципацијата на 

нашата древност во нашата сегашност. 

 
 

 
Ана Мартиноска, Институт за македонска литература,  

УКИМ, Скопје  
a.martinoska@iml.ukim.edu.mk 

 
Женска книжевна архива – од усно творештво до (пост)феминистичко 

писмо 

 
     Трудот има за цел да се осврне на женската книжевна меморија во широк 

распон од усното творештво до современите постфеминистички литературни 
дела. Во него низ родова призма ќе биде разгледана историјата и 

квинтесенцијата на т.н. женско писмо во Македонија, поаѓајќи од надарените 
пејачки и раскажувачки на македонски народни умотворби кои се разгледуваат 

како први авторки во македонската историја на литературата, па сѐ до 

последните литературни дела од најмладата генерација на македонски 
писателки. Притоа, наша цел нема да биде да се направи преглед на сите 

авторки и дела, што би било преобемен и преамбициозен зафат за ваква 
прилика, туку да понуди теоретско толкување на историјата на женското 

творештво како другост, како маргинализиран, потиснуван и недоволно ценет 
книжевен глас, но и евентуалните отстапки од ова правило. Разгледувајќи го 

родот како значаен фактор во создавањето на литературната меморија во 
Македонија, текстот ќе се обиде да ги преиспита каноните  на македонската 

литерарна историја, да го отвори прашањето за специфичноста на женското 

паметење и создавање и да ја следи феминистичката и постфеминистичката 
перспектива во толкување на книжевноста. 

 
 

 
 

 
 

 



Маја Ангеловска-Панова, Институт за национална историја,  
УКИМ, Скопје  

angelovska_maja@yahoo.com 
 

Импликациите на богомилството во македонската современа 

книжевност 
 

     Широкиот спектар на идеи од различна природа, какви што прочем 
богомилството поседува претставуваат солидна основа за негово 

имплементирање како light motive во современата македонска книжевност. 
Борбата на  човекот за  правда и победата на доброто како принцип од 

исконската борба помеѓу Господ и ѓаволот е приоритет на богомилската 
доктрина, но истата има импакт и во актуелното современие, кое евидентно е 

контаминирано со неправди, особено во услови на глобализација. Токму 

процесот на глобализацијата и покрај позитивните импликации ја детерминира 
културната асимилација и хибридизација, што резултира со делумно 

суспендирање на националниот суверенитет. Таквата состојба реално ја 
наметнува потребата од навраќање и имплементирање на историските и 

традиционални вредности во случајот кон богомилството како своевидна 
мимеса на прагми во примери од современата македонска книжевност. 

 
 

Лилјана Макаријоска, Институт за македонски јазик  

„Крсте Мисирков“, УКИМ, Скопје  
makarijoska@yahoo.com 

 
Лексичкиот фонд во современата македонска литература 

 
     Креативноста на современите македонски автори е поврзана со нивната 

верба во изразните можности на македонскиот јазик и неговото неисцрпно 

лексичко богатство, па тие придружувајќи се на развојните тенденции на 
македонската литература, во својот прозен или поетски израз, го вградуваат 

богатството на народната лексика (дијалектизмите), на архаизмите, 
црковнословенизмите, како и на авторските неологизми и новообразувања. 

Изборот на лексиката, на посебен начин, ги прави препознатливи и авторите и 
нивните дела – преку зборот најлесно може да се укаже на индивидуалноста на 

писателите и на нивниот стил, на нивната интуитивна и творечка моќ во 
изнаоѓањето на јазичните средства со вистински книжевни вредности.Разликите 

во изборот на лексиката, на јазичните средства и тематиката кај одделни 

автори се должат на односот кон народното творештво, односот кон 
традицијата и сл. Многу македонски автори, чиј јазик ги претставува најдобрите 

обрасци напишани на македонски јазик, во изминатите децении ја изразуваат 
народната основа на македонскиот јазик. Со воведувањето на дијалектната 

лексика во своите дела уметнички тие ги реализираат ликовите, нивните 
карактери, ситуациите во кои дејствуваат и на тој начин го збогатуваат 

стандардниот јазик со живописна лексика од народните говори. Несомнен е и 
влогот на архаизмите во естетско-уметничката вредност на делата. Употребата 

на црковнословенизмите во творештвото на македонските поети и прозаисти, на 

mailto:makarijoska@yahoo.com


своевиден начин претставува одраз на црковнословенската традиција и им дава 
индивидуален и препознатлив белег. Употребата на заемките, пак, се поврзува 

со специфичноста на содржината, а мошне често претставува свесен 
стилистички пристап во прилог на збогатувањето на македонскиот лексички 

фонд.Јазичниот израз на македонските автори изобилува со авторски 

неологизми коишто не се лексикографски потврдени и со новообразувања што 
придонесуваат за следење на зборообразувачките тенденции во еден подолг 

период. 
 

 
Симона Груевска-Маџоска, Институт за македонски јазик  

„Крсте Мисирков“, УКИМ, Скопје  
simonagrum@yahoo.com 

 

Лексичко-стилистичките особености на поезијата на Блаже Конески 
 

     Една од карактеристиките на поетското творештво на Блаже Конески е 
богатството на лексиката која бара поопсежно истражување на 

лингвостилистички план. Во краткото излагање по повод 100-годишнината од 
смртта на нашиот великан, на избрани песни од четиринаесетте објавени 

поетски збирки, ќе се обидам да направам лексичко-стилистичка анализа на 
специфично употребени зборови, како и архаизми, дијалектизми и други 

поретки зборови. 

 
 

Дарин Ангеловски, Институт за македонска литература,  
УКИМ, Скопје  

d.angelovski@iml.ukim.edu.mk 
 

Kонески и класичната култура 

 
     Трудот ги согледува поетските и научните рефлексии на класичната култура 

во опусот на Конески како поет и книжевен теоретичар.Присуството на 
класичнта култура во поетскиот свет на Конески ќе се разгледува врз примери 

од песните Одисеј, Троја, Антониј и Клеопатра, Античка трагедија, Послание и 
др. Теоретските начела на класичната култура во есеизирниот дискурс на 

Конески ќе се согледуваат според теориските излагања и коментари во 
објавите: Платон против Хомера, Еден мотив од Александридата, Совпаѓања и 

др. 
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Луси Караниколова-Чочоровска, Филолошки факултет,  
УГД, Штип  

lusi.karanikolova@ugd.edu.mk 
 

Aнтејскиот потенцијал во прозата на Kонески 

 
     Во оваа статија правиме обид за интерпретација на Антејскиот потенцијал во 

прозата на Конески. Се фокусираме на расказите „Лозје“ и „Крчмите“ и на две 
записки од книгата „Дневник по многу години“: „Беласица“ и „Бавча“. Идејата за 

една ваква тема, во годината во која го обележуваме многузначајниот јубилеј – 
100 години од раѓањето на академик Блаже Конески, доаѓа од повеќе страни: 

најнапрад, основната, семантичка доминанта на севкупното негово литературно 
творешто, поврзаноста и произлезноста на тоа творештво од домашната, 

македонска почва, врската со традицијата и, секако фактот што прозата на 

Конески е послабо проучувана. Во таа смисла, можеби оваа статија дава 
скромен придонес, но ни се чинеше најсоодветна за овој повод. Настојуваме да 

ја претставиме суптилната поврзаност на Конески со татковинското, 
патриотското и мајчинското. Во прозните текстови што ги одбравме за прочит и 

анализа од ваков аспект, Антејскиот капацитет се рефлектира најмалку двојно-
татковински и мајчински. Препознавањето на Антејската сила се движи или по 

национална, патриотска линија, или пак за него земјата македонска е мајка – 
родилка. Прозните ентитети со ваков потенцијал (зборови, синтагми и 

реченици) се изолирани и интерпретирани семантички и контекстуално. 

Впрочем, ништо ново не се кажува, ако веќе се знае дека имено, речиси и да не 
постои песна, расказ, запис од Конески каде родната грутка не е барем 

асоцирана. Оттука и потребата таа врска да биде наречена Антејска, Бездруго, 
прозата на Конески има таков потенцијал. 

 
 

Искра Тасевска Хаџи-Бошкова, Филолошки факултет  

„Блаже Конески“, УКИМ, Скопје  
iskra.tasevska@flf.ukim.edu.mk 

 
Книжевното наследство како сеприсутност во творештвото на Блаже 

Конески и Венко Андоновски 
 

     Текстот ќе се фокусира на истражувањето на раскажувачкото творештво на 
Блаже Конески, односно на неговата збирка „Лозје“, како приказ на еден дел од 

неговата дејност, кој е поставен во корелација со одредени аспекти од 

творештвото на Венко Андоновски, имено со неговите раскази и со драмскиот 
текст „Изрешетани души“, објавен и изведен во 2020 година. Целта на ваквото 

сопоставување, кое ги надминува жанровскиот критериум и жанровското 
ограничување на анализата, е во функција на подеталното следење на 

поетиките на двајцата автори, со оглед на фактот дека во овие сегменти од 
нивното творештво е видливо и несомнено нивното активно и директно 

преобликување на наследената традиција. Раскажувачкото творештво на Блаже 
Конески ја реактуализира динамичната врска со традицијата, покажувајќи го 

нејзиното исклучително сеприсуство во и околу текстот на повеќе нивоа. 
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Истовремено, расказите и драмскиот текст на Андоновски се обраќаат директно 
(експлицитно и имплицитно) кон творештвото на Блаже Конески, што сметаме 

дека е уште еден показател за односот кон книжевниот факт и неговата 
релевантност во трансисториска смисла. Во овој контекст, книжевното 

наследство како архива и сеќавање претставува динамичен ентитет кој не 

подложи на временски ограничувања, надминувајќи ги често и просторните 
димензии. 

 
 

 
Марина Цветаноска, Филолошки факултет,  

Истанбулски универзитет  
marinacvetanoska34@gmail.com 

 

Книжевно-историските прилози на Блаже Конески за македонскиот 19 
век 

 
     Делото на Блаже Конески изобилува со јазични и книжевно – историски 

разработки за преродбенскиот деветнаесетти век, кој го смета за клучен во 
континуитетот на процесот на кодификација и создавање литература на 

македонски јазик. Според Конески, тенденцијата за самостоен национален 
развиток на македонскиот народ преку црковна, јазична и национална 

автономија е силно изразен, особено во втората половина на деветнаесеттиот 

век. Предмет на овој труд се согледувањата на Конески поврзани со 
книжевноста и историските услови и процеси во кои твореле македонските 

преродбеници во епохата на национално будење. Во тие рамки Конески ги 
проследува мошне аналитички и исцрпно клучните фигури на македонската 

преродба. Но, исто така посочува и една интересна идеја, односно насока за 
временската дистанца како парадигма на толкување на успехот на културно-

историските процеси во борбата за национална самостојност. Имено кога 

пишува за своите претходници (од 19 век), Конески смета дека со право некои 
од нив не биле задоволни од успесите (национално осамостојување) постигнати 

во 19 век, но генерацијата на Конески која има можност да се осврне на овој 
период од поширока културно-историска основа може да го согледа 

деветнаесеттиот век како многу важен во континуитетот и конечно успехот во 
разрешување на јазичното и национално прашање. Денес, во 21 век, со далеку 

поширока временска и историска дистанца од овие процеси, исклучително е 
значењето на преродбенскиот период и во продолжение важноста на делото на 

Блаже Конески, но истовремено и предизвик и завет за зачувување и 

понатамошен континуитет. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Христина Андоновска, Институт за македонски јазик 
„Крсте Мисирков“, УКИМ, Скопје  

pariskop@yahoo.fr 

 
Творештвото на Блаже Конески во корпусот ГРАЛИС-МАК 

 
     Корпусот ГРАЛИС-МАК претставува долгорочен научноистражувачки проект 

на Катедрата за славистика при Универзитетот во Грац, под раководство на 
проф. д-р Бранко Тошовиќ, во кој – меѓу другите словенски јазици, е застапен и 

македонскиот јазик преку творештвото на Блаже Конески. Овој корпус е, 
всушност, електронска база на делата на Конески, односно значајна „дигитална 

архива“ што нуди материјал за научни истражувања на творештвото на Конески 

од различни аспекти – лингвистички, лингвостилистички, стилистички, поетски, 
книжевен итн., што воедно претставува заштита и афирмација не само на 

творештвото на Блаже Конески, туку и на македонскиот јазик како духовно 
културно наследство. 

 
 

 
Светлана Королjова, Катедра за руска литература,  

Пермски државен универзитет  

petel@yandex.ru 
 

Чудь, «старые люди» и другие опасные предки (мифологизация 
умерших и их номинации в несказочной прозе коми-

пермяковбилингвов) 
 

     Одним из актуальных направлений современной славистики является 

изучение славяно-неславянских пограничий и происходящих в этих зонах 
культурно-языковых процессов. В докладе будут представлены мифологические 

представления об умерших людях, бытующие у коми-пермяков – финно-
угорского народа, проживающего по соседству с русскими на территории 

Пермского края. Записи фольклорных мифологических рассказов на коми-
пермяцком и русском языках позволяют поставить вопрос о наличии 

специальных номинаций для обозначения отдельных категорий умерших людей, 
а также о развитии у некоторых из этих слов вторичных – мифологических – 

значений. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Марина Даниловска, Марина Спасовска,  
Филолошки факултет, ДУТ, Тетово  

marina.danilovska@unite.edu.mk, marina.spasovska@unite.edu.mk 
 

За натприродните суштества во македонскиот и во албанскиот фолкор 

 
     Во трудот ќе се осврнеме на преданијата за натприродните суштества и 

сили, кои заземаат значајно место во македонското народно творештво, но 
присутни се и во албанскиот фолклор. Верувањата во натприродните суштества 

се зачувале како траги од минатото, а тие се забележуваат и кај Македонците и 
кај Албанците. Едните верувале во постоењето на сеништа, вампири, самовили, 

ѓавол, чума и др., а другите, пак, во постоењето на џин (џини) и шејтан. 
Сведоштвата говорат за средбите со овие суштества и барањето начини за 

ослободување од нивното влијание. Овие творби сѐ уште се актуелни во 

народната свест и на тој начин ја збогатуваат фолклорната традиција на овие 
простори. 
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Одразот на христијанската духовна и културна меморија во 

револуционерните драми од крајот на XIX и почетокот на XX век 
 

     Верските, односно христијанските мотиви и теми коишто во текот на целото 
средновековие и периодот на просветителството имале примарно значење во 

книжевното творење, во периодот од крајот на XIX и почетокот на XX век 
продолжиле да се јавуваат суптилно инкорпорирани преку новите 

револуционерни идеи. Македонската драма, а и целата книжевна продукција во 

дадената епоха, во голема мера била ослободена од строгата религиозна 
контрола и авторите сѐ повеќе биле сосредочени кон афирмација на стремежот 

за слобода и себепрепознавање. Сепак, видливи се и одредени религиозни 
елементи кои само ја потврдуваат поврзаноста на религијата, односно 

христијанството, со постоењето на македонскиот народ. Во овие драми се 
чувствуа христијанската духовна и културна меморија како одраз на културниот 

идентитет на народот, дејствувајќи како сврзувачка нишка помеѓу минатото и 
сегашноста. Книжевното создавање иако не е во служба на христијанската 

идеологија, сепак се забележуваат одредени елементи и алузии од 

христијанската традиција. Ослободени од строгата религиозна атмосфера тие 
добиле сосема нова естетска функција. Главната цел на овој труд е 

потврдување на тезата дека иако речиси во сите драмски текстови создадени во 
периодот од крајот на XIX и почетокот на XX век првенствено се става акцент на 

општествено-политиччките и револуционерните мотиви, сепак на суптилен 
начин се прокламирала и религиозната и духовна традиција на македонскиот 

народ, како составен дел од неговата колективна меморија. 
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Народната песна како палимпсет – меморија за древните верувања и 

обреди запишана во македонските народни песни за Богородица 
 

     Во рефератот ја истражувам меморијата за древни, словенски, пред-
христијански и христијански верувања и обреди, кодирана и трансмитирана 

преку фолклорот. Анализата ја вршам врз примери на претставите и култот на 
Мајката Божија во македонски и јужнословенски умотворби со посебен осврт на 

народни песни и денешни ритуали. 
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Са обала Охридског језера – путописно и/или архиварско у текстовима 
српске књижевности о Охриду 

 
     Тумачећи путописне слике Охрида у српској књижевности, у делима Б. 

Нушћиа, Р. Драинца и Иве Андрића, испитују се линије геопоетике, али и 

архиварска логика путописног текста. Однос према Охриду, према одабраним 
монументима у наративизацији покреће не само сложеност имаголошких 

становишта већ и херменеутичко питање исценираности историје, догађаја, 
трага у доживљају путописца. Траг као догађајни, димачки знак у 

наративизацији открива се као резултат борбе сећања, фактицитета и моћи 
имагинације, поетичког обликовања. Писање о пределима унутар културе 

памћења отискује се дакле као психодинамичка фигура утиска/отиска реалног у 

текст, при чему је и само реално резултат дискурзивне активности. Или као то 
Иво Андрић описује, посматрајући раднике у цркви Свете Софије на Охриду 

како брижно скидају малтер са фресака и певају: «час само појединац, час по 
неколико њих упоредо, сваки своју песму. Певачи су невидљиви, а њихово тихо 

певање појачано чудним, многоструким одјецима.» Посматрана као архивар, 
инстанца путописца се, дакле, расветљава у њеној немогућој поетичко-

естетичкој довршивости, у онтолошкој позицији између невидљивог и 
материјалног. 
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Четирите македонски книжевни моќници 

 
     На еден век од раѓањето на четворицата македонски книжевни великани – 

Славко Јаневски (1920), Блаже Конески (1921), Коле Чашуле (1921) и Ацо 
Шопов (1923), препрочитувајќи и согледувајќи ги нивните впечатливи книжевни 

опуси, сигурен сум дека уште посилно ќе ја засакаме македонската литература. 
Ретко, и во многу поголеми литератури, се случува вакви четири книжевни 

мајстори, речиси врсници, да се родени во еден толку збиен хронолошки миг! 
Уште повеќе, зашто секој за себе, создава јасно индивидуализиран креативен 

свет, што во македонскиот, но и во поширокиот книжевен контекст, достига 

висок вредносен дострел. 
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Конструирање и деконструирање приказни: Горан Стефановски 

 

     Зборувајќи за приказните во својата Пристапната беседа во МАНУ, Горан 
Стефановски само ја потврдува потребата да се организира, дефинира, потврди 

идентитетот преку нарацијата. Во текстот, преку примери од повеќе негови 
драми, ќе се задсржиме на факторите кои влијаат на промената на големата 

нарација, но и на ставот на авторот, јасно деклариран, кога станува збор за 
дистинкцијата меѓу сопствената и приказната на Другиот. 
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Интермедијалните архиви во современата македонска книжевност 

 
     Целта на трудот е да го промислува феноменот на избор, колекционирање, 

архивирање и паметење на ликовни и музички дела во сферата на книжевноста. 

Во фокусот на анализата се 1) имагинарните музеи во современата македонска 
поезија (делата на С. Јаневски, В. Урошевиќ, И. Џепароски, А. Димишковска) и 

2) плеј-листите во современата македонска проза (делата на Е. Баковска, Б. 
Стајн / Б. Прља, Л. Шоптрајанова Петровска). 
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Политиката на филмските адаптации на романите Црно семе и 

Црвениот коњ на Ташко Георгиевски 
 

     Во архивата на македонскиот игран филм се издвојуваат филмовите Црно 
семе (1971) на Кирил Ценевски и Црвениот коњ (1980) на Столе Попов со статус 

на филмските класици. Но, како што е познато барем на еден дел на филмската 
публика, споменатите филмови на славните режисери воедно се и адаптации на 

двата истоимени романи на Ташко Георгиевски: Црно семе (1966) и Црвениот 
коњ (1975). Во рефератот двете филмски адаптации ќе се анализираат во 

рамките на теоријата на адаптација, со осврт на поетиката на авоторот на 

романите (и сценаријата) и на засебните поетики на режисерите Ценевски и 
Попов. Особено ќе се разгледа политиката на овие адаптации со обид да се 

даде одговор на прашањата што ги поставува Линда Хачен во својата книга 
Теоријата на адаптација (A Theory of Adaptation, 2006): што се адаптира, кој 

адаптира и зошто, како, за кого, кога и каде? Фокусот, всушност, ќе биде на 
прашањата за формата, контекстот, публиката на адаптациите и начинот на кој 

адаптациите ги паметат адаптираните текстови во поинаков, аудиовизуелен 
медиум. 
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Македонската драма во Словачка по 1989 година 

 

     Примарната цел на студијата е да ја претстави комплетната рецепција на 
македонската драма во Словачка по 1989 година и да понуди стручна слика за 

објавените книжни преводи на драми од македонски автори во наведениот 
период. Авторот во теориските рамки на определената тема ќе се задржи 

првенствено на поетиката на дислокација, како и на проблематиката на 
книжевна миграција и на нејзините модификации. Негова амбиција е да 

презентира документ што ќе реферира за карактерот, за особеностите и за 
специфичната форма на присуство на македонската драма во словачката 

културна средина, при што истражуваниот феномен ќе биде посматран од 

интердисциплинарен аспект и паралелно од повеќе гледни точки. 
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Превод, култура и интерпретација: о поезији Николе Маџирова 

 

     Недавно објављен српски превод избора из поезије Николе Маџирова (Длан 
и нетакнуто, 2020) биће нам повод за неколико теоријских рефлексија о 

преводу као интеркултурној пракси и могућој парадигми хуманистичких наука 
(Барбара Касен), али и о специфичним интерпретативним хоризонтима који се 

отварају управо кроз преводилачку интеракцију са текстом. Средишњи део 
излагања посветићемо тумачењу Маџировљеве поезије, како би се, на основу 

обновљивости кључних ситуација/слика и инсистирања одређених семантичких 
и ритмичких структура, описала њена унутрашња динамика (баченост у 
историју, субјект у бекству, радикализвана утопија интиме) као и критичке 

конотације које она може попримити у савременом друштвеном тренутку 
хиперкомуникацијског отуђења. У закључку, поезију Н. Маџирова сагледаћемо у 

склопу богате традиције рецепције македонске поезије у српској култури 20. 
века и скренути пажњу на нове могућности македонско-српске компаратистике 

у постјугословенској ери. 
 

Маријана Јанческа, Институт за македонска литература,  
УКИМ, Скопје (докторантка)  

marijanajanceska@gmail.com 

 
Културната меморија во македонските научнофантастични дела 

 
     Трудот ќе ги истражи начините на кои културата на сеќавање се 

манифестира во научно-фантастичните дела од македонски автори. Ќе ги 
разгледаме главните теории по прашањето за формирање на културната 

меморија, а потоа овие теории ќе ги аплицираме врз конкретни примери. 

Научната фантастика дава прекрасен приказ на испреплетените двонасочни 
врски меѓу меморијата и општествените односи. Користејќи ја домашната 

продукција на научно-фантастични дела, ќе се обидеме да ги разбереме тие 
врски и процесите преку кои настануваат. Културната меморија е начин преку 

кој минатото влијае не само на сегашноста, но и на иднината. Дополнително, ќе 
разгледаме како културната меморија е тесно поврзана со прашањето на 

идентитет (индивидуален и колективен).  
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