
Био-библиографски податоци зa Георги Старделов 
 
 
 СТАРДЕЛОВ Георги, (Гевгелија, 28. VIII 1930) - филозоф, естетичар, 
есеист, литературен критичар и антологичар. Завршил Филозофски факултет, 
група филозофија на белградскиот Универзитет (1953). Докторирал по 
филозофски науки (1965). Бил професор на Филозофскиот факултет во 
Скопје (1956-1966), негов декан (1975-1977), прв декан на 
интердисциплинарните студии по новинарство (1977-1981), претседател на 
Друштвото на писателите на Македонија и претседател на Македонскиот 
ПЕН центар. За неговиот севкупен творечки опус, на Филозофскиот факултет 
во Скопје е одбранета докторска дисертација под наслов „Естетичките, 
културолошките и литературнокритичките концепции на Георги Старделов“ 
(1977). Член е на МАНУ (1986). Бил нејзин потпретседател (2000-2004), и 
раководител на Лексикографскиот центар (од 2000), а од 1.1. 2008 година е 
избран за нејзин претседател. Во МАНУ, од 1993 г. го раководи 
макропроектот „Историја на културата на Македонија“ од кој во негова 
редакција се издадени 20 тома. Акад. Старделов претставува една од 
централните фигури на македонскиот духовен живот и простор, 
интелектуалец чиј збор и став имаат компетенција и сугестивност. Акад. 
Матеја Матевски дава луцидна карактеристика за критичкото творештво на 
Старделов кога вели „тој тоа го прави со занесот, ентузијазмот и стилот на 
белетрист и со зафатот и сериозноста на научник“. 
 Најзначајни резултати тој остварува на планот на примената на 
филозофската херменевтика при анализата на феномените на книжевноста и 
уметноста. Всушност, примената на херменевтиката во творечкиот опус на 
академик Старделов е и теориска и практична. Теориска, зашто се надоврзува 
на филозофските дискурси на најзначајните филозофи на XX век, Мартин 
Хајдегер и Ханс Георг Гадамер, за да создаде, во творечки дијалог со нив, и 
една сопствена и самосвојна херменевтика; а практична, зашто таа 
херменевтика штедро ја применува при анализата на книжевните дела. 
Обемното и разновидно дело на академик Георги Старделов коешто се 
оформува повеќе од пет децении, е вкотвено во темелните придобивки на 
европската филозофија, култура и литература. Ова дело не само што е со нив 
во постојан творечки дијалог, туку, уште повеќе, се врзува за стожерните 
проблесоци на македонската и балканската култура и литература, од дамнини 
па се до денес, на тој начин станувајќи и самото неодминлив дел од нејзиниот 
развој. Делото на академик Старделов не само што ја следи и ја вреднува, 
туку и непосредно учествува во развојот на македонската култура и тоа 
најмногу на планот на нејзиното филозофско промислување. Од друга 



страна, огромната љубов кон литературата нужно ја оформува и точката на 
пресекот меѓу литературата и филозофијата. Тоа место каде што 
најнепосредно се остварува допирот и преклопувањето, секако, е естетиката 
или филозофијата на уметноста, за што сведочат најголемиот број есеи и 
студии, прикази и рецензии, критики, согледби, како и повеќето од над 
дваесетте досега објавени книги на академик Старделов, од првата Есеи 
(1958) па сè до неодамна објавената Ноќен градинар (2006). Ова покажува 
дека основната творечка преокупација на Старделов била и е естетиката, иако 
и неговите истражувања во доменот на филозофијата и социологијата на 
културата, историјата и теоријата на литературата, како и на литературната 
критика, секако, се втемелувачки и несомнени. 
 Акад. Георги Старделов е носител на повеќе домашни и странски 
награди и признанија. 
 
 Опусот на Старделов 
 
 Акад. Старделов е плоден автор. Тој има објавено 20 авторски книги во 
периодот од 1958 до 2004 година. Во 2000 година му се објавени избрани 
дела во девет томови. Ќе ги наведам насловите на неговите авторски книги: 
Есеи (1958), Модерното и модернизмот (1962), Светови (1969), Антеј бара 
почва (1971), Доба на противречностите (1977), Меѓу литературата и 
животот (1981), Experimentum Macedonicum (1983), Изморена авангарда 
(1985), Вовед во иднината (1986), Искуства, Портрети и профли, Одземање 
на силата, Ѕumma aestheticae, Антеј ја допира земјата, Керубиновото племе 
(Kerubin's Tribs), Величанија, Небиднината, Искушенијата на естетичкиот 
ум, Балканска естетика - една друга естетика, Angelus Novus (2004), Ноќен 
градинар (2006). 
 Акад. Старделов се смета за еден од најавторитетните антологичари на 
македонската современа поезија и проза. Тој ги има подготвено 
антологиските избори: Повоени македонски прозаисти, Четири поетски 
круга, Слобода или смрт, Го знаеш ли поете својот долг, Камбаните на 
Крушево, Современи македонски поети (на српски, бугарски и др. јазици), и 
др. Акад. Старделов приредил и бројни капитални филозофски дела. 
 Како член на МАНУ, акад. Старделов има раководено неколку 
повеќегодишни научно-истражувачки проекти со стратешки карактер и со 
капитално значење за македонската културна историја: Историја на 
културите на почвата на Македонија, Историја на идеите на почвата на 
Македонија, историја на религиите, музиката, театарот, архитектурата и 
фотографијата на почвата на Македонија. 
 



 Литература за акад. Георги Старделов 
 
 Иванчо Атанасовски, Естетичките, културолошките и литературно-
критичките концепции на Георги Старделов, докторска дисертација, Скопје, 
1997; Кирил Темков, Георги Старделов, Избрани дела, IX, 2000; Иван 
Џепаровски, Делото на Георги Старделов, Избрани дела, IX, 2000; Влада 
Урошевиќ, Критиката како дополнување на делото, Астролаб, Скопје, 2000; 
Оливера Корвезироска, Сражение на возможното и невозможното, 
Отвораат ли сништата работа (1999). 
 
 Функции на акад. Старделов 
 
 Акад. Старделов обавувал бројни раководни функции во МАНУ, на 
универзитетот и во некои републички и меѓународни организации. Ќе 
наведам некои од нив: 
 • Должноста потпретседател на МАНУ ја извршувал во мандатот меѓу 
2000 и 2004 година. 
 • Должноста раководител  на Лексикографскиот центар на МАНУ ја 
извршува од неговото основање во 2000 година. 
 • Бил декан на Филозофскиот факултет. 
 • Бил прв декан на интердисциплинарните студии по новинарство на 
скопскиот универзитет. 
 • Бил претседател на Друштвото на писателите на Македонија. 
 • Бил претседател на Македонскиот ПЕН Центар. 
 • Бил претседател на Друштвото на филозофите на Македонија и на 
Југославија. 
 
 Повеќе теми се провлекуваат низ многубројните книги и проекти на 
Георги Старделов: едната е балканската цивилизација и улогата на нашиот 
народ во таа приказна, другата е иманентната естетика односно убавината 
скриена во неискажаното и неискажливото, третата е сликата за самиот себе 
во компаративното огледало на светската и балканската култура, четвртата е 
естетичкиот ум на денешницата, петтата е наднесеноста над делата на 
нашите највидни автори, итн. Нив, методолошки гледано, целосно ги 
прекрива херменевтичкиот пристап, односно посветеноста на стварноста на 
текстот, а не на неговите „критички“ односно идеолошки искривувања. 
Спрема насоченоста пак, делото на Старделов е целосно во потрагата по 
историските, културните и цивилизациските вертикали, така што зборот 
континуитет кај него има клучно место. 



Потрагата по континуитетите на Балканот е потрага по стварноста на тлото и 
на луѓето кои живееле тука, а не интерпретација на желбите на „балканските 
циници, планери на геноцидот“, да ги употребам острите но растрезнувачки 
негови зборови. Поради тоа делото на Старделов е обединувачко за целиот 
Балкан. Затоа е тој првиот што со македонската естетика ги напишал и 
естетиките на Словенците, Хрватите, Србите. Затоа е тој оној што ја напишал 
Балканската естетика како иманентна естетика скриена во делата на автори 
од сите наши соседни земји. Затоа е неговиот проект Историја на културата 
на Македонија, кој може да се нарече и Балканска цивилизација, еден од 
најзначајните хуманистички проекти на МАНУ. 
  


