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ОДЛУКА ЖИРИЈА    
 

 

за доделу међународне награде Арка за најбољу књигу домаћег и страног писца у  

2015. години 

 

На основу Правилника за доделу награде Арка Издавачког предузећа „Арка” у Смедереву и 

Одлуке о именовању Жирија за 2015 годину, Међународни жири у саставу: академик Санде 

Стојчевски, познати македонски песник, критичар и есејиста – председник и академик Елка 

Њаголова, песникиња, есејиста и преводилац – председница Академије словенских књижевности и 

уметности и директорка међународног фестивала поезије „Словенски загрљај” из Варне, Бугарска, 

академик Мићо Цвијетић, песник и књижевни критичар, главни и одговорни уредник листа 

„Књижевне новине” из Београда; академик Душан Стојковић, песник, есејиста, књижевни критичар 

и антологичар из Младеновца и академик Ристо Василевски, директор и главни уредник ИП „Арка“ 

– чланови, разматрао је издавачку продукцију у 2014/2015. години и на својој последњој седници 

одржаној 7. децембра 2015. године одлучио да се међународна награда  „Арка” за 2015. годину 

додели:  

 

1. Истакнутом македонском песнику Радету Сиљану за двојезичну књигу изабраних и нових 

песама „Огледало векова“ / „Огледало на вековите”, као најбољој књизи страног аутора и  

 

2. Истакнутом српском песнику Лази Лазићу, за песничку књигу „Клинасто писмо”, као 

најбољој књизи домаћег аутора.  

 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 
 

 

I 

 

 Целим својим творачким и интелектуалним бићем, Раде Сиљан је у свету 

књижевности; као песник, критичар, есејиста, антологичар, преводилац, уредник и издавач, 

чија се реч цени и мишљење уважава. Ипак, круну његовог стваралачког опуса представља 

поезија, која вишеструко маркира једну препознатљиву уметничку персоналност. Његов 

песнички свет је слојевит и разуђен, поетички универзалан и свеобухватан. 

Перманентно, од прве до најновијих књига, дакле све оно што је садржано у 

изабраним и новим песмама „Огледало векова”, чији избор и превод потписује академик 

Ристо Василевски,  у песничкој орбити Радета Сиљана су неки битни феномени човека и 

света, универзалне категорије и појмови, теме и мотиви, које доследно и снажно 

имагинативно надграђује, поетско-филозофски промишља и формулише. Неки од њих, 

амблематично су маркирани у насловима бројних песама и циклуса, принављани кроз 

целину његовог поетског опуса. Најављени и наглашени, чак вишеструко варирани, и у 

самим насловима песничких књига. Као што су: време, сенке, молитве; затим: векови, 

гласови, преци, отаџбина, врхови, кругови, завештања, блаженства, опет молитве... 

Међутим, Сиљанов песнички појмовник, извучен из самог бића његовог певања и језика, 

обухвата знатно шири регистар, спектар имагинативо опсервираних речи, алегорија, 



метафора и симбола, феноменолошких и егзистенцијалних категорија и појмова. Као што 

су: човек, кућа, земља, огњиште, кључ, родитељи, тајне, култ Велике Мајке, детињство, 

преци и потомци, Македонија, Македонци и македонство, проклетство, деобе, сеобе, 

печалба, човек и народ, јава и сан, живот, смрт и грех, дух и душа, судбина и туђина, сета, 

туга и самоћа, наде и илузије, сећања, храм, фреске и иконе, градња и разградња, носталгија, 

песник и песма, Књига, Реч... 

 

 

II 

 

 Многи старији и стари писци бацају перо у трње. Лаза Лазић (рођен 1929), песник, 

прозаик, драмски писац, есејист, писац за децу, антологичар и преводилац, један од 

најстаријих српских живих писаца, није учинио то. Његове нове књиге прави су празник за 

читаоце којих је, парадоксално, све више и спадају у најбоље што је из његове књижевне 

радионице изашло. Посебно то важи за две ванредне књиге – писац их је скромно као такве 

одредио – записа Шум лишћа (2010) и Звездане магле (2014) и, још више, за сада последњу, 

његову песничку збирку –  Клинасто писмо (2015). Она није само, и није најпре, песничка 

збирка. Особени је еп који се састоји из педесет певања означених римским цифрама. 

Њихова философичност је и више него приметна. Одавно нисмо имали, посебно овако 

квалитетну, рефлексивну поезију у којој се захватало из самих, и највећих, дубина мисаоног 

и било у стању да се оно што је од искони као философско прихваћено песнички опева и 

образложи на самосвојан и сасвим искошен начин. Она призива најстарији, један од 

најбољих уопште светских епова, дубоко егзистенцијалистички – Еп о Гилгамешу. Оно што 

је по овом епу за човека било најбитније, остало је најбитније, јер је универзално, и за 

човека који се јавља у поезији Лазе Лазића, једнако као и за самог нашег песника. Време и 

простор претворили су се у просторвреме. Избрисале су све међе међу њих за које се 

мислило како су трајне и неопозиве. Пред нама је дубинска, умна поезија која нас је 

осликала до самог дна душе, и умно и дубоко. 
 

У Смедереву, 7. децембра 2015. године 

 

 

 

         ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА: 

 

  

1.  академик Санде Стојчевски, председник 

                                                                                                             
2. академик Елка Њаголова, члан  

    
             3. академик Мићо Цвијетић, члан  

                                                                                                        
   4. академик Душан Стојковић, члан 

          
   5. академик Ристо Василевски, члан  

            


