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СЕЌ АВАЊЕ
БЛАЖЕ КОНЕСКИ (1921-1993), БЕСМР     

Јас имам еден 
добар ориент 
кога се работи 

за детството. До 
седмата година 
сум живеел на се-
ло, во Небрегово. 

И можам во тие рамки да ги 
сместам некои впечатоци 
што ми останале. Тие не се 
поврзани, но се некои мно-
гу интензивни и ако би го 
рас правал сето тоа би било 
дос та голем расказ... На 
при мер, се сеќавам за Ко-
леде или за Василица. Татко 
ми ме носи сред село. Уште 
не е раз де нето. Зима. Уште 
е ноќ. Рас пален силен оган. 
Татко ми ме држи за рацете. 
Тоа се се ќавам. Се сеќавам 
за кучи ња та. Имавме ов-
чарски пци, Мурџо и Шаро. 

За творештвото на Блаже Конески е пишувано 
многу, а ќе се пишува и во иднина, затоа што 
во него се откриваат, синтетизираат и опе-
ваат магистралните теми на егзистенцијата 
на нашата средина и на нашиот човек од 
минатото и сегашноста. Во колективната ме-
мо рија на неговите соработници, неговите 
студенти, обичните луѓе, Блаже Конески 
важеше за  уникатна и неповторлива лич-
ност. Надарен соговорник и раскажувач, со 
благост во речта, тој остана да живее како 
синоним за културна, историска и политичка 
реинкарнација на најдоброто од маке дон-
ската историја. Оправдано можеме да кон-
статираме дека Конески можеби е послед-
ниот претставник од минатиот век, кој си 
обезбеди место во алејата на великаните, ме-
сто во вечниот незаборав. За појава на ваква 
култна личност во овој век ќе треба уште 
долго време да чекаме, а прашање е дали 
воопшто и ќе ја дочекаме! 

И сега можам да ги за ми-
слам как ви беа... За нашиот 
ов чар Трајко, за ов ци те, ко-
зите, воловите. Ро ден сум 
на Свети Никола. Гос тите 
биле в црква, кога се вра-
тиле јас сум бил роден. И 
тогаш настанала веселба". 

По 83 години. Споменот 
за Блаже Конески сè уште 
жи вее. Не изумира. Оваа ис-
повед на нашиот корифеј и 
денес носталгично одек ну-
ва во нашата колективна 
свест. Та, во очите ни на ви-
ра река, во градите жал лу-
та нè стис ка, бидејќи знае-
ме, тој не е веќе меѓу нас. 
Знаеме дека од кобното де-
кемвриско ут ро во 93-тата 
Македонија ја изгуби сво-
јата најсветла ѕвезда на тр-
но витиот и брануван XX 
век. Но, тој про должи да 
зрачи во нашата историја, и 
11 години по доцна сè уште 
е инспирација и предизвик 

за иднината. Ќе минат го-
дини, а можеби и векови 
кога повторно ќе се роди 
но ва ѕвезда, која ќе би де 
барам приближно светла и 
маркантна како Конески.

Неговото творештво 
(лин  гвистичко, книжевно-
исто рис ко и литературно) 
во мно гу области и осново-
полож ничкото, допрва ќе 
биде пред мет на истра жу-
вања, ела борации, рецен-
зии, кри тики, но сите под 
единствен именител, вос-
хит и почит. Неговите тру-
дови зрачат со трајни вред-
ности. Зарем бе ше можно 
од раката на мом чето од 

Небрегово да се ис пишат 
најубавите мисли, да се из-
нижат најстаменитите збо-
ро ви, да се изродат нај суп-
тилните чувства, сите из-
везени во името на маке-
донштината. Затоа Конески 
го доживуваме како човек 
и творец кој на неповторлив 
начин го изодел својот чо-
вечки пат и го извишил сво-
јот творечки профил, ба-
рајќи ја вистината на светот 
преку вистината и тежината 
на жи вотот.  

"Во секоја средина се по-
лагаат грижи за јазикот. 
Дури се говори и за така-
наречена јазична политика. 

"
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    ТНОСТА НА ДУХОВНИОТ ТВОРЕЦ

Без поли тика не може да се 
живее, ама таа може да се 
води и добро, и здраво, и 
ката стро фално. Негирање 
има не само на македон-
скиот. Има на многу јазици 
во светот денеска. А, од 
друга страна, овде е, во тој 
однос суперио рен спрема 
Македонците, вклучено и 
прашањето на јазикот. Не-
ли? Во други средини тоа 
не се вклучува. Ама работа 
не се менува од тоа, бидејќи 
јазикот е само една област 
на човековото пројавување. 
Поводите за презир можат 
да се земат тогаш од други 
области. Но, не е во пра-
шање јазикот, како при чи-
нител за пројави на супе-
риорност. Само тој може да 
трпи од таа супе риорност, 
а причините се тие, што ги 
реков. Ако не е јазикот, 
тогаш е религијата. Еве, да 
речеме во Босна. Ја зикот е 
ист. А, какви се суди рите. 
Таму е особено изо стрена 
ситуацијата на меѓу нацио-
нална основа. Не мо жат мо-
тиви во јазикот да се бараат 
тука", вака поле ми зираше 
нашиот Конески за вечната 
проблематика со ста тусот 
на македонскиот јазик во 
светските лингвистички 
центри. Но, и во однос на 
оваа горлива тема, Конески 
гледаше со оптимизам. 

"Секогаш е оптимистич-
ка та варијанта подобра. 
Затоа и говориме за хума-
низирање, за развиток и на-
стојуваме тие извори што 
раѓаат такви односи меѓу 
луѓето, меѓу народите, меѓу 
религиите, тие извори да се 
неутра ли зираат. Само тие 

работи се доста вкоренети 
во животот и илузорно е да 
се мисли дека брзо ќе се 
измени таа ситуација. И на-
ивни се, осо бено во Маке-
донија, оние што мислат 
дека преку ноќ или во текот 
на нашиот жи вот, ќе до жи-
веат да биде ели миниран 
оној однос спрема Маке-
дон ците од кој нашата ге-
нерација и нашите гене ра-

ции страдаат. Има уште 
многу време да помине, па 
да дојде до тоа". 

И, навистина Конески бе-
ше прекален визионер кога 
станува збор за оваа болна 
тема. И, денес, години по 
неговата смрт, многу пра-
шања трпеливо го чекаат 

својот ден, кога еднаш и за-
секогаш ќе се затвори по-
главјето "македонски јазик". 
Секако, не треба да се за бо-
рави и интелектуалната фе-
ла, која достојно го про-
должи делото на Конески. 
Тоа се бројните интелек-
туалци при Филолошкиот 
факултет "Бла же Конески", 
Институтот за македонски 
јазик "Крсте Ми сирков", Ма-

кедонската ака демија на 
науките и умет ностите и 
многу други по чи тувачи и 
следбеници на име то и на 
делото на Конески.  

Блаже Конески е лична 
карта на Македонија, иден-
тификација на нашата татко-
вина. Со своето дело тој ви-
соко во светски размери го 
подигна угледот на својот 
македонски народ. Отвори 
ново поглавје во маке дон-
ската историја, кое подра з-
бираше бескомпромисна, 
но аргументирана борба за 
идентификација на сè она 
што значеше Македонија и 
Македонци. Тој поседуваше 
хуманитарен и оптимис тич-
ки дух, несекојдневен за 
вре  мето во кое живееше. 
Затоа денес неговото от сус-
тво нè боли и ни тежи. Но, 
исто вре мено и нè поттик-
нува да про должиме да го 
калиме маке донското име 
и да ги негу ваме тради ци-
ите. Неговото присуство бе-
ше потврда, но и утеха за 
денешните "лажни проро-
ци" дека сепак на ова парче 
земја, творел и живеел овој 
голем човек. Поет, рас ка жу-
вач, есеист, книжевен исто-
ричар, лингвист, преве ду-
вач, но и она на што осо бе-
но сите ние сме горди, Ма-
ке донец. И како таков ќе го 
паметиме.   


