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The Macedonian Tower. To contemplate and write about the complex topic of 

„home‟ and to share the story of one‟s homeland with others seems a daunting task.
1
 It 

is a task that inevitably involves a bricolage of stories, of memories, of past lives, of 

images, of exclusion from and inclusion in the vast range of historical developments 

affecting that homeland—requiring us to face all that history comprehends as the 

present but which dances away as the past the very next moment. Yet to tell this story 

also honours a pledge that entails our creative responsibility towards all those who 

succeed us. The topic of the fatherland as a home cannot be treated solely as an 

intellectual topic, nor as a solely historical or emotive topic: the issue is ontological, 

anthropological and civilizational to an equal extent. Macedonia, my homeland, is 

precisely that, and the „monument‟ of the Macedonian Tower is constructed in such a 

manner. However, this monument cannot be seen in any public square. Because the 

sea in the Macedonian Tower is never calm, because the tower is alive. To my utmost 

joy. And if that sea should ever calm, the Macedonian tower would solidify into a 

cold monument and so would our collective vigour. 

 

The Macedonian Tower and bricolage. All nations are young at birth. What 

precedes them are historical divisions. No nation in the Balkans can substantiate any 

claim to primacy as an indigenous people. The state of Macedonia, as a constituent in 

Balkan history, shares the fate of its Balkan neighbours and at the same time marks its 

essence within national borders. Macedonian history resembles a bricolage. This 

attribute can be substantiated as it refers to historical crossings, mergers and dialogues 

between different civilizations and cultural models, each of which has left an imprint 

of the time when they dominated this area and all of which are reflected in the later 

creation of national discourse. When we discuss the development of the Macedonian 

state, in accordance with 19
th

 century trends of national ideas and the creation of 

national states, we have in mind on the one hand a bricolage of cultural memory, oral 

history, myths, legendary reality, folklore, etc., while on the other hand we refer to the 

written documentation of this history and its often antagonistic context, where the 

influences of different cultural paradigms are lodged, most often applied through the 

discourse of war, negation, denial and humiliation. 

 

The proclamation of the independent and legitimate Republic of Macedonia in 1991 

following the dissolution of the Yugoslav federal family was a key event in the more 

recent history of the Macedonian state and came as a result and as a confirmation of 

Macedonia‟s historical and cultural existence and continued survival. The bricolage of 

the state nevertheless lacks a definitive form. It exists in an incessant dialogue, in a 

process which entails antagonism: on one side are the dynamism, prudence and 

imprudence of strategic political discourse in the country, its past and its open 

intertwining with the present and its desire to join the major road of the EU and 

NATO, whereby these international factors have acquired exceptional importance in 

the present-day bricolage of Macedonia; on the other side is the intensity and 
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reiteration of all this, so loudly and noisily, that it becomes, at this crucial moment for 

the homeland, an exceptionally important historical, ontological, aesthetic and 

civilizational issue. 

 

One of the essential characteristics of the development and survival of „small‟ 

nations—not small in terms of their civilizational and cultural input but in their 

economic and political power and stability, which again brings us back to the issue of 

nationality—is the need for continuous referral to the past. The contemporary 

Macedonian state has decided to adhere to this trend while following two completely 

different paths: the first leading to the desired past of Antiquity; the other to the larger 

Slavic family. By doing this, the prevalent political discourse creates a new bricolage, 

further supported and reinforced by the absence of any critical discourse or 

sufficiently powerful institutional voice, thus producing an increasingly brazen 

political strategy. Bearing in mind that Macedonia‟s past is an amalgam of various 

cultural models (of Antiquity, of Byzantium, of the Slavs, of the Ottomans) and 

influences (Greek, Serbian, Bulgarian, etc.) and their intermittent domination in this 

area, this focus on the past, this re-examination and insistence on proving one‟s own 

authentic input, might be justified. However, this should also imply that, when past 

things are shared with one‟s neighbours in the course of history, no one has the 

absolute and irrevocable right to appropriate cultural benefits as exclusively their 

own. In this sense, the right of the Macedonian state should also be respected as 

irrevocable. Unfortunately, political discourse utilizes this focus on the past as a 

strategy for its glorious re-actualization in order to enliven the dumb present in some 

miraculous manner. The past can earn a new form of existence through its co-

existence with the needs of the new time and its modern aesthetics, including the 

drive towards the EU. Any other approach to it would only transform Macedonia into 

a yearning, into an emotive saga, and would operate as a non-visionary approach to its 

cultural semiotics while at the same time depleting its power for inclusiveness and 

transforming Macedonia into a dissident state. This dissident position would not be 

limited to a potentially isolated Macedonian stance as a mute monument, and would 

not affect only its status within European institutions, but also its imagological past, 

which is the very object of desire of political discourse. Thus the present and the 

future remain preserved in their mute, transfixed position while over there proceeds 

the glorious march back to the past. 

 

An interesting question arises: Where does the past end? Where does the past begin in 

the eyes of the political world? The focus on the past essentially affirms the 

viewpoint: backwards. This type of focalization includes abundant mythology and 

legendary reality, many characters, heroes and stories shared with neighbouring 

peoples, many wars, many different geographical maps, and ultimately, a history 

which belongs to us all. However, the responsibility of national discourse in modern 

times and its affirmation in the world of today definitely lies elsewhere: in the 

present. In this sense, the old stories deserve dignified and serious argumentation in 

reality—the key viewpoint  which can make the move towards is: forward. And if we 

are to discuss the semiotics of axiology, the awareness of origins—this awareness 

understood as a constant of the feeling of belonging and ease in the homeland, then it 

becomes necessary to build and speak through a new discourse different from that 

which exists here and now. This is that key moment of shifting the viewpoint as a 

possibility for attaining a decisive distance from the past and for seeing the present as 

becoming the past. It will become and include the future. It will become 



remembering. A present which will become a text to be read and interpreted in the 

future. At this moment, the present is writing a strange text for the future. Let us 

clarify this. If the old forms fail to attain a new expression that correspond with the 

present time—time much less concerned with the imagology of the past and much 

more with a new reality, even in a pedagogical sense—and, above all, if they fail to 

attain an institutional value of the historical-culturological axiology— the semiotic-

hermeneutic discourse of the awareness of origins will stay forever far removed from 

the sense of confidence and dignity of these two million people. This leaves a gaze 

frozen like the cold face of a sculpture, perfectly confident but always turned 

backwards because the sculptor has lost power over the creation. 

 

The ideological stance of current political discourse remains unclear, as does its 

semiotic significance in the act of resurrecting a past which belongs to the void as an 

emotional need to institutionalize characters from the unknown past in the present, 

despite there being no written documents to substantiate the claims of this project. 

Language and writing are fundamental characteristics of every culture, nation and 

civilization. Macedonians attained both of these and their evolution can be followed 

in entirety from the second half of the IX
th

 century to the present day. During this 

period, no other peoples in the world called themselves Macedonians or availed 

themselves of a language and writing codified with the attribute „Macedonian‟. And 

this attribute is certainly not of ordinary significance but also has ontological value. It 

is thus incomprehensible that political strategy, through projects which are 

megalomaniac in character, manifests a need to establish a connection between the 

ethno-genetic inclusiveness of Alexander the Great of Macedon and the origins of the 

Macedonian peoples and its national context. Through a manifest affirmation of 

legendary Antiquity and its mythologized reality, the current political discourse defies 

scientific, objective and national discourse. On the other hand, this great conqueror 

and instigator of the ecumenical idea of creating a world empire spread Hellenistic 

thought in Greek in all his campaigns. His great civilizational „mistake‟ was that he 

failed to preserve his own language and writing, thus preventing us from opening the 

issue of possible ethno-genetic relatedness and any attempt to institutionalize this at a 

national level. The language of the ancient Macedonian entity is a missing link, an 

absent linguistic artefact. Every unrecorded language is a dead language, a language 

which has failed to experience literacy. The written remnants of ancient Macedonian 

are merely lexical crumbs on the basis of which no reconstruction of the language of 

the ancient Macedonians is possible,
1
 let alone any discussion of its status as a subject 

of study. The loss of all traces of ancient Macedonian ethnicity and the fact that its 

language never gained written form is part of a process of oblivion and a matter for 

regret that a people who used to exist failed to survive through the civilisational 

values of the language and writting to the present day. Anything more than this would 

represent incomprehensible nostalgia and poetic desire which could be valorized only 

through the power of poetic language and not through the lens of scientific discourse.   

 

Regarding the survival of peoples today, an approach which involves legendary 

Antiquity and mythologized reality differs decisively from a methodological, 

scientific approach to textual monuments. This is confirmed in particular by the 

example of the so-called „small‟ nations, including the Macedonian. On the other 
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hand, this comprised the basis of the national revival and the subsequent development 

of Macedonian language, writing and literature based upon the old Slavonic matrix 

that serves both as an archive and source for the tradition of the Macedonian people 

and of their continued existence to the present day. 

 

The Macedonian Tower and the Renaissance. The Macedonian Tower has one 

crucial characteristic: it has never experienced a renaissance and the place of such 

cultural formation remains empty. It appears that the Macedonian Tower moved from 

the Slavic-Byzantine age through the Ottoman period directly into the age of 

communist social order. At this very moment, meanwhile, the Macedonian state is 

experiencing a renaissance motivated and launched by the power of the political 

elite—a form of renaissance which certainly merits our interest. 

 

Renaissance as a stylistic period from 1350 to the first half of the 15
th

 century is a fact 

acknowledged by the world and refers to a concept of rebirth sought through the 

restoration and regeneration of ancient values and their pedagogic function in the 

context of the syntagm of the free man—man removed from theological discourse. In 

this sense, it denotes a passage from the medieval theological epoch to modern times. 

The current Macedonian renaissance demonstrates certain similarities to the old 

renaissance model of ordering the world through the restoration of characters from the 

past, especially evident in the treatment of the character of Alexander the Great of 

Macedon, in the placing of original sculptures from Antiquity (retrieved from various 

archaeological sites) at the entrance to the building of the Government of the Republic 

of Macedonia, and the concept of the Skopje 2014 project. But all this only promotes 

the souvenir connotations of the past through political-strategic submission and serves 

to augment spiritual-cultural semiotics. In this sense, not only can we descry this as a 

parody of a renaissance model at an ideological level in contemporary times, we can 

also identify in it an undervaluing of archaeological findings which have existed and 

been exhibited in Macedonian localities for a long time (Stobi, Carevi Kuli, Plaošnik) 

but which have not been affirmed in civilizational, culturological and institutional 

contexts in a deserving and dignified manner. Instead of contemplating a glorious 

renaissance at an institutional level (including developing cultural tourism in the 

Republic of Macedonia), and instead of showing due respect and recognition to 

monuments and artefacts from Antiquity that might lead to greater knowledge about 

the historical and spiritual contents of remnants from Antiquity on the territory of the 

Republic of Macedonia (remnants which, together with their Christianized variants, 

express the deep cultural, culturological, sociological and aesthetic virtue of 

Macedonia), those in political authority are developing a new type of antagonism. 

They desire to resurrect the past as a phoenix, one of the most significant semiotic 

signifiers of rebirth in the renaissance, but with some absolutely incomprehensible 

meaning. The dominant political discourse resembles the work of a sculptor creating a 

new profile of the nation on the basis of the imagological past. This political discourse 

attempts to function like a Pop Art cartoon; but not even in Pop Art does „anything 

go‟. Political authoritarianism thus once again undermines the power of science, the 

power of language, the ontology of art, the hermeneutics of achievement of all that 

makes and justifies Macedonia and maintains the continuity of its authenticity, 

aesthetics and polyphony—all that truly makes Macedonia beautiful! It defies belief 

that the Republic of Macedonia still lacks Institutes of Byzantology or Balkanology. It 

is a tragic fact that the best graduates have been leaving the state University of ”Ss. 

Cyril and Methodius“, while the Institute for Macedonian Literature has had only 



three experts in its Department for Medieval Literature for a decade, and only two 

since last year. Not only will they have no one to replace them, but also the crucial 

Slavic cultural model—which has been the source of awareness of the origins of the 

Macedonian people and which, no doubt, should have a high priority position in the 

national interest—has been seriously questioned in institutional contexts. The political 

discourse of the renaissance revival yet again exhibits an extremely paradoxical 

attitude towards the Macedonian past and a complete lack of care for the present. 

 

After the fall of Byzantium and after the slow decline of five centuries of Ottoman 

rule in this area, the first half of the 19
th

 century saw a period of revival and 

enlightenment which should undoubtedly be considered as typically „renaissance‟ in 

its attributes. This serves as an important confirmation of Macedonian openness to 

modern times, to European developments and trends through the value placed on 

human liberty. In this sense, we will only refer to care for language as a central 

humanistic quality, language which departed from its church-Slavonic variant of the 

past and adopted a form closer to the language spoken by the people—the 

abandonment of the theological-liturgical for the sake of a new axiological sign and a 

new continual educational process for the people. This development did not involve 

any break of continuity in the evolution and tradition of the language and its Slavic 

roots. Rather, this development demonstrated the essential dynamic and modelling 

power of language and writing in step with new times. Consequently, we can assert 

that Macedonian reality embraced the humanistic approach, which always entails a 

poly-dimensional approach to the value of the human factor, the modern individual 

creator positioned outside the scholastic paradigm. By contrast, the attitude of the 

present-day renaissance in Macedonia rather resembles a mythological return to a 

time when it did not exist (mythical time), in which no-one knows when anything 

happened (mythical reality), skipping cultural evolution and socio-cultural inclusion. 

The current Macedonian renaissance resembles a resurrection of the mythological 

beginnings of the creation of the world. This is why it is incomprehensible that we 

should invent new biblical beginnings when they were recorded long ago in the Book 

of Genesis. Why should we separate the earth from the sky when God has already 

done so? Why should we create Adam and Eve anew? 

 

European renaissance poetics announced a break with the theologized medieval 

epoch. In Macedonia today, the current renaissance model does not exclude religious 

discourse. On the contrary, it retains this discourse and does so through the adoption 

of a conservative rather than a modern approach. To clarify further, the Republic of 

Macedonia possesses an abundance of archaeological sites, early Christian basilicas, 

magnificent frescoes and church buildings, many of whose foundations were 

subsequently built upon by mosques but with an uninterrupted continuity of 

monasticism which has survived as a living institute to the present day, and not only 

in terms of active liturgical life but also in the continuity and legitimacy of ancient 

monasticism. It thus seems redundant to build new churches and mosques on Skopje‟s 

small city square while the old religious monuments, especially those from the earliest 

periods, have been left to the mercy of the winds of time. Given this wealth of sacred 

monuments, in only some of which there continues any active liturgical life, would it 

not be more logical for Macedonia to strategically organize and make use of the 

remaining monuments as open museums, theatres, and concert halls? In this way 

visual semiotics could become daily, living referents of the Macedonian cultural and 

national milieu, and contain high axiology, artistic aesthetics making them accessible 



for new research at a world level. The small Macedonian space has already been 

densely „populated‟ with monuments of this type. Why should these centuries-old 

buildings be added to with new ones when the scientific argumentation about them 

has not been sufficiently researched and institutionally treated? They hold within 

themselves not only past times, speech, civilization, originality and life, but also an 

entire new science. And science in Macedonia needs results, in the real sense of the 

word. It does not need a renaissance project as a „flightless flight‟. Macedonia needs a 

science based on the treatment of original artefacts which cannot be found elsewhere 

in the world. Macedonia needs science. This strategic move would be a genuine 

renaissance within an institutional framework. What is needed is constant building 

and reinforcement of the country‟s institutional system—a system that has long been 

loose and shaky. A state lacking sound and firm scientific institutions will be forced 

to repeatedly defend its roots—roots which, although clear and of high civilizational 

value, have not undergone the scientific treatment and affirmation they deserve, 

neither in the country of their origin or internationally. Scientific argumentation and 

proof is eternal; it is the greatest and irrevocable root of origin of the Macedonian 

state, people, language culture and life. This would be a form of renaissance we could 

support! 

 

It is a matter of immense concern that an ever-higher proportion of young educated 

people are leaving Macedonia (brain drain) while the state fails to develop any 

strategy to stem this brain-drain, i.e. to motivate or retain such people as its greatest 

resource and potential for the future. The government campaign entitled „Knowledge 

is your strength, knowledge is your power‟ may sound attractive, but in reality 

nothing has changed at all. Knowledge as a critical attitude towards reality is still only 

a dissident phenomenon in the face of the power of mechanical political ignorance of 

knowledge as strength and power. Meanwhile, the political campaign to encourage 

families to have a third child appears paradoxical, hypocritical and sad when 

demographic factors are ignored and the state‟s existing human capital and 

intellectual fund is not nurtured. The continuity needed would bring self-awareness, 

awareness of national resources, awareness of the past, all of which would have the 

power to withstand denials, negations, negative naming, identity and language 

policies. The Macedonian Tower now faces internal antagonism of the worst type. I 

do not wish to believe that one day—perhaps tomorrow, for it might be very soon 

indeed—there will be no-one to mention us, quote us, only a colourful array of 

monuments and a thick layer of dust over the abundance of archaeological material 

stored in depots with no scientific valorisation apart from a signature and 

photographic copy. This would be an unpleasant image of the Macedonian Tower as a 

strange, mysterious Kafkaesque castle. Behind the silence of the institutions, too long 

closed to younger scientists, there is a terrible noise. The last only confirms the 

undignified handling of the power of knowledge in the Republic of Macedonia.  

 

I believe that knowledge conquers fear. All great civilizations were born thus. They 

were not born for the past; but „when the boat reached those distant lands‟
2
 it 

continued ahead. That is why I believe in science (as much I do not believe in pseudo-

science) as a possible tool to resolve antagonism and bring harmony into the world—

to my homeland in particular, so that dialogue can become cosmic and embrace the 
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rest of the world not so far, after all, from the geographical borders of the Macedonian 

Tower and containing it within them. 

 

The Homeland. All that has been written down is an indelible trace. Like a scar. 

Remembering is wisdom—an offering to the table of the future. Our ancestors 

remembered, and the wise Marko Cepenkov recorded memories as stories, poems, 

sayings, prayers… Oral history possesses wisdom. Written history possesses the truth 

about that wisdom, the truth about the Macedonian Tower. How can I tell the story of 

myself without knowing the story about my homeland, my home—the greatest of all 

possible authorities?  

 

Translated and proofread by: Maria and Matthew Jones 

    
 
 
 

МАКЕДОНСКАТА КУЛА, БРИКОЛАЖОТ И РЕНЕСАНСАТА 
 

Софија Грандаковска 
 
 
 
Македонската Кула. Размислувањето, пишувањето за домот и споделувањето 

на приказната за татковината, ми се чини дека е една од најтешките теми и задачи.2 Тоа 
секогаш подразбира бриколаж од приказни, паметења, живот, слики, вкочанетост пред 
надежи, исклученост и вклученост во спектарот на историските токови на татковината; 
пред сето сето она што историјата го подразбира како сегашност, која во истиот миг веќе 
танцува како минато, но и како залог којшто подразбира творечка одговорност кон сите 
оние што доаѓаат после нас. Затоа, татковината како дом не  е само  интелектуално 
прашање, ниту пак само историско или пак само емотивно. Тоа е исто толку и 
онтолошко, и антрополошко и цивилизациско. Македонија, мојот татковински дом е токму 
тоа. Така е и создаден „споменикот“ Македонска Кула. Но, него нема да го видите на 
ниту еден плоштад. Затоа што морето во Македонската кула никогаш не  е мирно, затоа 
што таа е жива. И, тоа неизмерно ме радува. Кога тоа би се смирило, Македонската кула 
би останала само ладен споменик, а со тоа би се изладила и нашата колективна живост. 
Македонската Кула и бриколажот. Нациите се млади по своето раѓање. Она што е 
постаро - е делењето на историјата. Во таа смисла, на Балканот не постои народ којшто 
за себе би можел да каже, а истото да може засведочено и да го потврди: дека го има 
приматот на домороден народ. Македонската држава, како дел од таквата историја, го 
дели таквиот  пример на своите балкански соседи и тоа, во исто време ја маркира и 
нејзината суштественост и во национални рамки. Затоа, историјата на Македонија е 
бриколажна. За овој атрибут може аргументативно да се разговара, бидејќи тој се 
однесува на чинот на историското вкрстување, на сплотувањето и дијалогот на 
различните цивилизациски и културни модели, притоа секој од нив оставајќи го својот 
печат од времето на своето доминирање на овој простор, ги оставил и своите рефлексии 
во подоцнежното формирање на националниот дискурс. Затоа, кога говориме за 
националната конститутивност на македонската држава, која паѓа во исто време со 
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генералниот тренд на националните идеи и формирањето на националните држави во 
XIX век, од една страна подразбираме бриколаж од културна меморија, орална историја, 
митови, легендарна стварност, фоклор итн. Од друга страна, се наоѓа пишаниот 
споменик, документарниот и не секогаш пријатен амбиент во него, во којшто се сместени 
влијанијата од различните културни парадигми, најчесто аплицирани и преку дискурсот 
на војната, негирањата, оспорувањата, понижувањата.  
Историскиот настан од 1991 година, којшто уследува по распадот на југословенското 
федеративно семејство, се однесува на прогласувањето на независниот легитимитет на 
Република Македонија. Овој клучен настан за современата историја на македонската 
држава е несомнено резултат и доказ за нејзиното потврдено историско-цивилизациско, 
културно траење и континуирано опстојување. Но, бриколажот на државата нема 
дефинитивен, заокружен лик. Тој е во непрекината дијалогичност, процес којшто 
подразбира антагонизам: од една страна е во врска со динамизмот, умноста и неумноста 
на стратешкиот концепт на политички дискурс во матичната земја, минатото, отворената 
спрега со сегашноста и тежнението за зачекорување по магистралата на Европската 
Унија и НАТО, што пак ги прави и овие два последни меѓународни фактори како 
исклучително важни во денешниот бриколажен лик на Македонија. Од друга страна, сето 
ова станува интензивно репетитивно и до толку бучно и во овој суштински момент за 
татковинскиот дом - исклучително важно историско, онтолошко, естетичко и 
цивилизациско - прашање.  
Една од суштинските одлики во конституирањето и опстојувањето на тн. мали народи (не 
по цивилизациски и културен влог, туку според економско-политичка моќ и стабилност, а 
која пак го задира и прашањето на националниот елемент), е потребата за постојаното 
враќање назад, кон минатото. Во таа смисла, современата македонска држава одбира да 
го следи таквиот тренд проследувајќи го по две сосема различни магистрали: едната, 
која што води кон копнежот по античкото минато, а другата кон словенското. Притоа, 
политичкиот дискурс создава нов бриколаж, а непостоењето на здрав критички дискурс и 
доволно силен институционален глас, политичката стратегија ја прави уште поодржлива 
и поодважна. Имајќи го предвид фактот дека минатото на Македонија е контекст од 
различни културни модели (антички, византиски, словенски, отомански) и влијанија 
(грчки, српски, бугарски и др.) и нивната доминација на овој простор, тогаш би станало 
оправдано стоењето пред минатото, пред пре-испитувањето и повторната втиреност во 
докажувањето на својот авентичен влог, но и на укажувањето дека кога се делат 
минатите нешта со соседите во историски рамки, дека никој нема апсолутно и 
неприкосновено право за присвојување на културните придобивки како ексклузивно свои. 
Во таа смисла би стоело и укажувањето за уважување и на неприкосновеното право на 
македонската држава. Од друга страна, политичкиот дискурс навраќањето кон минатото 
го користи како стратегија за негово блескаво ре-актуелизирање за на некој чудесен 
начин да се заживее немата сегашност. Минатото заслужува нова форма на егзистенција 
преку негова ко-егзистенција со потребите на новото време и на модерната естетика, 
вклучително и на тежненијата кон ЕУ. Секој поинаков пристап кон минатото само ја 
претвора Македонија во копнеж, во емотивна сага и невизионерски пристап кон 
нејзината културна и цивилизациска семиотика, а нејзината моќ за инклузивност - во 
држава - дисидент. Притоа, таквата дисидентска позиција на осамено стоење како нем 
споменик, не се однесува само на европската институционалност, туку уште повеќе на 
имаголошкото минато по кое толку многу копнее политичкиот дискурс. Оттука, 
сегашноста и иднината остануваат згрижени во сопствената нема стоечка позиција, 
додека трае свечениот марш за наназад. 
Се чини интересно прашањето: каде завршува, односно каде започнува минатото во 
очите на политичкиот свет? Најверојатно започнува онаму каде стојат и самите почетоци 



на светот. Враќањето кон минатото суштински ја афирмира гледната точка: назад. Во 
таквата фокализација има многу митологија и легендарна стварност, многу ликови, херои 
и приказни кои се делат со соседите, многу војни, многу различни географски мапи и на 
крај историја која ни припаѓа на сите нам. Но, одговорноста за националниот дискурс во 
модерното време и неговото афирмирање во светот денес, дефинитивно има друго 
легло: сегашноста. Во таа смисла, и старите приказни заслужуваат достоинствена и 
сериозна аргументација во стварноста - клучниот миг којшто единствено може да 
направи поместување кон: напред. И, ако треба да говориме за семиотиката на 
аксиологијата, за свеста за потеклото, за себе, а таа сфатена како константа за 
чувствувањето на удобноста во татковинскиот дом, тогаш станува неопходно да градиме 
и на тој начин и да можеме да говориме низ нов дискурс, поинаков од оној каков што 
постои денес и овде. Тоа е критичкиот миг којшто се однесува на поместувањето на 
гледната точка како можност за одлучна дистанца од минатото и да се види сегашноста 
која што ќе стане минато. Ќе стане - вклучува идност. Ќе стане паметење. Сегашност, 
која ќе стане текст за да може да се чита во иднината, но и да се интерпретира. Во овој 
момент сегашноста испишува чуден текст за иднината. Да појасниме. Доколку старите 
форми не добијат нов израз којшто ќе кореспондира со актуелното време, коешто 
најмалку подразбира имагологија на минатото, а повеќе нова стварност и во педагошка 
смисла, а најмногу од сѐ - институционална вредност на историско-културолошката 
аксиологија - тогаш и семиотичко-херменевтичкиот дискурс на свеста за спознанието за 
потеклото, ќе стои секогаш подалеку од сигурноста и достоинството на овој два 
милионски народ. Од сето тоа и погледот останува вкочанет, како на некој ладен лик од 
некоја скулптура – совршено сигурен, но свртен секогаш наназад, затоа што вајарот 
повеќе нема моќ врз своето дело. 
Затоа и не е многу јасна идеолошката поставеност на политичкиот дискурс, а уште 
помалку неговата семиотичка важност во чинот на воскреснување на она минато коешто 
ѝ припаѓа на празнината како емоционална потреба да се институционализираат ликови 
од непознатото минато во сегашноста, а притоа да недостасува пишаниот споменик за 
сето тоа. Основните одлики на една култура, народ и цивилизација се јазикот и писмото. 
Македонскиот народ ги има и двете придобивки, чијашто еволуција може да се следи во 
целост сѐ од втората половина на IX век до ден денешен. А, притоа, никаде другаде во 
светот сѐ уште не сме разбрале дека постоел или пак дека е создаден во меѓувреме 
некој друг народ којшто се нарекува македонски, и други јазик и писмо коишто се 
кодифицирани со претставката македонски. Но, секако оваа претставка нема обично 
значење, туку има и онтолошка вредност. Затоа, станува сосема неразбирлив оној дел 
од политичката схема којшто се однесува на потребата за донесување на врска меѓу 
етно-генетичката инклузивност на Александар Македонски преку мегаломанските 
проекти по својот карактер со потеклото на македонскот народ и неговиот националeн 
контекст. Оттука, политичкиот дискурс тежнеејќи кон изразена афирмација на античката 
легендарност и нејзината митологизирана стварност, му пркоси на научниот, 
објективниот и националниот дискурс. Од друга страна, големиот освојувач и носителот 
на екуменска идеја за создавање светска империја, во своите походи ја ширел 
хеленистичката мисла на грчки јазик. Притоа, тој несомнено направил една голема 
цивилизациска грешка: не го зачувал својот јазик, оттука ни писмото на неговиот јазик, за 
да можеме денеска да отвораме прашање и да зборуваме за некаква етно-генетичка 
врска и најмалку за нејзиното национално институционализирање! Јазикот на 
древномакедонскиот ентитет претставува загубена алка, јавува отсуство на јазичен 
артефакт. Секој незапишан јазик е мртов јазик, јазик којшто не ја доживеал својата 
писменост. Писмените траги на древномакедонскиот јазик се само лексички трошки врз 
чијашто основа не може да се направи никаква реконструкција на јазикот на древните 



Македонци,3 а со самото тоа и да се разговара за неговиот научен статус. Губењето на 
трагите за древномакедонскиот етникум и неговиот јазик којшто никогаш не станал 
писмо, се однесува на процесот на заборав и тагата дека еден народ некогаш постоел, 

но не опстанал низ цивилизациските вредности на јазикот и писмото до денес. Сѐ 
останато понатаму во врска со таквата неразбирлива носталгија би претставувало само 
поетски копнеж којшто може да се валоризира преку моќта на поетскиот јазик, но не и низ 
објективот на научниот дискурс. 
Оттука, пристапот кон античката легендарност и митологизираната стварност, е 
дефинитивно поинаков од третманот и од методолошкиот пристап кон текстуалните 
споменици, во врска со опстанокот на еден народ денес. Овој неприкосновен аргумент 
особено се потврдува во примерот на тн. мали народи, вклучително и македонскиот. Од 
друга страна, тоа ја чини и основата на националната преродба и понатамошниот пат на 
писмото, јазикот, книжевноста на македонски јазик со основи во старословенската 
матрица која е архив, извор на традицијата на македонскиот народ, но и на неговото 
континуирано траење до денес.  
Македонската Кула и ренесансата. Македонската кула има една суштествена одлика: 
никогаш не ѝ се случила ренесанса, и оттука, местото на таквата културна формација во 
неа останува празно. Од словено-византискиот, преку отоманскиот период, се чинеше 
дека таа директно премина во добата на комунистичкото уредување. Во моментов, на 
македонската држава ѝ се случува ренесанса мотивирана и лансирана од моќта на 
политичката елита и таквата ренесанса, во секој случај заслужува интерес. 
Ренесансата како стилистичка формација е одамна завршен чин за светот (1350-почеток 
на XVI век), којшто се однесуваше на концептот на повторното раѓање, баран во 
реставрацијата или регенерацијата на античките вредности и нивната педагошка 
функција во контекст на синтагмата слободен човек (човек којшто стои подалеку од 
теолошкиот дискурс). Во таа смисла, и да се означи премин од средновековната 
теологизирана епоха кон новото време. Актуелната македонска ренесанса покажува 
блискост во однос на овој дамнешен ренесансен модел на уредување на светот преку 
реставрацијата на ликови од минатото, особено преку примерот на Александар 
Македонски, поставувањето на античките скулптури директно  земени од археолошките 
локалитети и директно поставени пред влезот на Владата на РМ, како и во концептот на 
проектот „Скопје 2014“. Но, сето тоа само ја позиционира сувенирската конотација на 
минатото преку политичко-стратешкиот поднесок, а ја мајоризира духовно-културната 
семиотика. Во оваа смисла, не само што можеме да зборуваме за пародиски тип на 
ренесансен модел на ниво на идеологија во современо време, туку можеме и да 
зборуваме за подвреднување на археолошките вредности кои од дамнина постојат на 
македонските локалитети и кои од дамнина се таму изложени (Стоби, Цареви Кули, 
Плаошник и др.), а неафирмирани во културолошки и институционален контекст на 
заслужен и достоинствен начин. Така, наместо да се размислува за блескава ренесанса 
на институционално ниво, па и за развој на културниот туризам во Република Македонија 
и да се укаже уважување кон античката споменичка вредност за доближување на 
знаењето низ историските и духовните содржини на античките траги на територијата на 
Република Македонија, потоа и нивната христијанизација, кои заедно ја изразуваат 
длабоката цивилизациска, културолошка, социолошка и естетичка доблест на 
Македонија - политичкиот авторитет развива нов тип на антагонизам. Повторно, тежнее 
да го воскресне минатото како феникс, како еден од најзначајните ренесансни 
семиотички означители за повторното раѓање, но во апсолутно неразбирлива смисла. 
                                                 
3 П. Хр. Илиевски. Антички современ македонски јазик во: Содржински и методолошки прашања во 
истражувањето на историјата на културата на Македонија. Скопје: МАНУ, 1995, стр. 30.   
 



Политичкиот дискурс се однесува како вајар којшто креира нов национален профил врз 
имаголошко минато. Политичкиот дискурс се однесува и како во некој поп-артистички 

цртан филм, но ниту таму не е сѐ дозволено. Така повторно, од внатре, политичката 

авторитативност им ја одзема силата на науката, моќта на јазикот, онотологијата на 
уметноста,  херменевтиката на дострелот на сѐ она што Македонија ја прави, ја 
оправдува и ја одржува во континуитет нејзината автентичност, естетика и 

полифоничност. Сѐ она што Македонија ја прави да биде навистина лична (убава)! 
Навистина е непоимливо што во Република Македонија сѐ уште нема Византолошки или 
Балканолошки институт; навистина е трагично што децении наназад од Универзитетот 
Св. Кирил и Методиј излегуваат најдобрите кадри, а на пример, Институтот за 
македонска литература во последните десет години во Одделението за средновековна 
литература беше покриено само со тројца, а од минатата година веќе само со двајца 
стручњаци. Така, тие не само што остануваат без свои наследници, туку клучниот, 
словенскиот културен модел којшто го носи изворот за свеста за потеклото на 
македонскиот народ, и без двоумење треба да стои на приоритетно место во 
националниот интерес, е ставен под знак на големо прашање во институционален 
контекст. Ренесансната преродба низ политичкиот дискурс повторно покажува 
неизмерно парадоксално однесување кон македонското минато и апсолутна негрижа во 
сегашноста. 
  
По падот на Византија, по тивкото гаснење на петвековното османлиско царство на овој 
простор зацарувал преродбенско-просветителскиот период во првата половина на XIX 
век, на чиишто атрибути треба несомнено да се гледа и како кон исклучително 
ренесансен период. Тој е една значајна потврда дека уште тогаш Македонија покажала 
дека е отворена кон новото време, кон европските токови и тенденции преку грижата за 
човечката слобода. Во таа смисла, ќе го посочиме само примерот којшто се однесува на 
негата на јазикот, како главна хуманистичка одлика, која што ја покажува особеноста на 
ослободување од црковнословенската варијанта од минатото и доближување на јазикот 
до човекот, до народот, односно чинот на излегување од теолошко-литургиски во нов 
аксиолошки знак и нов континуиран едукативен процес за народот. Притоа, воопшто не 
бил направен прекин на континуитетот во еволуцијата на традицијата на јазикот, којшто е 
со словенски корен. Туку само ја покажува суштинската динамична и моделативна моќ на 
јазикот и писмото во согласност со новото време. Оттука, македонската стварност 
одамна го има прегрнато и хуманистичкиот, којшто секогаш вклучува и подразбира 
полидимензионален приод кон вредноста на човечкиот фактор, современиот човек, 
индивидуалниот творец којшто стои надвор од схоластичката парадигма. Во таа смисла, 
односот на актуелната ренесанса во Македонија денес повеќе наликува на митолошко 
навраќање кон времето кога тоа не постоело (митско време), за кое никој не знае кога се 
случиле нештата (митска стварност), прескокнувајќи цела една цивилизациска еволуција 
и социо-културолошка инклузија. Така, македонската ренесанса во овој момент повеќе 
наликува на воскреснување на митолошките почетоци за создавањето на светот. Затоа, 
е сосема несфатливо зошто да се прават нови библиски почетоци, кога тие се веќе 
одамна запишани во „Книгата Битие“? Зошто одново да ја делиме земјата од небото, 
кога Бог веќе го беше направил еднаш сето тоа? Зошто одново некој да го создава Адам 
и зошто одново некој да му ја создава Ева нему?  
Од друга страна, своевремената европска ренесансна поетика имено го јави и раскинот 
со теологизираната средновековна епоха. Во Македонија, денешниот ренесансен модел 
не го исклучува религискиот дискурс, туку напротив го задржува, но низ схемата на 
конзервативен, а не модерен приод. Да објасниме. Кога една мала земја како Република 
Македонија, имајќи толку големо богатство, како на пример, археолошките локалитети, 



ранохристијански базилики, раскошен живопис, црковни градби, подоцна кога врз 
нивните основи се граделе џамии, притоа не смееме да го одминеме и континуитетот на 
монаштвото кое до ден денес е активно на овој простор и претставува своевиден жив 
институт, не само во однос на активен литургиски живот, туку и во однос на 
континуитетот и легитимитетот на древното монаштво - станува можеби повеќе од 
непотребно да се градат нови цркви и џамии и тоа на нашиот мал скопски плоштад, 
додека пак старите, оние од најраниот период не се негуваат доследно и се оставени на 
милоста, односно немилоста на временските ветришта. Македонија имајќи толку многу 
сакарални споменици, а само во дел од нив се одвива литургиски живот, зарем не би 
било логично дел од останатите стратешки да бидат организирани и издигнати на ниво 
на отворени музеи, театри, простори за концерти и сл. Така, нивната визуелна семиотика 
ќе стане секојдневен, жив референт на македонското културно и национално милје, 
содржател на висока аксиологија, уметничка естетика и податливост за нови 
истражувања во светски рамки. Македонскиот простор не само што не е толку голем, 
туку е и прегусто населен од споменични обележја од овој тип. Затоа, зошто низ нови 
градби би се мултиплицирале вековните симболи коишто веќе постојат, а научната 
аргументација за старите не е доволно истражена и институционалионално 
достоинствено истретирана? Во нив не само што лежи време, говор, цивилизација, 
оргиналност, живот, туку во нив лежи цела една нова наука. А, на науката во Македонија 

ѝ требаат резултати во вистинска смисла, а најмалку проектна ренесанса како „лет во 
место“. Наука, која се темели врз третирање на оригинални артефакти, а кои ги нема 
никаде на друго место во светот. Наука. Ваквиот стратешки потег во иституционални 
рамки би претставувал вистинска ренесанса. Континуирано градење, зацврстување на 
институционалниот систем, којшто за жал овде е континуирано лабав. Држава која нема 
здрав, цврст научен институционализам, секогаш ќе биде ставана да седи одново на 
истата клупа и одново да ги докажува своите корени, кои иако јасни и од цивилизациски 
ранг, немаат достоинствен научен третман и афирмација, најпрво во својата земја - 
земјата на нивното потекло, а дури потоа во меѓународни рамки. Научната аргументација 
е вечност - најголем и непореклив корен за потеклото на македонската држава, народ, 
македонскиот јазик, култура и живот. Таква ренесанса да поддржуваме!  
Неизмерно е загрижувачки е фактот за високиот процент на процесот на одлевање на 

младите умови (brain drain) од Македонија, а за сето тоа државата сѐ уште нема 
стратегија како да ги мотивира да ги задржи како свој најголем капацитет и потенцијал за 
иднината. Навистина многу е слаткоречив звукот на владината кампања „Знаењето е 
сила, знаењето е моќ“, бидејќи летот остана во место. Знаењето како критички однос кон 
стварноста сѐ уште е само дисидентска појава пред моќта на механичкото политичко 
незнаење за знаењето како сила и како моќ. Од друга страна, зарем не е парадоксален и 
лицемерен, но во исто време и тажен политичкиот проект за трето дете, а притоа да не 
се води грижа за демографскиот фактор и да не се однегува она што го има државата 
како човечки капитал и интелектуален фактор? Тој континуитет значи свест за себе, 
свест за националното богатство, свест за своето минато кое во секое време ќе ја 
покаже својата моќ пред било какви оспорувања, негации, политики на име, на 
идентитет, јазик и писмо. Македонската кула се соочува со внатрешен антагонизам и тоа 
од најлош тип. Не сакам да верувам дека навистина еден ден, утре можеби и брзо ќе 
биде тоа и навистина така би можело и да биде, кога ќе нема да има кој да нѐ спомне, кој 
да нѐ цитира, освен шаренилото од споменици и дебелата прашина над богатиот 
археолошки материјал складиран во депоата, којшто освен сигнатура и фотографска 
копија не добива достоинствена научна валоризација. Воопшто не би била пријатна 
сликата за Македонската кула како некој чуден, таинствен кафкијански замок. Затоа, зад 
молкот на предолгата институционална затвореност за подмладокот во нашата земја 



стои голема бучава. Ова последното само го покажува недостоинственото ракување со 
моќта на знаењето во Република Македонија.  
Верувам дека знаењето го победува стравот - зашто така се родени сите големи 
цивилизации. Тие не се родени за минатото, туку „кога пристигна бродот во таа далечна 
земја“4 - тој продолжи напред. Затоа, верувам во науката (исто колку што не верувам во 
псевдо-науката) како можност да го хармонизира антагонизмот, а со тоа и да го 
хармонизира светот. Особено оној во мојот татковински дом, за да може да се космизира 
и дијалогот и во оној, светот којшто и не е толку далеку од географските граници на 
Македонската Кула, а сепак ја содржи неа.  
Татковинскиот дом. Она што е запишано – е трага која не се брише. Исто како лузна. 
Паметењето е мудрост. Принесување кон масата на иднината. Исто како што нашите 
претци паметеа, па умниот Марко Цепенков ги запишувал паметењата како приказни, 
како песни, пословици, поговорки, молитви... Оралната историја ја содржи мудроста. 
Пишаната историја - вистината за мудроста. Вистината за Македонската кула. Инаку, 
како ќе ја раскажам приказната за самата себе, без да ја знам вистинската приказна за 
мојот татковински дом, за мојот дом - најголемиот од сите можни авторитети?  
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 А. Поповски. 1980. Татковина во: Љубопис. Прилеп: Стремеж, стр. 32. 


