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НАЈНОВИ ОСТВАРУВАЊА НА "МАКАВЕЈ"

Реномираната издавачка куќа "Макавеј" неодамна ги про-
мовирше своите најнови трудови "Македонски дејци - XX" од 
Стојан Киселиновски и "Приказни од Долна земја" од Младен 
Србиновски. 

Трудот "Македонски дејци - ХХ век" ги опфаќа маке дон-
ските историски и културни дејци, кои во Македонија деј-
ствувале во XX и дејствуваат во ХХI век. Со претставувањето 
на историските личности, со нивните етно-историски оп-
ределби, всушност се претставува македонскиот еволутивен 
етно-историски процес од крајот на ХIХ и во текот на ХХ век. 
Во трудот се претставени дејци на македонското национално 
движење (со неговите две основни политички артикулации - 
центар и левица) и дејци на македонското движење (арти ку-
лирани во политичката десница и левица). Креирањето на 
овој труд подразбира детаљна анализа на соодветната ма-
кедонска и странска историска литература, која е разновидна 
по своето претставување и по историското толкување на 
одредена историска личност. 

Реномираната издавачка куќа "Макавеј" ги про-
мовираше своите најнови трудови "Маке дон-
ски дејци - XX" од Стојан Киселиновски и 
"Приказни од Долна земја" од Младен Ср би-
новски. 

Книгата со есеи и критики "Семето и плодот", ка-
ко и трите поетски збирки "Вечност и сонет", 
"Трепет" и "Чекори кон бесмртноста" се нај-
новите остварувања на македонската ав тор-
ка Владислава Спироска. 

Стихозбирката "Од земјата до небото" е прво по-
етско остварување на младиот Томислав Ка-
ранфиловски и претставува скромен дел од 
мозаикот на македонската современа по е-  
зија.

"Макавеј" го издаде и романот "Приказни од Долна земја" 
од авторот Младен Србиновски. По серијата успешни книги, 
Србиновски со овој роман ја испишува една од најубавите 
страници во македонската проза. "Приказни од Долна земја" 
е долго очекувано поглавје во прозата на македонски јазик 
од втората половина на XX и почетокот на ХХI век. Темата на 
романот, односно вечно актуелните, но никогаш необра бо-
тени во нашата литература, македонско-албански односи е 
магнет за читателите, како по широчината на зафатот, дла-
бочината на сондажата на истражувањето на просторот на 
По лошко, така и според структуирањето на прозната це-
лина. 

Со својата ретка, интуитивна сила, мотивска и идејна за о-
круженост, овој роман создава еден наш, македонски нов 
Ченто, еден и засега неспоредлив омаж на нашиот мачен 
штотуку испратен дваесетти век. 

Морничав, точен, искрен и заводлив до бесвест, романот 
само ќе ја крене повисоко Младеновата книжевна аура, а ќе 
ја олесни до недоличниот молк македонската и албанската 
меморија за (не)возможниот живот куќа до куќа, бразда до 
бразда, здив до здив. На македонската прозна мапа со ова 
дело се јавува кота рамна на највисоките дострели. 

ПО СТАПКИТЕ НА МИНАТОТО И НА ТРАДИЦИЈАТА

"Семето и плодот", "Вечност и сонет", "Трепет" и "Чекори 
кон бесмртноста" се најновите остварувања на македонската 
авторка Владислава Спироска. Станува збор за една сту ди-
озна книга со есеи и критики и три поетски збирки.  

Книгата есеи и критики "Семето на плодот", инаку во из-
дание на Светскиот македонски конгрес, е прво дело од оваа 
дефицитарна област во современата македонска литература, 
а последниве години нејзината авторка Спироска е едно од 
најприсутните млади критичарски имиња низ страниците на 
нашата книжевна периодика, неделните списанија и днев-
ните весници. Таа е активен проследувач на тековите и на ре-
зултатите на книжевното катадневие, кој со подеднаков ин-
терес пишува за дела од сите жанрови и за автори од раз-
лични генерациски и стилски профилации. Владислава Спи-
роска првенствено ја интересираат темите и мотивите, по-
настрана од неа се теоретските стојалишта, но често умее 
делото да го побара и да го одреди во неговото релевантно 
зна чење на естетски резултат. Првата пообемна и по содр-
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СВЕТОТ НА МЛАДИОТ ПОЕТ

Стихозбирката "Од земјата до небото" 
е прво поетско остварување на младиот 
То мислав Каранфиловски и претставува 
скро мен дел од мозаикот на маке дон-
ската со времена поезија. Несомнено таа 
ќе си го најде своето место во маке дон-
ската кни жнина, особено кај генерациите 
кои до а ѓаат, зашто младиот и талентиран 
поет То мислав Каранфиловски й  подари 
убаво и значајно четиво, кое остава тра-
ги кај чи тателот. Во своите песни овој 

Збирката поезија "Вечност и сонет" Спироска тематски им 
ја посветува на татковината и на нејзините убавини. Главно, 
песните се со историска и револуционерно-патриотска содр-
жина. Вниманието на читателот ќе го привлечат и песните 
посветени на големите македонски дејци, великани на пе-
рото и хуманизмот, потоа духовната и интимистичко-испо-
ведната лирика, како и на воспевањето на мртвата сакана. 
Оваа поезија е одглас на едно бурно минато полно со пре-
мрежија, насилства и борба против сè она што го спречувало 
Македонецот да се воздигне како народ. Оваа збирка по-
езија е во издание на "Македонска искра". 

Стихозбирката "Трепет" содржи триесет и две песни и ја 
разработува историската, пејзажната, духовната, фило зоф-
ската и социјалната тема. И во неа Спироска првенствената 
инспирација ја црпи од историската и од духовната ризница 
на својата земја. Со оваа збирка се загатнува духовното стра-
дање на Македонците од памтивек до денес, мачеништвото 
од утро до мрак и постојаната борба за подобро утре. Сти-
хозбирката е во издание на "Академски печат". 

Со слична тематика е и последната збирка "Чекори кон 
бесмртност", која ги содржи стихозбирката "Благозвучје" и 
поемата "Сончевина". Книгата е во издание на издавачката 
куќа "Макавеј".

жината сериозна книга на есеистот и критичарот Спироска, 
е една убава најава за нејзината истрајност и упорност, за 
ра ботливоста и за идните поголеми и попровокативни тво-
речки заложби. 

млад уметник умее да ја разбранува ми-
слата, да го за сили стихот и да нè внесе во 
неговиот по етски свет. Тој е поет со дар-
ба, со посебен стил и начин на правење 
на стихот. 

"Од земјата до небото" содржи 31 пес-
на, кои тешко можат да се поделат по не-
каков редослед. Секоја песна сама за 
себе претставува самостојно оствару ва-
ње и израз на младиот поет. Стихо збир-
ката е во издание на книгоиздателството 
"Македонска искра".


