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ема да кажам ништо 
ново ако напишам дека 
литературата, и општо 
културата, се наоѓаат 
на маргините. Послед-
ниве години сите сме 
преокупирани со не кои 

други "поважни" нешта. Особено во овој 
период, кога бевме зафатени со избори 
и со кампањи. Сите како да за боравивме 
колку е важна нашата кул тура и умет-
ност како еден од клучните столбови на 
нашиот македонски иден титет. Ова е ис-
клучително важно во моменти кога иден-
титетот секојдневно ни се оспорува и се 
негира. 

"Културата е нашето востание", из-
јави одамна познатиот драмски писател 
Коле Чашуле. 

Оваа негова реченица и денес звучи 
свежо и актуелно. Токму македонската 
култура и јазик ни помогнаа да издр-
жиме низ вековите. Во недостаток на 
сопствена држава долго време нашиот 
народ го потврдуваше својот идентитет 
преку својата автентична уметност. А 
кога конечно дочекавме независна др-
жава како да подзаборавивме на неа. 
Тешката економска состојба последниве 
години, меѓу другото, најмногу влијаеше 
во маргинализирањето на културните 
вредности. Затоа, искрено ме радува 
секоја нова иницијатива на инсти ту ции-
те, која ќе придонесе за подобрување 
на состојбите.

За среќа, во овој период има повеќе 
такви иницијативи. Прво, оваа 2008 го-
дина е прогласена за Година на маке-
донскиот јазик. По тој повод се орга ни-
зираат голем број манифестации и на-
учни средби. Исто така, деновиве сме 
сведоци на една интересна кампања за 
зачувување на кирилицата која се по-
јави во вистинско време. Активен на ова 
поле е и Институтот за македонска ли-
тература, кој подготвува обемен проект 
за изработка на база на податоци за ма-
кедонската литература. Работите се при-

движија од мртва точка. А како врв на 
сите овие иницијативи е проектот на ре-
чен "130 тома македонска кни жев ност". 

Планирано е овој обемен издавачки 
потфат да го опфати издавањето на нај-
вредните дела од македонско книжевно 
творештво, почнувајќи од деветтиот век 

фактот што од заборав повторно ќе из-
лезат многу автори, чии дела од разни 
причини не й се познати на пошироката 
читателска публика. Со помош на овој 
проект ќе се добие целосен увид во 
историскиот континуитет на маке дон-
ската литература. Планирано е да се оп-
фатат сите книжевни родови и жанри: 
поезија, драма, проза, критика. Вакво 
нешто одамна направиле речиси сите 
европски народи. 

Но, сепак целиот проект има и една 
друга страна. Кај нас не е ништо ново 
убавите иницијативи да бидат просле-
дени со многу скандали и контроверзи. 
За жал, и овој случај не е исклучок. Име-
но, прво во медиумите се појавија ре-
акции за изборот на авторите и на де-
лата. Се разви дебата за критериумите, 
што донекаде е в ред. Нормално е за 
ваков обемен проект да се отвори ши-
рока дискусија, при што би се раз ме ну-
вале мислења и би се давале сугестии. 

Но, настрана од прашањата на стилот 
и критериумите, црна дамка врз целиот 
проект остави нешто што воопшто нема 
никаква врска со литературата. Станува 
збор за тендерот кој беше распишан за 
реализација на проектот. Беше избран 
најповолен понудувач, а на изборот реа-
гираа  групата издавачи кои заедно учес-
твуваа на тендерот, а чија понуда беше 
второпласирана. Тие укажуваа на непра-
вилности во тендерската постапка и по-
бараа поништување на тендерот. Пре пу-
кувањата по медиумите сè уште траат и 
не е познато како сè ова ќе заврши. 

Целата оваа ситуација можеше да се 
избегне уште на почетокот. Минис тер-
ството за култура требаше да покани 
повеќе издавачки куќи да учествуваат 
во проектот и подеднакво да се подели 
колачот. Така ќе го помогнеше маке дон-
ското издаваштво, кое е во исклучително 
тешка ситуација. Издавачките куќи едвај 
преживуваат. Соочени со малиот пазар 
и слабата заинтересираност за лите ра-
тура тие целосно се зависни од држав-
ните пари наменети за издаваштво. Ре-
чиси е невозможно успешно комер ци-
јално работење во оваа сфера. Токму 
затоа беше потребно средствата рамно-
мерно да се распоредат за сите изда-
вачи, кои се јавија на тендерот. Сè уште 
има време работите да се променат, би-
дејќи овој проект не заслужува ваква 
завршница.
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па сè до наши дни. Целата работа треба 
да ја води стручна комисија од Ми нис-
терството за култура, а за оваа намена 
предвидено е да се потрошат околу 24 
милиони денари од Буџетот. Оваа ини-
цијатива има целосна поддршка, би деј-
ќи одамна не й е посветено толку вни-
мание на нашата книжевност. Радува и 


