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Прва сесија 
 

проф. д-р Наташа Аврамовска 
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје 
n.avramovska@iml.ukim.edu.mk 

 
Градот Скопје во семејната сага на Благоја Иванов 
 

Романот Стебло (2003) на македонскиот раскажувач Благоја Иванов 

загатнат како писателска потрага низ паметењето и реконструкција на 

семејната лоза на стари скопјани и дојденци од Скопско, воедно, 

распредувајќи ја семејната сага во една поширока историска перспектива 

го слика просторот на градот и неговата мена. Хронотопот на градот е 

прикажан во периодот од падот на Отоманската империја и заминувањето 

на Турците до денешни дни и притоа  е лоциран доминантно во просторот 

на: скопската населба Чаир, чаршијата, Гази Баба, но и во контекстот на 

севкупниот развој на градот односно мената на историските, 

општествените и економските услови. Низ микро-историската перспектива 

на раскажувањето опфатени се периодите на: Балканските војни, Првата, 

Втората светска војна и периодот на повоениот развој на градот. Во текстот 

ќе биде проследен соодносот на просторот на градот, животот што во него 

се одвива и паметењето, коешто свој специфичен простор или засолниште 

наоѓа токму во литературата. 

 
 

проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева  
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје 
l.georgievska@iml.ukim.edu.mk 
 

Претставата за градот видена преку антологијата „Ден во Скопје“ од 
Лидија Капушевска-Дракулевска 

Посочената антологија, заедно со Предговорот на професорката Лидија 

Капушевска-Дракулевска, на најубав можен начин покажува како еден 

географски простор се трансформира во место (разликата place-space), врз 

која се гради посебната урбана географија, студиите за меморијата и 

идентитетот, доживувањето на местото како заеднички простор со 

споделени вредности итн.  
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Големиот број автори-раскажувачи кои зборуваат за Скопје како за 

место за кое лично се врзани, имаат сопствени доживувања и градат 

сопствен вредносен систем кој го условува секојдневното живеење, е 

можност да се проследи и анализира не само теоретската дистинкција туку 

и индивидуалното доживување на градот како основа за перцепцијата на 

еден вид урбано живеење. 

 
 

проф. д-р Гоце Смилевски 
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје 
g.smilevski@iml.ukim.edu.mk 

 
Урбаниот профил на Скопје и културната меморија за Русија во романот 
„Еден сив мартовски ден“ од Тања Урошевиќ 

 
Текстот претставува проучување на романот „Еден сив мартовски ден“ 

од Тања Урошевиќ од аспект на Бахтиновиот концепт на хронотопот и на 

културолошките премиси за односот помеѓу културата и меморијата. 

Опфаќајќи временски период од повеќе децении, овој роман на Т. 

Урошевиќ претставува и интимна хроника на Скопје која е впишана во 

пријателството на три женски лика, а воедно и рефлексија на руската 

култура преку културната меморија фундирана во семејната историја на 

дел од ликовите во делото. На тој начин, Скопје кој ликовите го живеат и 

културната меморија за Русија која во себе ја носат, како лично семејно 

наследство или како дел од семејната историја на лик со кој се суштински 

поврзани, интерферираат и коалираат во полицентричната структура на 

романот „Еден сив мартовски ден“. 

 
проф. д-р Африм Реџепи  
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје 
a.redzepi@iml.ukim.edu.mk 

 
Поетиката на градот Скопје во романот Времето на козитe (1993) на 
Луан Старова 
 

Поетиката на романот, во нејзината суштина, ја има фигурата. 

Создавањето на фигурата е комплексен процес, е суштината на постоењето 

на одреден роман, затоа принципот и наративните стратегии кои го 



создаваат, ја сочинуваат суштината на поетиката. Фигурата која се создава 

во рамките на одредена поетика, се поврзува со творечкиот код на авторот, 

како тотална комбинаторика помеѓу јазичниот материјал и имагинарното. 

Постои нешто универзално, заедничко кај секој автор, кога станува збор за 

организација или за можните проективни стратегии, кои ги оживуваат 

фигурите, како што постојат и специфичните стилски постапки, естетските 

комбинирани поставки и неповторливата конфигурација. 

Луан Старова, чиј роман Времето на козите (1993), е предмет на 

анализа, мисли и се изразува преку знаковната структура на фигурата 

(интертекстуална, архетипска), која не е статична туку е тензична и 

динамична, фигура во процес, со посебен творечки механизам, секогаш во 

функција на реализацијата на уметничките и естетските промислувања. 

 
 

м-р Марина Цветаноска  
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје 
m.cvetanoska@iml.ukim.edu.mk 

 
Скопје - Вавилон помеѓу истокот и западот во Балканска Сага на Луан 
Старова 
 

Предмет на овој труд ќе претставува анализа на функцијата на градот 

Скопје во потрага по идентитетот во егзил и проникнување на градските 

пејсажи преку дијалог со градот.  

Средбата со „Балканската сага“ на Луан Старова е неповторлива 

прошетка по старите скопски улици, чаршијата, Калето, тоа е одење по 

бедемот на егзистенцијалното. Неговите книги се патување низ вековите на 

големите империи, преселбите, татковата библиотека и домот во срцето на 

Скопје. 

Судбински, последната преселба, семејството го носи во градот крај 

реката, стариот мост, театарот, твдината. Во описите на Скопје не 

изостанува татковата оптика, метафорично и сликовите да забележи и 

детално да опише сѐ што е од круцијална и историска важност за градот во 

периодот на четириесеттите години на дваесеттиот век.  И во таквите описи 

повторно метафорично се доловува парадигмата за Скопје - градот мост 

помеѓу Истокот и Западот. Секоја текстовна целина, односно книга на 

Старова, е групирана околу еден симбол кој претставува изблик на личната, 



но и на семејната меморија. Околу таа клучна парадигма, тој предмет или 

тој поим, се испреплетува цела една мрежа на реминисценции кои се 

подеднакво оживеани спомени колку и причина за есеистички и 

филозофски медитации.  

Во своето дело Старова ги деконструира Истокот и Западот, наспроти 

политиката на идентитетот на западноевропскиот човек кој го замислува и 

сака да го види Балканот како симбол на конфликти, на братоубиствена 

омраза, на погубни беснеења. Во сагата на Старова се појавува едно друго 

лице на Балканот, лицето на мирољубивото Скопје, со соживот, почит кон 

другиот и пријателство.  

Животот во старо Скопје, живописното сликање и персонифицирање на 

градските простори и пејсажи и нивно проникнување, нуди можност за 

повлекување на една покомплексна линија на книжевно истражување во 

веќе докажаната повеќеслојност на романите од „Балканска сага“ на Луан 

Старова.  

 
 

д-р Сарита Трајанова  
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје 
s.trajanova@@iml.ukim.edu.mk 
 

Урбаната култура во повоено и предземјотресно Скопје преку романот 
Зора зад аголот од Димитар Солев 
 

Урбаната култура подразбира специфичности на урбаниот начин на 
живот, при што градот се гледа како динамичен социјален и културен 
простор, каде што се среќаваат и мешаат поединци од различни културни 
групи и професии. Преку романот Зора зад аголот  од Димитар Солев се 
претставува хрониката на Скопје во педесетите години на минатиот век, 
после ослободувањето, меѓу Втората светска војна и земјотресот во 1963 
година. Оваа хроника, всушност е доловена преку историјата на славната 
скопска кафеана „Зора“, во која се испреплетуваат личните животни 
приказни на повеќе посетители и таа е просторна одредница за нивното 
секојдневно среќавање, поврзување, докажување. Од другата страна е 
писателот со постојаната жед за набљудување, анализирање во детали и 
бележење на стварноста. 
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м-р Жарко Иванов 
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје 
z.ivanov@@iml.ukim.edu.mk 

 
Креативната трансформација на Скопје: Од Кружно патување на 
сенката на Д. Солев преку уметничката бајка до анимиран филм 
 

Еден од најсилните раскази на Солев, Кружно патување на сенката е 

впечатлива проза која ја раскажува приказната за селидбата на коските на 

починатиот син на железничарот Круме. Проследувањето на оваа лична и 

интимна приказна во пошироката тема на повеќекратните процеси на 

преселување на скопските гробишта, го актуализира исчитувањето на 

категоријата хронотоп, која во случајот на градот Скопје се реализира како 

увид во креативните репрезентации што ги посведочуваат промените на 

градскиот/урбаниот амбиент во неговите временски и просторни 

димензии.  

Од тие причини понуденото истражување на оваа тема има за цел да ја 

проследи креативната трансформација на основната трагична приказна на 

Солев во расказот Кружно патување на сенката од Збирката Човечулец на 

Александар Прокопиев како еден поинаков и друг книжевен текст 

инспириран од првичниот, а потоа да ја проследи и наредната преобразба 

на текстуалното во визуелно, според истоимениот анимиран филм.  

 

Втора сесија 

 
проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер 
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје  
s.stojmenska-elzeser@iml.ukim.edu.mk 

 
Иконични места на книжевната мапа на Скопје 

Во трудот ќе бидат нотирани неколку топоси од мапата на Скопје кои го 

предизвикале интересот на македонските писатели и кои се присутни во 

прозните дела не само преку референци, туку во вид на изграден 

наративен сетинг или развиена дескрипција. При аргументацијата ќе бидат 

опфатени прозни дела од неколку современи писатели, меѓу кои: Кица 

Колбе, Влада Урошевиќ, Благоја Иванов, Томислав Османли и др.          



Преку избраните примери ќе се коментира значењето на литературните 

текстови за мемориската и идентитетска матрица на градот Скопје. 

 

проф. д-р Ана Мартиноска 
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје 
a.martinoska@iml.ukim.edu.mk  

Омнибус за Скопје во прозата на Игор Анѓелков 
 

Трудот има цел да ги истражи конкретните (и понекој имагинарен) 

хронотопи во прозата на Игор Анѓелков, особено во романот „Шрапнел“ и 

збирката раскази „Двојна експозиција“. Го користиме терминот омнибус, 

кој го споменува Владимир Мартиновски во контекст на прозата на 

Анѓелков, бидејќи како во филмската техника која Анѓелков често ја 

користи при нарацијата, во оваа проза има делови/епизоди кои 

функционираат како самостојни наративни целини, а кои се длабоко 

поврзани со топосот на Скопје.  

Во трудот ќе се обидеме да ги проследиме и поврземе сите овие 

скопски разгледници од различни времиња, од она носталгично Скопје и 

неговите маала на нашите детство и младост кои веќе ги нема, преку 

транзициските промени кои ја менуваа атмосферата на градот и го 

„просељачија“, па сè до сетингот на депресивниот град на духови во време 

на пандемијата. Како што вели и самиот автор, „никогаш не сум сакал да 

пишувам за нешто што не сум го почувствувал“ (Анѓелков, 2022). Во тој 

контекст, јасно е зошто неговиот урбан стил е силно врзан за скопската 

реалност, за неговото минато и сегашност, но и неговата перспектива и 

иднина. Така, Игор пишува за омилената книжарница, фондациите за 

култура, факултетските аули, клупите во градскиот парк, Камениот мост, 

ГТЦ, кејот, киносалите, кафулињата и блузот, за сите оние кои израснаа и се 

вљубуваа по скопските улици, оние кои го одбележаа и станаа урбани 

легенди, оние кои го напуштија во потрага по подобар дом, но и оние кои 

му се вратија затоа што само дома си е дома. 

 
 
 
 
 



доц. д-р Дарин Ангеловски  
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје 
d.angelovski@iml.ukim.edu.mk 

 
Скопскиот земјотрес како хронотоп-сеќавање во современата проза 
 

Со предложенот наслов и приоѓаме на темата Скопски земјотрес како 

на книжевно-историски конструирана целина составена од два кода: 

едниот насочен во сферата на имагинарното како своевидна естетизација 

на егзистенцијалниот свет, другиот во сферата на реалното, како увид во 

репрезентацијата на историски посведочениот настан и стварност.  

Оттука, намерата на истражувањето е да ја определи природата и 

реализацијата на категоријата хронотоп-сеќавање преку темата за 

скопскиот земјотрес и да го проследи нејзиното место и влијание во 

македонскиот книжевен систем преку примерите од прозните остварувања 

на Влада Урошевиќ, Владимир Плавевски, Александар Прокопиев, Благоја 

Иванов, Оливера Ќорвезироска, Жарко Кујунџиски, Буде (Будимка 

Поповска) и други автори. 

 
д-р Биљана Рајчинова-Николова 
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје 
b.rajcinova@@iml.ukim.edu.mk 

 
Скопје - град на изгубени човечки вредности, изневери и драми  
(Приказни од шести кат на Драги Михајловски) 
 

Скопје од град со душа сега (во сегашноста) первертира во град на 

егзистенцијална дисхармонија на бесмислата, апсурдот и парадоксот, на 

изгубени човечки вредности, на профитерски егоизам, изневери и 

притаени човечки драми. Осаменичкото отуѓено живуркање, 

провинцијализацијата на духот, обездушувањето на човечките односи, 

самозатворањето, односно суровиот прагматизам на човечките вредности 

почна да го населува Скопје, сега (во сегашноста). Од друга страна, пак, 

исчезнати се традиционалните човечки вредности, моралот и маалскиот 

дух, изгубена е човечката солидарност, профитерскиот егоизам го 

истиснува традиционалниот алтруизам, и на сцена е актуелниот концепт 

според кој (човечките) вредности во градот Скопје наместо со човечки се 

мерат со меркантилни мерки. На тие разлики на (човечките) вредностите 



во градот сега (во сегашноста) е посветен трудов. Хипотезата е дека Скопје 

сега (во сегашноста) е град на изгубени човечки вредности, изневери и 

драми, мешавина од аморалност, тага, болка и лажна ведрина, но и од 

носталгија и љубов кон традиционалниот алтруизам. Целта е да се докаже 

дека законот на аморалноста, кој се огледува во разбивањето на 

семејството, во уништувањето на традиционалните односи, во 

первертираниот систем на човечките вредности, во поразот на 

воспитанието на чиј врв стои егоизмот со комерцијализацијата и 

збогатувањето по секоја цена, ја дефинира физиономијата на Скопје, сега 

(во сегашноста). За реализирањето на целта ќе се примени компаративната 

анализа на расказите „Ѓон“, „Скок со Стап“, „Антологичар“, „Милтон“ и 

„Триполската капија“ од збирката раскази Приказни од шести кат на 

Драги Михајловски. Анализата треба да ги даде одговорите на прашањата 

поврзани со актуелните човечки вредности во Скопје како, на пример, 

процесот на внатрешното самозагледување, на очајот и празнината 

поставени пред новите генерации, кои преку индивидуалниот капацитет на 

површински, краткотрајни, ограничени односи, опстојуваат како типично 

урбани жители во форма на „туѓинец меѓу туѓинци“ со студениот сјај на 

полетната наива.  

 
м-р Ана Јовковска 
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје 
ana_jovkovska@yahoo.com 

 
Скопје: Емотивна географија на желбата 
 

Овој труд има за цел да го претстави урбаниот лик на градот Скопје низ 

современата проза на Владимир Јанковски, конкретно преку љубовните 

приказни во неговите романи Вечно сегашно врме и Невидливи љубови. 

Фикцијата на ликовите ставена во релација со фактичките топоси на градот 

е главната наративна нишка во делата на Јанковски. Градот како 

имагинарна мапа на сеќавањето, градот како кулиса за 

егзистенцијалистичките игри на луѓето, градот како граматика на желбата, 

градот како топографија на љубовта. Во делата на Јанковски, Скопје не е 

само сценографија и декор, не е само простор низ кој се одвива дејството, 

туку е и главен лик. Имагинарните светови на ликовите во Вечно сегашно 

време и во Невидливи љубови се ставени во спрега со фактичката 



географска мапа на градот, популаризирајќи голем број улици, паркови, 

споменици, институции, кафеани и други точки/места од градот низ кои се 

создава книжевното ткиво. Текстот ги проблематизира прашањата за 

љубовта, меморијата, невидливоста, фантазијата, отсутноста, лојалноста и 

смислата низ урбаниот лик на Скопје, сфатен како поле за судир на 

значења, љубовни интриги и кодирани пораки.  

Во потрага по вистината наспроти имагинарноста, низ процесите на 

продукција, размена и репродукција на урбаната култура, ликовите во 

Вечено сегашно време и Невидливи љубови се движат низ лавиринтот на 

егзистенцијалниот хаос, барајќи се себе си во рефлексијата на Другиот. Овој 

труд се обудува љубовта да ја стави во релација со урбаната културологија 

и да направи интеракција меѓу текстот, значењето и контекстот на Скопје. 

 
 
м-р Ема Лакинска 
Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје 
e.lakinska@iml.ukim.edu.mk  

 
Урбаната семиотика на Скопје во збирката раскази Улиците што ги нема 
од Оливера Ќорвезироска 
 

Францускиот семиотичар Ролан Барт, израмнувајќи го текстот со градот 

низ призмата на означувачот и означеното, потенцира дека не постои 

конечно означено, алудирајќи на трансформативните функции, според кои 

во различни контексти означеното станува означувач и обратно. 

Променетиот семиолошки пејсаж на скопското централно јадро бил 

инспирација за Оливера Ќорвезироска да ја напише збирката раскази 

Улиците што ги нема, која брои 33 приказни што ги носат како наслови 

поранешните имиња на овие улици, за да опише еден град кој 

метафизички повеќе не постои – навидум сѐ е исто, но приказната на 

Скопје е променета. Истовремено, со помош на ова книжевно дело, или 

„33-годишна наративна мапа на Скопје“ како што и авторката ја нарекува 

својата збирка, е зачуван еден значаен сегмент од културната меморија на 

Скопје. Овој труд низ пример на три раскази кои се дел од оваа збирка: 

„Булевар ЈНА“, „Ѓуро Ѓаковиќ“ и „Ленинова“ ќе го стави акцентот на 

значењето на имињата на скопските улици за ликовите во расказите, како и 

импактот на оваа трансформација врз целокупната скопска приказна. 

mailto:e.lakinska@iml.ukim.edu.mk


м-р Сунчица Трифуновска Јаниќ 
Меѓународен универзитет „Визион“, Гостивар 
sunchica.tj@vizyon.edu.mk 

 
Скопје во времето на проектот „Скопје 2014“  во хумористичниот роман 
на Жарко Кујунџиски Скопје и сè е можно  
 

Градот го прави вистински жив и духовно богат перото на писателот. 

Расказите и песните кои ги пишуваат авторите конкретно за некој град се 

огледало на тоа како тие го доживуваат и како се чувствуваат живеејќи во 

него. Некои пишуваат за носталгијата кон градот, некои за првата љубов 

што ја доживеале во градот, а некои пак ја опишуваат убавината на самиот 

град, животот и културата во него. Нашиот град Скопје има богата култура 

уште од најстарите времиња, за што со бескрајна топлина и голема љубов 

имаат  пишувано  повеќе македонски автори. Расказите за Скопје имаат цел 

на читателот да му ја претстават книжевната карта на нашиот главен град.  

Во нашиов труд главен акцент е градот Скопје во времето на проектот 

„Скопје 2014“  во хумористичниот роман на Жарко Кујунџиски Скопје и се е 

можно.  
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Организациски одбор: д-р Соња Стојменска-Елзесер (претседател),             

д-р Наташа Аврамовска, директор на ИМЛ (член) и д-р Сарита Трајанова 

(секретар) 

 

Конференцијата како проект од областа на културата за 2022 година е со 

поддршка на: 

 

 

Градот Скопје  

  

 
Институтот за македонски јазик 

„Крсте Мисирков“ во Скопје 

 

 

Институт за македонска литература 

Скопје, Григор Прличев бр. 5; П. фах 455 

 

тел. +389 2 32 20 309 

e-mail: maclit@iml.edu.mk; iml.kult@gmail.com  

 

www.iml.edu.mk 

spektar.edu.mk/sp/ 

journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/ 

e-biblioteka.mk/ 

 

 
www.facebook.com/kulturoloski.studii  
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