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"ЧОВЕКОТ, ДУШАТА, ВИДЕЛИНАТА"  

Станува збор за автор 
чие творештво, пред сè, 
е поливалентно и 
свртено кон една 
единствена цел - 
идентификација на 
човекот и потврдување 
на историските и 
неговите исконски 
корени како 
Македонец.

Да се набројат и да се 
опишат сите дела, 
романи, раскази, 
драми, монодрами, 
записи на Ката 
Мисиркова Руменова 
ќе биде потребно многу 
време и простор.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ЕГЕЈСКОТО РАСПЕТИЕ, 
НЕОДМИНЛИВА ИНСПИРАЦИЈА
Здружението на децата бегалци и 

Со јузот на Македонците од Егеј-
скиот дел на Македонија во Инс-

титутот за македонски јазик "Крсте Ми-
сирков" ја промовираа автобиогра фи-
јата "Човекот, душата, виделината" од 
авторката Ката Мисиркова Руменова. 
Промотори на книгата беа Ѓорѓија Ај-
дановски и Мишо Китановски, кои мош-
не исцрпно и со воодушевување гово-
реа за книгата, како и за авторката Ми-
сиркова Руменова.

Ретки се примерите на автори и пи-
сатели кои со таква доследност и пос-
ветеност, со таква опсесија и страст сво-
јот творечки ангажман го црпат и го гра-
дат врз љубовта кон родниот крај и стра  -
дањата на својот народ, како тоа што со 
децении наназад без прекин и вдах но-
вено го прави Ката Мисиркова Руменова.

ВЕЧНА ТЕМА

"Егејската тема, пред сè, е големата 
национална македонска тема која не 

може и не смее да пресуши сè додека 
постои македонскиот човек, и сè до-
дека македонското име како сончевиот 
зрак од градот Пела, родното место на 
нашата писателка Мисиркова Руменова, 
продолжува низ вековите да ги освет-
лува трагите на нашето минато и чеко-
рите кон иднината. Судбината на маке-
донскиот човек, слично на поврзаноста 
на животот со смртта, никогаш не ќе мо-
же да се раздвои од неговата родна 
земја, од неговата колиба, од мајчината 
прегратка. Не постои и не ќе може да 
постои Македонец кој во срцето не ја 
прегрнува Македонија, кој се откажал 
од нејзиното име, кој ја предал нејзи-
ната историја", истакна промоторот Ај-
дановски. 

Според него, не само што маке дон-
ската тема за Егејот и неговата трагика 
станува неодминлива инспирација и 
порака не само за прогонетите деца од 

1948 година, туку и на многу млади се-
гашни генерации, во чии творечки им-
пулси како камбана отчукува големата 
македонска тема посветена на егејското 
распетие. Во тој величествен мозаик од 
високи духовни вредности неизбриш-

ливо останал впишан писателскиот опус 
на Ката Мисиркова Руменова. 

Литературното творештво на Ката 
Мисиркова Руменова е огромно затоа 
што се протега на илјадници страници 
во повеќе од 40 книги, романи, збирки, 
раскази... Оттука слободно може да се 
каже дека станува збор за автор чие 
творештво, пред сè, е поливалентно и 
свртено кон една единствена цел - иден-
тификација на човекот и потврдување 
на историските и на неговите исконски 
корени како Македонец.

"На сите страници од нејзините кни-
ги е втисната една огромна и невидлива 
тага и една уште поголема и поширока 
нишка за трагедијата која човекот може 
да ја доживее и да ја надживее за Ма-
кедонецот од Егејска Македонија. Дека 
е така најубаво можеме да се увериме 
во авторкиниот исказ кога се исповеда 
длабоко од душата и непорекливо ве-



    ОД КАТА МИСИРКОВА РУМЕНОВА

ли: 'Со самото откорнување од родниот 
дом ние се опустошуваме. Каде ви е 
родот, соседите, соучениците, саканиот 
простор кој сте го гледале од самото 
раѓање. Со самото откорнување вие 
почнувате да тонете. Веќе полнам 75 
години, а се чувствувам сè уште оса-
мена'. Ова е еден од клучевите за от-
кривање на целата вистина во оваа 
книга, поточно огромната инспирација 
кај нашиот автор во сите нејзини дела 
да се обидува и да ја обликува онаа не-
видлива бездна која е надвисната над 
секој човек, а тоа е опстојувањето и чо-
векувањето, заживувањето и ласт аре-
ње то, трагањето и пронаоѓањето на 
смислата и скриените дамари во чо ве-
ковата душа понатаму од секоја надеж е 
нова надеж", објасни господинот Ки та-
новски. 

АВТОИНТЕРВЈУ

Како што понатаму истакна промо-
торот Китановски, тоа особено е пот-
врдено во нејзиното творештво, во жи-
вотот на сите Македонци откорнати од 

Егејскиот дел на Македонија. Нејзи ната 
најнова книга "Човекот, душата, ви де-
лината" битно се разликува од сите до-
сегашни нејзини книги поради два не-
побитни факта. Во теоријата на ли те-
ратурата ваквиот вид не е докрај де-
финиран, значи неговото прашање е 
оставено отворено, додека во теоријата 
на новинарството книгата спаѓа во жанр 
на интервју. 

"До тука нема ништо спорно, но за-
тоа, пак, се продолжува потрагата на 
видот на интервјуто. Овде, во нејзината 
книга, станува збор за едно оригинално 
автоинтервју. Пред нас е едно ориги-
нално дело, кое само по себе и по ис-
казот, по она што го носи на своите стра-
ници заслужува внимание. Оваа книга 
не е во класична смисла на зборот ли-
тература, туку во неа, за волја на вис-
тината, се испреплетува публицис ти ка-
та, мемоарските записи, сеќавањата но, 
се разбира, предоминантна е литера-
турата како исказ и како факт. Книги со 
интервјуа имаат продуцирано повеќе 
наши писатели, но сите тие се со повеќе 
соговорници на различни теми. Само 
книгата на Ката Мисиркова Руменова 

битно се разликува од сите нив и го 
покажува немирниот дух на авторката 
и овој пат да истражува во жанрот, во 
животот, да проникнува во историјата, 
самата со себе и за себе си прави 'ав-
тоинтервју'", додаде господинот Кита-
новски.

Авторката на овие страници има ис-
кажано многу, но би ги издвоиле сто-
жерните определби - за историјата, за 
нашата далечна, блиска и најнова ис-
торија, при тоа со восхит зборувајќи за 
Александар Македонски, Гоце Делчев, 
и за плејадата знајни и незнајни херои 
кои ја красат македонската историја. 
Натаму таа ја прикажува анатомијата на 
нејзиното пишување, односно раѓањето 
и создавањето на секој нејзин ракопис. 
Ни открива од каде и од кого црпела 
идеи за својата инспирација. Ориги нал-
носта на оваа книга е уште поголема со 
тоа што авторката сведочи за разни 
ситуации во кои учествувале и учес т-
вуваат автентични ликови на познати 
творци а, исто така, содржи бројни то-
поними за места кои веќе ги нема, а на 
крај сведочи за семејството Мисир ко ви.     


