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КУЛТУРА
НОВИ ТВОРЕЧКИ ОСТВАРУВА    

ОТПОР ПРОТИВ 
НАЦИОНАЛНА 

Македонската ли те ра-
тура од ХIХ век, како 
одраз на традицијата 

и континуитетот на пис ме-
носта од претходните ве ко-
ви, ја опкружуваат и ја следат 
неповолни политички, еко-
номски и духовни услови. 
Несомнено ХIХ век е еден од 
најкомплицираните периоди 
во историјата на македон ска-
та литература, воедно ако се 
има предвид и нејзината те-
риторијална дезинтеграција. 
Токму на оваа горлива тема 
научниот советник при Ин-
ститутот за литература, гос-
подинот Васил Тоциновски, 
проговорува во своите две 
најнови остварувања "Пре-
водите на македонскиот ХIХ 
век" и "Нашите тажни стра-
ници". 

Делата се во духот на ком-
плетна организирана и сис-
тематизирана ела бора ци ја, 
при тоа задржувајќи го сво-
јот студиозен карактер. Пос-
ветени на преведувачката ра-
бота карактеристична за ра-
ниот ХIХ век, овие дела да-
ваат комплетен приказ на ав-
тори, дела и настани од да де-
ната тема.  

Авторот уште на самиот 
почеток од првото дело  "Пре-
водите на македонскиот ХIХ 
век", се повикува на ста вот 
на нашиот голем мис ли тел, 
Блаже Конески, чие гле диште 
за "македонскиот ХIХ век" е 
следно: "Условите при кои 
жи  вееше македонскиот на-
род не овозможуваа не пре-
чен континуитет на лите ра-
турната дејност. 

Литера ту рата од првата 
половина на ХIХ век прет-

Неуморниот истражувач на македонските 
лите ратурни состојби, господинот Ва-
сил Тоци новски повторно е акту елен 
со две најнови изданија. Станува збор 
за сту диозните "Пре водите на ма ке-
донскиот ХIХ век" и "Нашите тажни 
страници". Како и неговите претходни 
дела, така и овие две се карак тери зи-
раат со темелен пристап при нивната 
обработка, при што опфаќаат голем 
дијапазон на лич ности и настани по-
врзани со дадената про блематика. 

ставува покрај тоа по својата 
содржина за доцнет одглас на 
средно ве ковната рели гиоз-
но-поучна литература, па со 
самото тоа не можеше да 
завешта некои пожизени по-
буди. Меѓутоа, во културно-
историски по глед значењето 
на маке дон ската литература 
од мина тиот век е несом-
нено". 

Токму ХIХ век е тој кој е 
стожер на суштествените ст-
рани во развитокот на ма-
кедонскиот народ, сведо чеј-
ќи за неговите напори да се 
ослободи од заостанатоста и 
да стапи во редот на кул тур-
ните народи. 

Својот став по повод ли-
тературниот ХIХ век го имаат 
искажано многу македонски 
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   ЊА НА ВАСИЛ ТОЦИНОВСКИ 

   ДУХОВНАТА И 
 ТА ТИРАНИЈА

интелектуалци, меѓу кои: го-
ренаведениот Блаже Ко нес-
ки, потоа Харалампие По ле-
наковиќ, Георги Сталев и мн о -
гу други, а авторот  (То ци нов-
ски) несебично го истак нува 
и се заблагодарува на нив-
ниот огромен придонес во 
расветлувањето и доофор-
мувањето на сегашната ли-
тературна мисла. 

Скромната писателска ра-
бота почнува со имињата на 
нашите најистакнати пре-
родбеници: Јоаким Кр чов-
ски, Кирил Пејчиновиќ и Те-
одосие Синаитски, за да про-
должи со низа помалку или 
повеќе звучни имиња од тој 
период. 

Првите печатени кни ги 
на Јоаким Крчовски пр ет-
ставуваат исчекор и пре диз-
вик од повеќезначаен ка рак-
тер, а неговиот пример ќе 
го следат буквално сите не-
гови наследници, неза вис но 
во која литературна бран ша 
творат: проза, поезија, пре ве-
дување.

Во редот на авторски ве-
личини, кои живееле и тво-
реле во ХIХ век, се забе ле-
жани имињата на Партенија 
Зографски, Јордан Хаџи Кон-
стантинов - Џинот, браќата 
Пет ковичи, Григор Прличев, 
браќата Миладинови, Рајко 
Жинзифов, Васил Икономов, 
Спиро Гулапчев и многу др у ги.

Посебен и најглавен ак-
цент во ова значајно дело се 
става на преводот, кој ги на-
значува и ги осмислува по-
четоците на новата маке дон-
ска литература. Македон ски-
те преведувачи како посред-
ници меѓу македонската ли-
тература и литературите во 

светот, доаѓаат со својата уче-
ност и знаење на јазици, кои 
сами по себе им го обез бе-
дуваат резултатот во при оп-
штувањето на едно кни жев-
но дело од една во друга кн и-
жевна и културна сре дина. 

"Преводите на македон-
скиот ХIХ век" исклучително 
е посветена и специјали зи-
рана на македонската научна 
фела од ХIХ век т.е. врши 
една ретроспектива по аз-
бучен ред на сите актуелни 
творци во тоа време, додека 
во "Нашите тажни страници", 
освен извадоци од твореш-
твото на македонските дејци 
можат да се сретнат и ими-
њата на странските автори, 
како што се, Јохан Хан, Гео 
Ми  лев, Пејо К. Јаворов и дру-
ги, кои работеле на маке дон-
ската литературна пробле ма-
тика. 

Таа е од исклучително зна-
чење за учебникарската книж-
нина. Нејзиниот квалитет де-
нес е видлив во богатата умет-
ничка и научна литература.

Преведувачката актив-
ност на македонските пи са-
тели и културни дејци во ХIХ 
век не ја потврдува само нив-
ната ученост и просветеност, 
туку и дарбата за нови чи-
тања, за приопштувања на 
знаменити автори и дела од 
еден во друг јазик и од една 
во друга културна средина. 
Таа активност на творечко 
љубопитство и креативност 
има пресудно значење и во 
конституирањето и во афир-
мацијата на сопствената на-
ционална уметничка кни жев-
ност и во борбите за ко ди фи-

кација на македонскиот лите-
ратурен јазик. 


