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Пишува: 
Лилјана РИСТОВА

Кога по дипломирањето 
на универзитетот прв 
пат ја посетив Маке до-

нија, чичко ми Столе Ста мен-
ковски од село Ратае ми го 
даде романот 'Калеш Анѓа' и 
ми рече: 'Читај ја историјата 
на нашиот народ'", изјави Мај-
кл Серафиноф, во Торонто, за 
време на промоцијата на оваа 
книга преведена на англиски 
јазик. 

Д-р Серафиноф е роден во 
Соединетите Американски Др -
жави. Мајка му е Американка, 
а татко му е од село Не прош-
тено, Тетовско. Дипломирал 
ан тропологија и археологија 
на Државниот универзитет во 
Мичиген, а магистрирал и док   -
торирал на групата за сло вен-
ски јазици и литература на 
Универзитетот во Ва шинг тон, 
со докторска дисертација за 
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ВО ТОРОНТО ПРОМОВИРАНА "КАЛЕШ АНЃА" НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Д-Р МАЈКЛ СЕРАФИНОФД-Р МАЈКЛ СЕРАФИНОФ

МАЈКЛ СЕРАФИНОФ И ВИРЏИНИЈА ЕВАНСМАЈКЛ СЕРАФИНОФ И ВИРЏИНИЈА ЕВАНС

Кирил Пејчиновиќ и неговиот 
живот и дело. 

Денес д-р Серафиноф ра-
боти како редовен професор 
на овој познат американски 
универзитет, на Катедрата за 
словенски јазици, а специ јал-
ност му е македонскиот јазик.

ФАСЦИНИРАНОСТ

Неговата докторска ди сер-
тација подоцна е издадена 
како книга, под наслов "Пре-
родбата во Македонија во 19 
век". Мајкл Серафиноф ја има 
преведено на англиски јазик 
и книгата "Потомците на Алек-
сандар Македонски" од Алек-
сандар Донски, а негово ав-
тор ско дело е и книгата "Маке-
дон ско злато" (Macedonian 
Gold), ис то така, посветена на 
Алек сандар Македонски и вре-
мето кое претставува врв на 
Маке донската империја. 

Д-р Серафиноф им се об рати 
на присутните на про моцијата 
на чист македонски јазик: 

ВО МАКЕДОНИЈА Д 
МОЕТО МАКЕДО 

"
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"Бев фасциниран од при каз-
ната за Калеш Анѓа, од деталите, 
од земјоделскиот живот во ми-
натите векови, особено од жи-
вотот во периодот на осман-
лиското ропство. Авторот на 
книгата многу добро го позна-
вал селскиот живот и тешките 
времиња во селото, сиро маш-
тијата, страдањата. Тој самиот е 
роден во 1902 година, само ед-
на година пред Илинденското 
востание и во 1912 година, имал 
само десет години, кога Осман-
лиската империја ја изгубила 
Македонија. Бил роден во село 
Мелница, Мариовско, што зна   чи 
дека од своите дедовци тој слу-
шал за историјата на ма риов-
скиот крај и за легендата за 
Калеш Анѓа", вели Сера фи ноф.

СЕЌАВАЊЕ

"Поради трагичната исто-
рија на Македонија, историја 
на сиромаштија и војни, има 
многу бегалци од неа, кои се 

раширени секаде низ светот. 
Најбројни се оние кои живеат 
во англиски јазични подрачја 
и нивните деца се асими ли ра-
ни. Овие млади луѓе не се 
виновни ако не ја знаат исто-
ријата на нивните дедовци. И 
јас сум од една асимилирана 
американска фамилија од ма-
кедонско потекло. Не знаев 
речиси ништо за историјата 
на Македонците сè додека не 
ја посетив Македонија. Се се-
ќавам, кога за време на мојот 
престој луѓето ме прашуваа 
од каде сум. 'Јас сум од Аме-
рика - им велев – но, тоа не е 
вистинскиот одговор. Роден 
сум во Америка, но дојдов во 
Македонија за да го најдам 
местото од каде сум, да ја 
најдам историјата на моите 
баби и дедовци, да го најдам 
моето македонско потекло. 
Сега се надевам дека други 
деца, кои живеат во Америка, 
Канада, во Австралија, ќе от-
кријат нешто што до сега за 
нив беше изгубено, нешто за 
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ОЈДОВ ЗА ДА ГО НАЈДАМ 
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една стара легенда за нашите 
прадедовци, за нивната кул-
тура, нивната храброст и от-
порност, нивниот пат на ју-
наш  твото, кој може да биде и 
наш. Со мојот превод на ле-
гендата за 'Калеш Анѓа' сакав 
да им овозможам неа да ја 
прочитаат и оние Македонци 
кои не знаат да ја читаат кни-
гата на јазикот на нивните де-
довци", потенцира Серафи ноф. 

Покрај промоцијата на ан-
глиската верзија на "Калеш 
Ан ѓа", истовремено беше про-
мовирана и последната книга 
на Ристо Стефов, под наслов: 
"Македонија-илустрирана 
историја со карти, фото гра-
фии и биографии". 

Стефов е пасиониран ис-
тра жувач на македонската ис-
торија и ова е негово трето 
дело. Книгите ги промови ра-
ше Петар Гиневски. Освен мно -
губројните љубители на кни-
гата, на промоцијата при сус-
твуваше и генералниот кон-
зул на РМ во Торонто, Сло-
бодан Трајковски со сопру-
гата Билјана, како и конзулот 
Бранко Трајковски со соп ру-
гата Марина.


