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Улогата на Друштвото 
беше насочена кон 
одржување и ширење на 
македонскиот јазик, 
литература, култура и 
историја на австралиска 
територија.

Во времето на грчката 
хистерија во периодот 
1988-1990 година, освен на 
црквите и на другите 
македонски објекти, и на 
библиотеката й се 
закануваше опожарување.
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ПРЕКУ ГОЛЕМАТА БАР    А СÈ УШТЕ ГОРИ ПРЕКУ ГОЛЕМАТА БАР  
МАКЕДОНСКО-ПОЕТ    СКИОТ ФАКЕЛМАКЕДОНСКО-ПОЕТ  

Група македонски ентузијасти, вљу-
беници во прозата и во поезијата, 
пред 30 години, поточно на 31 

март 1978 година, го "запалија" маке-
дон  ското литературно кандило (Маке-
донско литературно друштво) во Сид-
неј, Австралија, каде живеат, работат и 
творат многу илјади Македонци. Вед-
наш по основањето на Друштвото било 
избрано раководство, кое подготвило 
свој правилник за работа. Во него се за-
члениле повеќе десетици вљубеници на 
убавиот македонски литературен јазик.

"Друштвото е крстено со име на една 
од најмаркантните македонски поетски 
личности, со името на ловороносецот, 
поетот - страдалник по Македонија, Гри-
гор Прличев. Иницијатор за форми ра-
њето на ова Македонско литературно 
друштво беше тогашниот млад, 24 -го-
дишен, интелектуалец Душан Ристев ски, 
кој во Австралија допатувал во 1973 го-
дина", вели господинот Иван Трпоски, 
еден од членовите на Друш твото, во-
едно и голем Македонец, кој не ја за-
борава својата татковина.

РАСТЕЖ
Моментно Друштвото брои 290 чле-

но ви, од сите делови на Австралија, а 
тука се вклучени и помал број членови 
од Македонија, Америка, Канада и од 
ев ропските земји. Од нив само 40 чле-
нови се занимаваат со пишувачка деј-
ност. Секако, посебно се запишани 15 
имиња на познати интелектуалци од 
маке дон ската и од австралиската јав-
ност кои Друштвото, за нивната бес пре-
корна по мош, ги прогласило за свои 
почесни членови. 

За да им овозможи ривалство при 
пишувањето Друштвото почнало да го 

MАКЕДОНЦИТЕMАКЕДОНЦИТЕ
ВО СВЕТОТВО СВЕТОТ

ТРИ ДЕЦЕНИИ МАКЕДОНСКО ЛИТЕ     РАТ УРНО ТРИ ДЕЦЕНИИ МАКЕДОНСКО ЛИТЕ  
ДРУШТВО "ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" ОД А      ВСТРАЛИЈАДРУШТВО "ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" ОД А  

издава списанието "Повод", во кое по-
крај застапеноста на членовите со свои 
дела, се објавуваат и интересни созна-
нија од сите сфери на македонското 
историографско, литературно и кул тур-
но наследство. Во него се објавувани 
наградените дела, од традиционалните 
конкурси за најдобри песни и раскази, 
за популарната Прличева награда.

Во рамките на Друштвото функ цио-
нира и библиотека, која била отворена 
на 4 март 1979 година од претседателот 
и секретарот на Матицата на иселеници 

мостојно без ничиј патронат. Со своја 
библиотекарска просторија и со скром-
ниот книжевен фонд, таа мачно но жи-
лаво опстојува. Порано Друштвото го 
помагаше и Министерството за култура 
на Австралија, за печатење книги, збор-
ници и антологии, чија помош подоцна 
беше прекината, но ниту со таа закана 
не се доведе во прашање  неговото опс-
тојување.

За помошта од Македонија, пак, ни е 
многу чудно. Кога немавме своја др-
жава добивавме повеќе помош од то-

"По основањето Друштвото добивало материјална и ду-
ховна поткрепа од Македонија - книги, фрески, весници и 
списанија. Исто така, на многу членови од Друштвото им било 
овозможено да се вклучат во иселеничките каравани, со кои 
можеле да крстарат низ македонските градови, да учествуваат 
на Летниот литературен семинар за изучување на македонски 
јазик и култура во Охрид, на поетската манифестација 'Мос-
тови' во Струга итн.", потсети Трпоски.

од Македонија, Димче Трајановски-Мире 
и Трајан Бавтироски, во присуство на 
членот на Парламентот на Нов Јужен 
Велс, Бил Морисон. Нејзиниот книжен 
фонд изнесува 2.500 примероци. 

"Убаво е да спомнеме и тоа дека 
друш  твото 'Григор Прличев' е един стве-
но друштво во светов, кое работи са-

гашните југо власти, сега имаме држава, 
за која го кревавме гласот до небо, но 
не добиваме никаква помош. И додека 
многу држави вложуваат максимум во 
зачувувањето на идентитетот на својот 
народ во туѓина, нашите власти не по-
кажаа ниту ронка интерес за тоа. Тие си 
го продадоа и својот идентитет и тоа во 

ДЕЛ ОД ЧЛЕНОВИТЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ДРУШТВОДЕЛ ОД ЧЛЕНОВИТЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ДРУШТВО
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ПРЕКУ ГОЛЕМАТА БАР    А СÈ УШТЕ ГОРИ А СÈ УШТЕ ГОРИ 
МАКЕДОНСКО-ПОЕТ    СКИОТ ФАКЕЛ СКИОТ ФАКЕЛ

ТРИ ДЕЦЕНИИ МАКЕДОНСКО ЛИТЕ     РАТ УРНО  РАТ УРНО 
ДРУШТВО "ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" ОД А      ВСТРАЛИЈА ВСТРАЛИЈА

својата држава, па тогаш кого треба да го обвинуваме што 
нас нè има сè помалку и помалку!", додаде Трпоски.

ИСТРАЈНОСТ
И покрај тешкотиите, членовите од Друштвото "Григор Пр-

личев" настапувале со свои песни и реферати на значајни 
собири, прослави и протести, каде го подгревале духот на 
Македонецот да истрае на австралиската територија, а во-
едно жолчно ги осудуваа негаторите кои сакаа (а и денес 
сакаат) да ги сотрат Македонците и македонството.

Друштвото "Григор Прличев" е иницијатор на неколку 

Улогата на Друштвото беше насочена кон 
одржување и ширење на македонскиот ја-
зик, литература, култура и историја на ав-
стралиски простори. Тоа беше вистински бо-
рец, кое цврсто застана во одбрана на мај-
чиниот јазик и идентитет, омаловажуван и 
негиран од нашите соседи. 

"Во таквите напади Друштвото секогаш 
храбро застануваше во одбрана на татко ви-
ната и на својот измачен народ, така што ре-
волтот го истакнуваше со организирање раз-
ни собири, демонстрации, испраќање на про-
тестни писма, воведување апели за приз на-
вање на Македонија под нејзиното уставно 
име и признавање на македонскиот јазик 
без никаква додавка", потенцира Трпоски.

успешно одржани манифестации низ цела Австралија: Де-
нови на македонската литература и Денови на македонската 
култура. На овие манифестации биле канети поети, музичари 
и историчари од Македонија и од Австралија, кои пред ма-
кедонската и австралиската јавност успешно ја презентирале 
македонската поезија, музика и историја. Поради покажаните 
успеси во полето на литературата и културата, Друштвото е 
пофалувано и наградувано, како од страна на македонската 
заедница во Австралија, така и од австралиската јавност, а 
делумно и од татковината Македонија. Покрај литературните 
дејности, Друштвото формира драмски и шаховски секции, 
со чии настапи успешно се промовираат македонската кул-
тура и спорт на овие простори.

Друштвото "Григор Прличев" соработува со сите маке-
донски друштва и организации во Австралија, но повеќе со 
Училишниот одбор за Нов Јужен Велс, Катедрата по маке-
донски јазик на Универзитетот "Маквори" во Сиднеј и со 
редакторите на сите македонски весници и радио програми, 
како и со Македонскиот телефонски именик. А од австра-
лиското општество најблиска им е соработката со Пролет-
ниот поезиски фестивал од Сиднеј, со библиотекарските 
издавачки куќи во Бризбан и Њукастел, секако со Одборот 
на 21. поетски фестивал од Сиднеј.

"Од македонска страна - вели Трпоски - ќе ја истакнеме 
соработката со Матицата на иселеници на Македонија (по-
доцна Министерство, а сега Агенција), Друштвото на писа-
тели од Македонија, 'Струшките вечери на поезија', Друш-
твото на новинари, 'Битолски весник', Градската библиотека 
'Григор Прличев' од Охрид и многу други друштва и инс-
титуции".  

Во својата 30-годишна макотрпна работа Друштвото има 
објавено шеесеттина списанија "Повод", педесеттина збирки 
песни, драми, раскази, поеми од своите членови, а круна на 
сè тоа се објавените два зборника на македонски јазик и 
една антологија на англиски јазик. 
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