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КУЛТУРА
ИЗЛОЖБА НА ЗНАЧАЈНИ ГОДИШНИН    

Сто и триесет години од 
раѓањето на Војдан Чер-
нодрински, 100 го дини 

од раѓањето на Антон Панов, 
105 години од ра ѓа ње то и 30 
години од смртта на Ристо 
Крле и 10 години од смртта 
на Васил Иљоски, зна чајни да-
туми достојни за по чит кон 
великаните на маке донската 
драмска литера ту ра. Нив ни-
те дела прет ста ву ваат по себ-
но поглавје во ос но вањето, 
растежот и поде мот на маке-
донското драм ско тво реш-
тво. 

Но, зарем заслужи излож-
бата во чест на овие темел ни-
ци на македонската лите ра-
тура да доцни, а што е уште 
посрамно да не биде ком-

На свеченото отворање на изложбата настапи и 
легендата на македонскиот театар, непов тор-
ливата Вера Вучкова, со извадок од драмата 
"Антица" на Ристо Крле. Таа е позната како 
учес ничка во првата претстава на маке дон-
ската професионална театарска сцена, во да-
лечната 1945 година.

плетно презентирана. Син-
дро мот на себенепочитување 
не е нешто ново. Нејсе.

На изложбата, која е пред-
видена да трае до денес (18 
ноември), беа претставени 
де лата на овие втемелувачи 
на македонскиот театарски 
текст, како и автографии, фо-
тографии, предмети повр за-
ни со творечката работа на 
авторите, лични документи и 
други сведителства од нив ни-
от секојдневен живот. Исто 
така, беа изложени и костими 
од драмските претстави ра-
бо тени според нивни тексто-
ви, потоа плакати, фото гра-
фии, критики и друг вид ин-
формативен материјал во врс-
ка со претставите. 

Чернодрински, Панов, Кр-
ле и Иљоски се имињата кои 
го поставија меѓникот на ма-
кедонската драматургија, но-
сејќи го предзнакот на нацио-
нално и социјално осоз на ва-
ње и осамостојување.  

Ако Константин Мила ди-
нов, Рајко Жинзифов и Гри-
гор Прличев, со силата на по-
ет скиот говор ја везеа маке-
донската поетска мисла, пре-
ку Џинот, Чернодрински, Па-
нов, Крле, Иљоски и други се 
ткаеше македонската драм-
ска приказна. Не случајно е 
потенцирано името на Џи нот, 
бидејќи токму тој во маке дон -
ските учебници по драма тур-
гија фигурира како ро до на-
чалник на театарот и прв 

драмски писател. Сè она што 
сле дува по него е нижење 
на една успешна драмска 
алка, чие творештво денес е 
кул тен споменик. 

Македонската драма е соз-
дадена во најтешкиот период 
на македонската историја. Ма-
кедонскиот народ, иако рас-
парчен по Балканските вој-
ни, иако национално и со ци-
јално разнебитен, жилаво се 
опирал пред налетот на по-
робувачите. Неговото ду хов-
но опстојување воскрес ну ва-
ло преку литературата, која 
денес остава неизбришливи 
траги. Драмските дела од овој 
период имаат трајни и неод-
минливи вредности за сев-
куп ната наша литература. 
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  И ВО НУБ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

КОЛКУ ГИ ПОЧИТУВАМЕ 
НАШИТЕ ВЕЛИКАНИ?

Цврсто потпирајќи се на ав-
тентични настани, проткаени 
со богат фолклорен мате ри-
 јал, битот како основа, соз да-

ЈЕЛЕНА ЛУЖИНА, ТЕАТРОЛОГ

Македонската театрологија, македонската лите-
ра турна наука, но и културната историја на маке-
дон скиот народ има сериозни причини, ама и об-
врски постојано, не само пригодно или инцидентно, 
да пот  сетуваат на интригантниот феномен, кој воо-
бичаено го именуваме како битова драма. 

Театрологијата можеби најмногу е обврзана со 
от секот да ја истражува, толкува и вреднува исклу-
чи телната историска и културна мисија, што би то-
вата драматика ја носи не само спектакуларно, но 
исклу чително и функционално. 

Имено, театрологијата постојано нагласува де-
ка се работи не само за одредена литературна или 
теа тарска појава, туку за вистинска мисија, која 
во еден мошне чувствителен историски и гео по-
ли тички момент битно придонесувала кон раз во-
јот на од редени урбани културни стандарди на 
овие бал кански прос тори.

Не смее да се заборави најважното, а тоа е про-
бив и афирмација на битовата драматика, која од сцената зборувала на повеќе ма-
ке донски говори. Таа битно придонесувала за официјализирање и стан дарди зи-
рање на македонскиот јазик. 

вани на народен говор, драм-
ските оставнини од овие ве-
ликани нè потсетуваат на ед-
ни одамна заборавени вред-

ности. Токму во тој мрачен 
период настануваат "Бегал-
ка" и "Чорбаџи Теодос" од Ва-
сил Иљоски, "Печалбари" од 

Антон Панов, "Парите се оте-
пувачка", "Милион маченици" 
и "Антица" од Ристо Крле, кои 
со своите уметнички вред-

нос ти и денес побудуваат ин-
терес кај публиката, та со пра-
во можеме да ги прифатиме 
како класика на маке дон ска-
та литература.  

Општоприфатливоста кај 
театарската публика и кај 
стручната критика нив ги 
следи и до денешни дни. От-
тука е и впечатокот дека се-
кое сегашно нивно сценско 
преточување, значи и ново 
толкување, нескриена воз бу-
да за режисерите и за акте-
рите, при што пораките доби-
ваат нови димензии. 

Несомнено, драмското тво-
рештво на овие великани зра-
чи со уверливо сведоштво 
за моќта на македонската 
мис  ла во тој период, исклу чи-
тел ната функција на народ-
ниот говор и битовата ниш ка. 


