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"Триесет и трите поетски 
сепарати, изделени 
како посебни наслови, 
претставуваат своевидни 
пеења обединети во 
пораките содржани 
во насловот. Сите тие 
претставуваат отворена 
песна, вешто поврзана 
со еден историски 
континуитет", вели 
рецензентот Поповски.

"Сведоци на 
милениумите" е отворен 
дневник на еден автор, 
чија животна цел и 
преокупација е да го 
разбуди својот народ 
од агонијата која му ја 
наметнува новото време.

КНИГАКНИГА

Неодамна во светиот 
храм "Света Петка" во 
Велгошти, Охридско, 

се одржа промоција на кни-
гата "Сведоци на милениу-
мите" од Милан Ј. Јовчески. 
Ова е негова прва книга, но 
не и последна, затоа што тој 
умее и успева да навлезе во 
свеста, да дојде дури до 
нервот на читателот, бидеј-
ќи вечна тема во неговата 
творба е неизмерниот коп-
неж кон македонството, кон 
духовното и националното. 
Со својот најобичен јазик, 
разбирлив за сите, авторот 
Јовчески, слободно може 
да се каже, е неуморлив 
скитник по македонскиот 
бескрај. Неговите песни 
изо   билуваат со симболика 
која извира од маке дон-
ската трага низ времињата, 
која про'ртува и останува 
како вечен сведок на миле-
ниумите. 

На промоцијата, Венера 
Николоска, во својот вовед 
истакна дека годинава, која 
е прогласена за година на 
македонскиот јазик, нашава 
земја доби голем подарок 
со книгата, која й е посве-
тена на нашата татковина 
со митско име - Македо-
нија. 

"Ова поетско дело е зна-

донците, како прв и најстар ци-
вилизиран народ на светот, за 
македонството...".

Рецензентот д-р Петар Попов-
ски за книгата и за авторот ис-
такна: 

"Нашиот антички, библиски 
народ од праисторијата пеел 
песни за својата татковина, за 
Македонија. Пеел за светата ма-
кедонска земја, за земјата на 
која пламнала искрата на хрис-
тијанството. Пеел и ја опевал 
нејзината античка рожба, сон-
цето кое ја огревало и ја обла-
городувало нејзината исконска 
убавина. Пеел за Филип и за 
Александар Македонски, кои 
високо го кренале знамето на 
славата и гордоста, овекове-
кувајќи го името Македонија и 
Македонци. Таа вечна и неод-
минлива тема, изразена со си-
лен импулсивен тон е предмет 
и во поезијата на почитуваниот 
Јовчески. Неговиот порив кон 
светото и неповторливото, кон 
древната историја на македон-
скиот народ и кон неговите кул-
турни придобивки, изво ришта 
и вредности се чувствува во не-
говите песни". 

Во оваа збирка авторот Јов-
чески истовремено ја искажува 
и својата исклучителна љубов 
кон поезијата со силата на по-
етскиот збор.

ТРАГА КОЈА 'РТИ ТРАГА КОЈА 'РТИ 
КАКО ВЕЧЕН КАКО ВЕЧЕН 
СВЕДОК НА СВЕДОК НА 

МИЛЕНИУМИТЕМИЛЕНИУМИТЕ

МИЛАН Ј. ЈОВЧЕСКИ, МИЛАН Ј. ЈОВЧЕСКИ, 
НЕУМОРЛИВ СКИТНИК ПО НЕУМОРЛИВ СКИТНИК ПО 
МАКЕДОНСКИОТ БЕСКРАЈМАКЕДОНСКИОТ БЕСКРАЈ

чајно за нашата култура која датира од 
дамнина, дело кое е ука за Европа и за 
светот. Македонија има силни траги во 
Библијата и не случајно промоцијата 
се одржа во Охрид, центарот на пра-
вославието", кажа Николоска.

Во текот на промоцијата Николоска 
истакна дека авторот Јовчески силно ги 
манифестира националните чувства, а 
книгата изобилува со стилско богатство 
исткаено не само со национални, туку и 
со верски и патриотски чувства. Ав то-
рот Јовчески апелира да не ја пре спие-

ме распродажбата на нашата татковина. 
Тој е единствениот кој по девет века 
низ стих пишува за вториот Александар 
Македонски, за Ѓорѓија Кастриот Искен-
дер- Кралот на Епир и Македонија. 

Во предговорот Јовчески запишал:
"Ова ретко исклучително важно и 

поучно пишано дело, нужна потреба е 
да биде со нераскинливи нишки по-
врзано со секој, кој има желба да се 
доближи и да ја спознае вистинската 
вистина за Македонија, како пра ис кон-
ска и исконска, света земја, за Маке-


