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ПРВОНАГРАДЕНА ПЕСНА НА „ПРАЗНИКОТ НА ЛИПИТЕ“

ДАНИЕЛА АНДОНОВСКА-ТРАЈКОВСКА
Даниела Андоновска-Трајковска е родена на 3
февруари 1979 година во Битола, Македонија. Во
2006 год. магистрира, а во 2010 год. докторира на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, со
што се стекнува со звањето доктор по педагогија
од областа на методиките.
Работи како универзитетски професор на Педагошкиот факултет – Битола на група предмети од
областа Методика на јазик и литература на I, II и III
циклус студии.
Член е и на Друштвото на писатели на Македонија. Добитник е на наградата Празник на липите
2018 во ДПМ.

РАМНОКРАК ТРИАГОЛНИК

Ја ограничив правата со две точки
и врз неа ставив уште една
идентична на неа
и ги преклопив
за да ја скријам едната под другата
за да речам двете мои се
а не се
за да речам двете исти се
а не се
за да речам двете плот се
а не се
Ја скокотнав едната права
во средето нејзино
и ја подигнав
со два прста во една точка
Се истегна таа ко куќарка
сред шума
Ограничи простор
На три шајки го обеси денот
И влегов сама внатре
со покрив над грбот
Со камен во лебот
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НАВИКА
Човекот е адаптабилно суштество. Брзо се приспособува на условите на живот понудени од страна на природата или од општествената заедница.
Затоа во правото постои став дека кратките казни
се поефикасни од долгите. Кога ќе се сообрази со
уловите на живот што му ги нуди затворот, казната
за затвореникот ќе биде излегувањето на слобода.
Не случајно меѓу затворениците има најмногу повратници. Се навикнуваат кутрите на затворските
услови на живот и прават сè за да се вратат назад.
Навикнатите на беда, тешко се ослободуваат од неа. Богатите
имаат поинакви навики од бедните. Тие за разлика од гладните
и жедните, се навикнуваат на презаситеност од лапачка и пијачка, па тешко им е да се одвикнат од полните заби и надуениот
стомак што им доѓа дури до брадата и им ја чешка. Здравите
тешко се сложуваат со тоа да бидат болни, а болните ако долго
ја влечкаат болеста со себе, свикнуваат на неа, па „шубе“ им е
да оздрават. Неписмените свикнуваат на својата неграмотност
па бегаат од писанијата како од ѓавол. Истото им се случува и
на премногу писмените. Тие со сите сили се борат да ја задржат
позицијата во општеството па нека е и не функционална. Оние
што ќе се навикнат да читаат книги тешко ја напуштаат навиката.
Исто се случиува и со оние кои не читаат книги, односно кои се
навикнале на книгите да гледаат како на доселеници од Марс.
Човекот е адаптабилно суштество - значи не се раѓа со навики, туку ги стекнува во процесот на својот развој. Затоа треба
да се внимава, очи да се отвора, кога му се сервираат дејанија
кои треба да му поминат во навики.
Нам, писателите не ни останува ништо друго освен да се
впуштиме во акцијата создавање услови за стекнување навика
за читање книги. Има многу начини како да се направи тоа и
сите се ефикасни, всушност некои повеќе, некои помалку. Еден
од нив е постојано пред очите на потенцијалните читатели да
им се држи книга, по можност отворена. Треба да се бараат модели, форми кои ќе ги потсетуваат, т.е. ќе ги држат исправени
пред потенцијалните читатели. Ако се навикнеме да ги гаѓаме
со дрва и камења постојано ќе носат синеици по главата и телото, а ние пак ќе си создадеме навика од која ни мртви не ќе
сакаме да се откажеме. Затоа умот во главата и напред во регрутирање на читатели.
Оваа наша Ревија не оди подалеку од тоа да биде средство
за регрутирање на читатели, односно за создавање на навика да се почитува книгата, нејзините автори, да се почитуваат
вреднисти кои дале и ќе даваат огромен придонес во идентитетот на македонската нација.
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СТАВ

Соња Стојменска - Елзесер

САМ/А ИЛИ ВО ДРУШТВО:
ДА СЕ ТВОРИ И НЕШТО ДА СЕ СТОРИ

Осаменоста е природната ситуација на творештвото. Секој писател по дефиниција е индивидалец. Додека ја создава својата уметност творецот нема потреба од други луѓе околу себе. Но,
уметноста на зборот, литературата, не е осаменичка појава – за неа се неопходни минимум двајца живи луѓе (авторот и читателот, во контекстот
на своето време) и еден материјален преносник,
сад, носач, во кој е остварено и меморирано уметничкото дело (папирус, камен, книга, електронски
документ). И долга низа други, повеќе или помалку важни, институции, дејности, професии...
Постоењето на книжевноста е, пред се, облагородувачко разменување и проникнување на идеи,
стилски решенија, раскажувачки постапки, поетски слики... А сето тоа се збиднува во книжевниот
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живот, кој постепено се петрифицира во книжевна историја, која, пак, одново реверзибилно се
вклучува во актуелниот миг, поттикнувајќи нови
предизвици и превреднувања.
Во комплексниот механизам на книжевниот
живот и книжевната историја, здружувањата меѓу
писателите секогаш имале и имаат посебна и значајна улога. Влијателните книжевни идеи речиси
секогаш се изнедрувале во групации и здруженија. Писателите секогаш имале потреба да го сопостават сопственото творештво со творештвото
на своите современици, низ дијалози и полемики
да воспостават арена на вкусови, да застапуваат
или да се спротивставуваат на одредени книжевни појави, и на тој начин да влијаат врз процесот
на создавање на книжевната историја. Друштвото
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на писатели на Македонија веќе седум децении
е еден од таквите активни чинители во доменот
на македонскиот книжевен живот и историја.
Според тоа, ДПМ има две основни заложби:
да овозможи творечка атмосфера, флуктуација
на идеи, меѓусебна соработка меѓу писателите
и што понепречена комуникација со сите категории читатели, а паралелно со тоа, да ја меморира и зачува книжевната традиција, да го негува
светлиот спомен на книжевните творци и дела
кои се запишале во историјата. На тој начин,
ДПМ истовремено фрла поглед и кон минатото, и
кон иднината. Тоа е и ќе остане алката на органско поврзување на „старите“ и „новите“, на веќе
докажаните книжевни вредности и на оние кои
допрва се формираат, без разлика дали тоа поврзување е во облик на смирено надоградување
или остро креативно конфронтирање.
Затоа што книжевната уметност е динамичен
процес во кој вредностите се формираат, се градат, а не се „откриваат“ како нешто готово, завршено, статично... За да се дојде до вредности,
потребна е голема творечка активност, будни
проследувачки реакции, строги критички опсервации, засновани врз изострени критериуми,
споделување и сумирање на различни погледи
и ставови и, пред се, широка читателска рецепција. Потребно е, едноставно, да не се биде рамнодушен кон книжевното дело, туку, напротив,
да се стреми да му се одржи сјајот и угледот што
тоа ги имало во текот на целата човечка цивилизација. Зашто, колку и да се менуваат технологиите, медиумите, средставта за комуникација, она
што значи убава мисла и убав збор е и ќе остане
вечна човекова потреба.
ДПМ подразбира двојна сфера на дејствување. Едното ниво е сферата во која се движат
писателите-членови на асоцијацијата, со сите
свои доблести и маани, добри и лоши страни
на своите човечки карактери, со своите суети и
каприци, со меѓусебните почитувања, зависти,
спрепки и тапкања по рамо, пријателства и непријателства... Второто ниво е многу посмирено
и потивко, но сепак во фаза на постојана реконструкција и преуредување. Тоа е нивото во кое
се сместени делата, книжевните остварувања
на нашите писатели, па некои од нив имаат цен-

трална позиција, други се оставени настрана; некои често се бришат од прашина, други се заборавени на дното, некои се наградуваат, некои се
паметат, некои едноставно, исчезнуваат... Неопходна е истовремена грижа и за двете нивоа, затоа што тие стојат во непосредна зависност едно
од друго. Неопходна е континуирана акција за
подигнување и одржување на достоинството и
угледот на македонскиот писател и на квалитетот
и афирмацијата на македонската книжевност, и
дома и во светот.
ДПМ ги поттикнува творците на естетски релевантна литература на македонски јазик и на јазиците на другите народи што живеат во нашата
држава, литература која подоцна, преку преводите на други јазици, стигнува и до други јазични
средини и сведочи за нашите идентитетски координати. Најдобриот начин на докажување на јазичната и идентитетска посебност е создавањето
вредна уметност, особено вредна литература.
Зашто, најсилна одбрана на јазикот не е административната, туку творечката, креативната... Не
само на зборови, туку преку дела од зборови...
Во нашава суптилна современост, секој кој
има разбирање за непроценливото значење на
литературата, тука и секаде, и сега и секогаш,
мора да го чувствува и длабокиот порив дека
треба што повеќе и што подобро да СЕ ТВОРИ,
но исто така, понешто и ДА СЕ СТОРИ. Самостојно или здружено, индивидуално или во координација, од дома или во друштво... Јас го избрав
ДПМ. Затоа што не сум рамнодушна, затоа што
верувам во колегијалност и позитивен агон кои
создаваат креативна клима, и затоа што македонската книжевност и култура ги чувствувам
како аманет на чие негување, популаризирање
и афирмација ја имам посветено сета своја професионална енергија. И на крајот (или на почетокот?), едноставно, затоа што ја сакам литературата.
Дали и колку ќе успее ДПМ како друштво,
односно ние, неговите членови, како индивидуалци, да ги поместиме состојбита по нагорна
линија, останува времето да покаже. Во секој
случај, желби, стремежи и идеи не ни недостасуваат.
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НА „ПРАЗНИКОТ НА ЛИПИТЕ“
ВРАЧЕНИ КНИЖЕВНИТЕ ЖЕЗЛА
Со читање на песната
„Липа“ од Матеја Матевски,
во Друштвото на писателите на Македонија се одржа
манифестацијата „Празникот на липите“, на која годинашните награди Книжевен
жезол им беа врачени на поетот од Охрид Видое Видически и на романскиот поет
Георге Добре. Видически е
автор на поетски и на прозни книги, а особено е значаен
неговиот ангажман во покренувањето на значајни институции
во неговиот Охрид – Историскиот архив, Радио Охрид, манифестацијата „Прличеви беседи“ и
е меѓу иницијаторите за основањето на фестивалот „Охридско лето“.
„Неговата поезија е верна
слика на долгите човечки па-

тешествија, трогателна, сензибилна, длабоко доживеана и
разбирлива за широк круг читатели“, истакна Раде Силјан претставувајќи го творештвото на
Видически. Наградениот поет,
пак, се заблагодари со „Песни за
потопите“, и упати порака „како
да се излезе од ќор-сокак за да
може да живееме како луѓе и да
бидеме среќни“.
Во својот осврт за Георге

Добре, писателот Ермис Лафазановски рече дека овој истакнат
поет и есеист успеал да стигне
од другата страна на брегот не
само со својата длабока и филозофски ориентирана поезија,
туку и преку културниот мост кој
го изградил во својата поетска
кариера, со кој ги зближил македонската и романската култура. Добре во обраќањето, пак,
рече дека пред седум години ја
открил Македонија и прекрасната публика. „Тука добив многу
пријатели, извонредни поети.
Не знам зошто ја сакам Македонија и луѓето што живеат овде.
Но овој ден е еден од најважните денови во мојот живот“, рече
тој.
На собирот ѝ беше врачена
и плакета на поетесата Мирјана
Тренчева, добитник на наградата „Даница Ручигај“ за 2017, која
читајќи ја својата песна „Патот
за Итака“ рече дека тоа не е патот на Одисеј, туку „македонскиот пат кон нашата Итака“.
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Видое Видически е роден во
Охрид, во 1931 година. Има богат и разновиден опус како поет,
раскажувач и драмски автор. Во
поезијата дебитираше со стихозбирката „Сини питоми утрини“ во
1959 година. Потоа ги објави поетските книги „Вечерен пејзаж од
градот“, „Песни за потопот“, „Кажување на задоцнетиот пророк“,
„Вие“ и „Биље крај езерото“. Неговата поезија преведувана е на италијански, француски, руски, турски
и романски јазик.
Автор е на збирката раскази
„Заробеници на вечерните игри“ и
на драмите „Бреговите се немирни“ и „Балада за орканата“. Бил
основач и прв директор на Радио
Охрид, директор на Домот на културата во Охрид, еден од основачите на „Охридско лето“ и негов
раководител, како и покренувач
на манифестацијата „Прличеви
беседи“. За своето творештво добитник е на низа признанија, меѓу
кои Наградата на РТС на Струшките вечери на поезијата, Наградата
за најдобра книга меѓу два саема,
Седмоноемвриската награда на
Охрид, и наградата на „Дијалог“
за најдобра поетска книга во 2009
година.
Романскиот поет Георге Добре е роден во 1953 година во Рон
Јоата, жупанија Јаломица. Главен
уредник е на издавачката куќа „Хелис“ од Слобозија. Георге Добре
е автор на 12 поетски книги, меѓу
кои: „Песни и знаци“, „Змеј со лотоси в уста“, „За осаменоста со
суштината на материјата“, „Гилотината на реалноста“, „Вежби за слобода“, „Раскинувачи на илузии“ и
„Трофеи“. Член е на Сојузот на романските писатели и добитник на
неколку национални награди. Минатата година во Романија ја објави книгата „Тој човек иде од некаде“, во која со поезија се застапени
34 поети од Македонија во препев
на Димо Димчев.

ДА СЕАТ ПРАВДА
Вие што ги менувате
скапите облеки
секоја нова месечина,
трагот ќе ви биде
сотрен.
Зашто тој не
се создава
на туѓо.
Некој ќе дојде
по вас
и ќе ви суди
а тогаш
вие ќе заличите
на кукавицата
што е осудена
да кука
зашто својот пород
го носи во туѓи гнезда.
Вие сте ново племе
што е и закон и власт
и не ќе ви е тешко
да владеете со се.

Но еднаш
ќе се отрезните
како што треба.
И тогаш ќе посакате
да не грешите
зашто, доаѓа времето
што носи некои
нови судии
што ќе знаат
да судат
и да сеат правда!

Георге Добре
МИСЛЕЧКА ПРОЛЕТ
Ме викна пролетта
Да се појавам со суви фрази
над глава.
Ме викна со силна жед
Со задолжителното
зеленило.
Ме викна со расоблекување
Со дождот
Со црешната, со врапчето.
Од дрвената срцевина
Ме викнаа Јоана
Иконата
И Ана
Ана
Ме турна во клетва.
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МАТЕЈА МАТЕВСКИ
(1929 - 2018)

Матеја Матевски е роден во Истанбул, 1929
година. Детството го поминал во Гостивар,
а студирал во Белград и Скопје, каде завршил
Филозофски факултет. Прво работел како
наставник по македонски јазик, а потоа како
новинар во Радио Скопје. Бил генерален директор
на Радио-телевизија Скопје. Од 1956 година е член
на Друштвото на писателите на Македонија
и одреден период ја вршел функцијата негов
претседател. Матевски е Член на МАНУ, чиј
8

претседател бил во периодот 2001 – 2004 година.
Во 2011, на јубилејните 50 Струшки вечери на
поезијата му беше доделен Златниот венец.
Ги напишал збирките песни: „Дождови“ (1956),
„Рамноденица“ (1963), „Перуника“( 1976), „Круг“
(1977), „Липа“ (1980), „Раѓање на трагедијата“
(1985), „Оддалечување“ (1990), „Црна кула“ (1992),
„Завевање“ (1996), „Мртвица“ (1999), „Внатрешен
предел“ (2000), ИЗБОР ПЕСНИ – „Заминување на
светулката“ .

стожер
Ѕвона
Некаде ѕвони. Некаде далеку ѕвони.
Звуците се бранови на ветрот
низ тревите подгонети.
Некаде ѕвони. Продолжително остро и нежно.
Глуво е сѐ. Сал ритамот
плиска по брегот на железото.
Некаде ѕвони. Шибни ме високо и бездно.
Бегајте низ кафезот звучен
глуво и безнадежно.
Некаде ѕвони. Малечок ѕвонам и врискам.
Сѐ е затворено. Опчинет
за звуците сум виснал.
Некаде ѕвони. Удри ме. Колку сум храбар а питом.
Време, удри и ти по споменот
грубо и незаситно.
Некаде ѕвони. Премногу дамна и сега.
Сѐ боли, небо. По тревата
на звуците познати легни ме.

ЗА ПОЕЗИЈАТА НА
МАТЕЈА МАТЕВСКИ
Милан Ѓурчинов
Одмерени и припитомени, но едновремено: неспокојни и вознемирени,
одбивајќи да се сведат на податок или
емоцијата, стиховите на Матевски стојат
најблиску до сенестите ведрини на животот. Тие, притоа, знаат да ја досегнат
големата тајна на поетската уметност,
- непрестано конверзирајќи со сè она
што незапрено животот го донесува,
спротивставувајќи му го своето умение
и искуство, живо и непорекливо да го
предизвикуваат.

Ефтим Клетников
Дождови
1. Страв
Пристигаат троми пристигаат уморените коњи на просторот
тој далечен и наслутен шум на заборавениот говор
Тропаат беспрекин сами пред затворените прозорци
изгубено тропаат со нозете тапи без поткови
ти земјо по тебе лизгава и масна земјо мирна
тропаат темно измешани
Каде пред оваа маса пред овој памучен
хоризонт без линии
пред ова темно месо на земјата и ноќта
измешано длабоко месо и густо наеднаш
поплава на очите и на просторите смрт
Каде о каде ти јас ти море шумно и бескрајно
ти монотоно
поле хоризонтално уморено
желно за исправено ветровито разведрување
Каде о каде
ти тесто густо на дождот и земјата
човеку јас
камену во рацете и во очите кал.
2. Песна
Од каде о каде доаѓаш ти позната незаборавна
песно ти дете безнадежно ти наивно
стрело од тревите и птицо на калта
сува и бескрајна врвицо низ дождот

Певот на Mатевски е висок метафизички квалитет. Тој е натопен со еден
есенцијален, трпок лиризам кој, меѓутоа, во свеста на читателот развива монументални слики на јанѕата што го пронижува битието на Човекот и битието на
Светот.

Хусто Хорхе Падрон
Матеја Mатевски е пред сè еден
лирски поет, еден дух што испева возбудлива визија на светот и на трајното
човечно. Ако треба во една реченица да
се изложи основната тема на неговата
поезија, би рекол без колебање дека е
тоа луцидниот поглед што го истражува
во свеста злото во современиот човек и
неговата борба да најде излез од оваа
трагична ситуација што се заканува да
нè уништи. Неговото творештво дибива
универзални димензии и се кристализира со своите архетипски значења.
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врвицо сребрена игрива камењарко
каде ме водиш
Секогаш наслутена во водите и мракот
ти гриво блага гриво груба
нерамнодушно смела
секогаш жилаво месо на земјата и ноќта
гриво остра сабјо немирна на виделото
по сребрената врвица на просторот
како зрак и како светкавица
Па однеси ме па однеси ме велам ти детство
однеси ме ти песно старост вечна и незаборавна
ти најголема илузијо без метафора
прозору неспретно отворен грубо длабок
за сите бои на вечноста
Однеси ме низ овој дожд ти врвицо
за да ме вратиш блага во овој пристан мал
во ова нежно седало на сонот
3. Коњи
Пристигаат троми пристигаат уморените коњи на просторот
(дождови бледи беспатни и неми)
пред јаслите на моите дланови на прозорот
Храно велам хранете се испотени
и влажни од топлата пареа што се цеди
од колковите на ноќта
Игриво зањискајте да вриснеш
скокни ти птицо со заборавените крила
козјонога танчарко кобило преуморена
преку овој прозорец да скокнеме
заедно и во него пак
и секогаш без запирање
по сенестата ведрина на просторот.

Залез
Румено. Румено. Румено.
Како занесена песна
во синото море
на горите
тоне
залезот.Од тревите до кавалот
од стадото до облакот
сè е бујно
запалено.
Од градите до песната
од чекорот до чешмата
сè е чудно
разгалено.
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Стадо в кавал заљубено
ѕвоно в песна изгубено
око в божур залудено
Румено. Румено. Румено.

Езеро
По години и сништа многу
повторно се вратив
на езерово
со слатки води
залутано во скутот на ридовите
Дијамантот на сонцето
уште длаби
Не камен на неговото дно
ни трева грло што си крие
под брановите
ни птица грабеж див што носи
Око сум само око на сонцето
што му ги ниша водите
стари
О оставете ме крај ова езеро
оставете ме крај езерово
крај горчливово
оставете ме мртов

Балада за времето
Слушам како умира времето
Покрај лисјето што паѓа
и мразот што сè фаќа за рацете
до каде сум стигнал
Тоа умира во се’ што се раѓа
па вечно сум со него помал
макар за еден чекор
Есента е богата со соништа
иако понекогаш тажна
со водата што опаѓа
не се плови
Ноемвриските богати магли
со што ли ги дојат реките
По нивните плитки води
до каде ќе стигнам
Слушам како умира времето
Од есената во студот
останува еден плод
што праша со усните модри
кај ќе стигнам

стожер
МАТЕЈА МАТЕВСКИ
(Реч за поезијата на
Б. Конески во „Света Софија“
на 29.08.1981 год.)

Поетската личност на Блаже Конески ја карактеризираат: по мотивите
– поезијата на интимата и љубовта, пеењето за минатото, блиско и далечно, и
откривањето на многузначното модерно
зрачење на народната песна и приказна,
на легендата и митот, бдеењето врз егзистенцијалните и философските возбуди
на човекот и светот; по сензибилитетот
– поезијата на здржана, длабока болка,
потисната длабоко во себе, згустена во
судбинската кристализација во која се
идентификуваат човекот, колективот и
универзумот, современа, модерна проекција на поетскта материја, со нагласена свест за возвишеноста и одговорноста на поетскиот чин, со стремеж за
полн склад на пеењето и мислењето; по

Благој Самоников

јазикот – поезијата на едноставни зборо-

ЗА ЗАЛЕЗОТ И НЕГОВОТО РУМЕНИЛО
На Матеја Матевски

ви, непосредни во богат контекст, строга
спрема зборот и штедра спрема неговото значење, чудно и чудесно природна и
комуникативна – по линија на чистотата,

Врати ми ја зората
што никогаш не зазори
Врати ми го денот
што никогаш не раздени
Врати ми ја болката
што никогаш не ја одболував

префинетоста и прецизноста, на која ѝ
се туѓи приземноста и упростувањето
како и барокната декоративност и артифициелност, по структура – поезијата на
многубројни поетски форми – класични

Врати ми ја песната
што сите нив ги пресоздава
некаде во недопирливите хоризонти –

и модерни, движења од врзан кон бел и
слободен стих, и секогаш со свој печат,
поезија на богати слики и здржани мета-

Избезумени
но со усвитени сеќавања на залезот
и неговото руменило

фори, поетски спрегови сосема во функција на пеењето, складни, заокружени,
со силна и природна поента, озвучени со
16.07.2018

внатрешна музика.
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Арбуљевска беше новинарка, поетеса, есеистка, преведувачка, сликарка. Родена во Ниш,
во 1949, детството го минала во Берово и Скопје.
Уште од училишна возраст пишувала поезија и
драмски едночинки, изведувани на сцена. Автор
е на четири поетски збирки: „Канурки“ (1972),
„Икителија“ (1981), „Светкамен“ (1991) и „Животница“ (2006), како и на книгата есеи „Ветрот
на промените“ (1992). „Во Историјата на македонската книжевност“ (1990) од М. Друговац,
нејзината поезија е опишана како „игра, со мера
и такт, меѓу архаичниот идиом и модерниот вербален знак“.
Имаше дипломирано филозофија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Работеше како новинар во весниците „Борба“ и
„Нова Македонија“, и беше уредник за култура
во националната телевизија Телма. Беше член
на Друштвото на писатели на Македонија од
1973 година и на Македонскиот ПЕН-центар од
1974 година.

ОЛГА АРБУЉЕВСКА
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(1949 - 2018)

стожер

ПОЕЗИЈА

ЛЕКУВАЧКА
Додека тревките лекувалките
бараат се воргнав
низ жилките од билјето
Да те излекувам
Зелена аждра во бедра
ми беснееше
кога во тебе се вжилував
Да те излекувам.

ГЛАМЈОСАНИ ЖИТЈА
Ова лете жените не одат
со стомни во рацете
тепсии на главите – Зелник
за аргатите.
На дојачките смокови боските
им ги цицаат
Добиците в ладовина не пладнуваат
Заборавени во јарем
Мрши спрегнати стануваат...
А земјата
Гламјосани житја дарува.

ПАТ
Со конец од разбол
громострела игла
ноќница ми везе
Ноќница од јанѕа
Ровјовезач ми такса
Огнен штит од устрел
Три аршини љубов
За омраза двојно!

ЕПИТАФ
Од чело ми чемерика билка изникна
Семето ми е отровно!
Не жалам земјо,
Не жалам – Знаев барем да умирам...

И по него појдов...
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МАКЕДОНСКА СОВРЕМЕНА ПОЕЗИJА
  
ʤː˕˙˴˜ː˚ˋ˕ˎ˖ːˏˋ
˝˓ˍ˕˙˘ˋˌ˷˞ˏ˞ˍˋǤǤǤ
ˎ˙˗ː˛˓˝˛ː˚˘˞ˍˋ˸ː˝˙ǡ
ˌ˛˙˓ˏ˓ˣː˸ː˝˙Ǥ
ʦ˛ːˏ˞˚˛ːˏ˞ˍˋ˕˙˖˕˞˗˙ˑː
˞˕ˋˑ˞ˍˋ˕˙˖˕˞˒˘ˋː
ʤː˕˙˴˜ː˚ˋ˕ˎ˖ːˏˋ
˕˙˖˕˞ˢː˜˝˙˒ˌ˙˛˙˝ˎ˙ˎ˙˖˝ˋ˗ː
˕˙˖˕˞ˢ˓˜˝˗˓˜˖ˋ˜˚˙ˏː˖˞ˍˋ˗ːǤ
ʙ˻ˋˣː˘˙ː˙˕˙˝˙˘ˋ˙˘˙˴ˣ˝˙ˎ˖ːˏˋ
˝˛ː˚˕˓˞˗˙˛˘˓˚˙ˎ˖ːˏ˗˞˕˛˓˴ˋ˝
ˋ˝˙ˋ˜˝˙˓˘ːˌː˛ː˒ˋ˗˓˘˞ˍˋǤ
ʤː˕˙˴˜ː˚ˋ˕ˎ˖ːˏˋ
˕ˋ˕˙ˏ˙˝ː˛ˋ˘˓ˍ˙ˌː˖˙˛˞ˍ˙
ˎ˙˜˖ˋˍ˓˗ː˙˕˙˝˙ˣ˝˙˗˙˖ˢ˓
ˎ˖ːˏˋ˕ˋ˕˙˗˙˖˕˞˗ˏ˙ˋ˫ˋ˗ː
ˏˋ˘ːˎ˙˛ˋ˒˗ː˜˝˓˗ː
˛˓˝ˋ˗˙˝˘ˋ˝˛ː˚˘˞ˍˋ˸ː˝˙˓ˢː˕ˋ˗ːǤ
ʮː˕ˋ˗ː˜ː˕˙˴˜ˍ˙ː˗ː˜˝˙
ˢː˕ˋ˗ːˢː˕˙˛˙ˏ˛ˋ˜ˢː˕˙˛˙˝˘˓
ʩˋ˕ˋ˒ˋˎ˖ːˏˋ˘˓ˍ˙˝˞˫˙˝˙˙˕˙
˜ːˎ˖ːˏˋ˗ː˜ːˌː˜˓
˒ˋ˕˙ˍˋ˘˓ˍ˙ˡ˛˘ˋ˝ˋ˗˞˒ː˘˓ˡˋǤ
ʡ˙˚ˋ˗ː˙ˢ˓˗ː˫˞˜ːˌː˓˗˙˖˕˞˗
˜˖ˋˍ˓˗ː˖ˋˑ˘˙ˌː˖˓˖˙Ǥ
ʤː˕˙˴˜ː˚ˋ˕ˎ˖ːˏˋ˓
˚˛ːˏ˞˚˛ːˏ˞ˍˋ˕˙˖˕˞˗˙ˑː
˞˕ˋˑ˞ˍˋ˕˙˖˕˞˒˘ˋː

  



ʥˌ˖ː˕˙ˍˡ˛˘ˋ˘ˋ˗ː˝˕ˋ
˴ˋ˛ˋ˒ˌ˞ˣˋˍ˓ˍ˕˙˜ˋ˝ˋ
˓˒ˎ˞ˌ˓ˍ˘ː˕˙˴˒ˋˌ
ʙ˛ː˗ːː˒ˋˍːˣ˝ː˛˕˓ǤǤǤ
ʤː˗ː˚˖ˋˣˋ˝˙ˎ˘˙˝˚˙ˏ˘˙˒ː˝ː
˓˒ˏ˓ˍː˘ˋ˝ˋ˗˓˜˖ˋ
ʯː˝ˋ˗˘ˋ˙˕˙˖˞˜˙˘˙ˍ˓˙˝˖˓˕
˓˜ː˚˛ː˚˙˒˘ˋˍˋ˗ˍ˙˜ːˌːǡˍ˙˘ˋ˜
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Колата дингараше.
Човекот што пешачеше на
две-тристотини чекори зад неа,
кога стана свесен за тоа дингарање, го позабави одот за да
заостане, зашто тој шум му пречеше. Суви, тенки чкрботења,
испрекинати и досадно повторливи, се вмешуваа во повременото, продолжително подџивнување на врапците, во здивот
на тивкиот пролетен ветер; ги
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дразнеше ушите тој шум на
коњската запрега; како да го
нарушуваше дури и она павтање што напати ќе го направеше со крилјата понекоја
осамена птица, претпазливо
извишувајќи се од меѓата крај
патот кон синото небо.
Така, пак завладеа меката тишина и таа, се чинеше,
не ќе беше така потполна
без саканата песничка на не
толку често видливите врапци, која не тивнуваше за подолго. Меѓутоа овој минувач
беше научил, обично, да не
ги покажува многу чувствата. Си чекореше обземен од
некоја свикната вмисленост
со мошне потспуштена глава,
што само понекогаш ќе ја кренеше, побарувајќи ги со очите
веќе појавените сивкави контури на високиот Пелистер на
запад, како да си ги одмеруваше силите со преостанатата
далечина; но при секој од тие
погледи на извесни временски
растојанија како да се поднапојуваше човекот, градите некако поотворено, подлабоко
ќе му задишеа, небаре оттаму
да довтасуваше, без пречка на
далечината, угодноста на разбудената природа што му допираше до душата, а на лицето
дури тогаш ќе му затрепнеше
воздржан, но вистински надежен насмев...
Човекот, тоа мошне добро
се забележуваше, поминуваше
долг пат. Та го зафатија и дождовите, кои беа надошле со сѐ уште
ладната пролет, а токму ова утро
тукушто веќе добро се беше оддалечил од анот во кој го осамна денешниот, последен ден на
патувањето, го запре една штрекнувачка слика: патот му беше

прекинат со наполу урнат дрвен
мост во неголема вода што си
течеше по реката. Нему барем
така му се виде. Ништо друго,
седна до реката; убаво, суво,
сончево времето, иако студено,
ги собу чевлите и чорапите, а
панталоните високо до над колена си ги засука, и загази во водата, во ред беше... Кога, одеднаш, го изненади продлабочена
струја, која дури го подзанесе!
Само повнимателно, продолжи,
веќе го врвеше крајот на водената струја и изби на другиот
брег, ама беше сиот изнатопен,
до самата половина на снагата.
од него се слеваше водата и речиси го мрзнеше. Помисли на
своето здравје и на милите од
своето семејство кај кои треба
да пристигне... Виде дека нигде
во близина нема човек, ајде ги
извади од торбата новите панталони, што за среќа си ги беше
купил пред поаѓањето, заедно
со по едно убаво алиште за секого дома, па ги истргна од себе,
со извесен напор, старите, до
скинување преизлитени работнички панталони, фрлајќи ги во
водата која ги одвлече, и почека
некој миг колку да го потсуши
малку ветерчето, па се облече
во новите, среќа што барем чорапите и чевлите ги зачува суви
во рацете преминувајќи ја водата. Вистина, сега нe остана сосем како што сакаше и како што
се беше подготвил, зашто тој
убаво си мислеше дека не е воопшто неумно и кога ќе се враќа
од печалба да ја покажува на
себе истата сиромаштија со која
и заминал таму, па сѐ до ова, последно утро на патувањево, си
беше, како и што си рече себеси
со весела небрежност, „всушност, сѐ крпа до крпа... веќе за
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грев облечен – туку ако!“ Со грубата кошула во некоја темникава боја, ама во целиот видлив
дел околу вратот и на градите,
дури подбелузлавено валкана
од пот, испозалепена со прашина; божем ја прикрива старото долгичко палто, всушност и
тоа не помалку валкано, дури
и подиздрпано во неодбираните работи... па се уверуваше:
природно ја дополнуваа сликата тие, преизносените аргатски
панталони, толку истенчени на
одделни места што, да не ги ценеше по некој нов свој начин, кој
важеше сѐ до времето кога ќе се
види себе стигнат во семејството – уште одамна можеа да се
сметаат за неупотребливи! Токму така, сѐ дотраено... единствено несметан во тоа беше новиот
фес, купен можеби денес или
вчера и наврен над штркнатата
подзалепена коса, но тој си има
сосем друго значење: покажува
дека човек не сака да предизвикува лутина во очите на Турците.
Да, на нозете, спечурчени искинати чевли, преку рамо висната
подврзана торба – и таа убаво се
вклопуваше во сета дотерана кутрост... Но гласовите на речиси
единствените суштества што од
гранките на крајпатните тополи
можеа колку што им е драго да
ја гледаат таа аргатска „снабденост“, не содржеа во себе ништо
потценливо ни презриво. Затоа
му стануваше сепак полесно на
душата од самотијата на патот,
иако и кога го гледале човечки
очи, веќе не му пречело толку
многу…
А помислата „сѐ крпа до
крпа...“ како кус, резонирачки
начин на сфаќање на себеси во
далечната земја, каде потребите на семејната сиромаштија го
отерале и го принудиле на подолготрајно, пустотно самјаштво
– да, токму тие четири куси збора, „сѐ крпа до крпа...“, но не од
устата кажувани туку во молк и

трпеливо продолжување, да се
смогне еден ден да се стигне
до оставеното семејство, да им
се однесе на милите колку-толку подобра, ако може и поубава
надеж, ете тие толку добро познати и небаре песна пеани од
немаштијата, толку на очиглед
дојдени четири збора, станаа
нешто што доби право на паралелно постоење со сето друго што веќе си зафати место во
умот и во размислата на овој печалбар.
Можеби затоа некако не му
успеваше толку лесно да ја пренебрегне извесна, мошне упорно останата „забелешка“ во душата, или недостаток, или, уште
поточно, жалење, што испадна
така одеднаш да ги метне на
себе тие новокупени панталони, чувани како и сето друго за
вистинското место кога ќе дојде
мигот... Да, беше принуден, истрчувајќи од водата студена како
мраз – тоа беше факт. Ама тој
имаше и други факти во својата
доживеаност... Ќе недостигаше
нешто ете во тој чекан миг, од
она што тој си го чуваше во себе
во времето на своето самување.
Тешко му паѓаше да намалува од
сѐ што беше во врска со семејството.
Ќе можеше да биде поубаво... моментот ќе испаднеше посвечен, а семејството покомпактно, ако и за него купеното, исто
како и за другите, се покажеше
како некој дар. Дар за идниот
напредок на семејството под тој
покрив... Не си ја забележуваше
таа промена во размислувањата и мечтаењата за блиските од
родната куќа, а којзнае дали не
потекнуваше тоа во него, можеби, и од секојдневната лична потценетост и омаловаженост во
редовната тешка физичка работа. Колку што во туѓината беше
газено по сѐ негово, ситно и безначително, толку многу, кога беа
во прашање најблиските, што

чекаа на него во родното село,
обратно, нештата растеа...
Во осамената, доста здомачена состојба, видикот по околината пред себе му помагаше
да ги зачува сепак ведри погледите, иако едно чувство како да
се поигруваше по малку со него.
На мигови сѐ уште како да му
подзатреперуваше снагата, по
малку изненадувајќи го. Доживување, небаре некаков недоисчезнат студ особено, како што
помислуваше, во долниот дел
на снагата, при што неколкупати
и здивот ќе му се потстегнеше.
Една, сетики невесела појава,
која не мина без извесна вознемиреност, дали само како потсетување на телото, дали пак, навистина како повторување, која
постепено, бавно, ама сепак
веќе слабееше. Затоа не сакаше
да одмора, како што ќе направеше во некои други денови. И
важно беше дека веќе сѐ повеќе
се доближуваше до градот Битола, а тоа значеше и кон своето
село кај семејството, по кое толку време му копнееше душата,
па му го правела потешко продолжувањето на работата и на
проклетата оддалеченост. Што
се можеше тука?! Господ толку
дал на нашите луѓе, а може толку и заслужуваат? Туку знае добро тој: Смилево, селото на жолтото цвеќе смил, оддалечено
во самоста на горите, селото на
јагленари и ѕидари, е село и на
луѓе несвикнати да поднесуваат
насилства и грабежи, а тоа не е
нешто од кое треба да се срамат
и пред Господ и пред сличните
на себе. Ете затоа неговите соседи имаат развиено чувство
на заедништво и меѓусебно помагање… Кога еден од неговите
смилевци гради куќа, кај него
врие како во кошница пчели: му
помагаат сите ѕидари од селото!
Тој не еднаш размислувал за тие
работи...
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МАКЕДОНСКА СОВРЕМЕНА ПОЕЗИJА

ЛидиJа
Дочовска
Павловска
Лидија Дочовска Павловска е
член е на Друштвото на писателите
на Македонија.
Таа со своите поетски збирки
„Солзите на Преспана“, „Така љубеше Косара“, „Крикот на пеликанот“,
преку коавторската прозна книга
„Преспански легенди – Преспанска
езерска убавица“, со најновата „Липите кај Сарај куќа“ заокружува еден
творечки циклус.

СОЛЗИТЕ НА ПРЕСПАНА
Прва песна
Преспо моја... лулко моја, Преспо...
Кога би ја знаела жедта
би ме напоила со бистра езерска вода
да ме наджедниш,
со ладна стомна жед да запрам,
душа да освежам,
памет да избистрам,
тело да исчистам,
и со бистри очи да прогледам.
Кога би ја знаела гладта моја,
со свежо јаболко би ме заситила,
мајчински би ме нахранила
никогаш гладна од љубов да не бидам.
Преспо моја... лулко моја, Преспо...
Кога би се сетила на детството мое,
од мене дете би направила
да се надигра над брегот сончев,
во безгрижни мисли на твоја убост би се радувала.
Кога првите младешки тајни би ми ги вратила,
со тебе, сè би делела,
за да ми бидеш моја тајна најголема.
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Преспо моја... лулко моја, Преспо...
Пренеси ме преку езерска шир
кога тишината царува над тебе,
кога ноќта те обвива со неба ѕвездени...
Јас да бидам патник со чамец кој плови
по езерското ѕвездено небо
за да ги допрам твоите езерски ѕвезди,
со сјајот на небесните ѕвездени патеки,
за да се закотвам, на последната дестинација...
На мојот остров...
Со Преспана монолог да водам,
рака да ѝ подадам,
од езерско дно да ја избавам...
И во тоа царство на природата
со ехото на гласот да ја разбудам,
природата да ја вдахнови,
животот да го обнови,
солзите да ѝ ги избришам,
и да ѝ речам...
Доста се солзи... Преспана...
Од збирката ,,Солзите на Преспана“,
првата песна од истоимената поема.

стожер

Книжевната провинцијалност како
тероризам врз пишаниот збор

Живко Грозданоски
Роден е на 10 ноември 1986 година во Кичево.
Во 2005 година завршува средно образование во
американската гимназија „Нова“ во Скопје. Во 2009
година завршува Италијански јазик и книжевност на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.
Објавени книги: „Песок и свила“ (поезија, гимназија „Нова“, 2005), „Отпечатоци врз коцки мраз“
(кратка проза, Темплум, 2009/2016), „Приказни за
тревите“ (раскази, Антолог, 2011), „Куфер за тројца“
(збирка од три новели, Или-или, 2014).
Преводи од италијански јазик: „Next“ од Алесандро Барико (долг есеј, Антолог, 2010), „Сенилност“
од Итало Звево (роман, Темплум, 2011), „Кал“ од
Николо Аманити (збирка новели и раскази, Магор,
2013), „Коски од сепија“ од Еуџенио Монтале (поезија, Магор, 2013), и „Нешто напишано“ од Емануеле
Треви (роман, Магор, 2015).
Во 2007 година на филмскиот фестивал во Кан
е прикажан неговиот краток документарец “In cage”,
снимен во Косовска Митровица една година претходно.

„Провинцијалноста (на малите и на големите)“ е текст од Милан Кундера за ограниченоста на малите и големите (национални) култури, кој окно.мк го објави пред неколку години. Своевремено го прочитав текстот, а потоа и
го зачував, затоа што одвреме-навреме сакав
да го препрочитувам. Милан Кундера е човек
што се препрочитува.
Минатото лето, во август, препрочитувајќи го текстот за провинцијалноста, се сетив
на неколку работи.
Прво, се сетив на ставот на еден наш познат и признат писател, човек во години, кој во
една прилика на почетокот од оваа година ми
рече дека авторот може да биде вистински добар само ако пишува за она што го знае и што
го живее, односно само ако ги сместува дејствијата на своите приказни во своето лично
опкружување.
Потоа, се сетив и на оломнанскиот избор
на Роман на годината на (тогашниот) Утрински
весник, и на судовите на некои од членовите
на жири-комисијата, со кои не се согласував
сосем, но никогаш писмено не го искажав
својот став.
Најпосле, се сетив на други двајца наши
автори, исто така од постарата генерација, со
кои разговарав минатото лето, и кои (сè уште)
беа по малку навредени од одлуката на жири-комисијата да ја додели наградата „Роман
на годината“ на „Единаесет жени“ од Снежана
Анѓелков, затоа што во книгата имало пцости.
Парафразирани, нивните аргументи беа: „тоа е
престижна награда, и не смее таква книга да ја
претставува националната книжевност“.
Поттикнат од овие сеќавања, како и од
еден став, еден текст и една желба (ставот на
еден пријател писател/уредник, дека „нашата
генерација треба сама да си ги бие своите битки“; текстот на една наша авторка за потребата
од пишување книжевна критика; желбата да
фрлам малку светлина врз некои од сфаќањата на нашата повозрасна генерација книжевници), решив да го напишам овој текст, кој се
надевам дека колку што ќе го разоноди читателот-книжевник, толку и ќе придонесе за измена на некои од сфаќањата и судовите, и за
оградување од релативната провинцијалност
на нашата книжевност.
Имено, некои од членовите на комисијата
од конкурсот „Роман на годината“ за оломнанската 2016 година, судејќи кои од романите ќе
одат во следен круг и ќе се натпреваруваат за
наградата, помеѓу останатото ги додоа и следните изјави 1:
„Другата специфика што ја забележуваме
е што има еден поголем број автори кои веројатно под влијание на евтини или читливи
приказни, ги сместуваат настаните некаде на
Запад.“
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„Романите, пак, со дејство
кое се случува на некое друго место даваат впечаток дека авторот
можеби се надева дека одредената земја чии места и настани во
него се спомнуваат ќе се заинтересира и да го преведе.“
„Ќе дојде време на заситеност од новиот свет, од новите
сознанија и од новите комуникации“, и „сепак авторите ќе се вратат на она што е нивно“2.
Со првата изјава, погрешно се
претпоставува дека доколку настаните во романот се сместени
некаде на Запад, тоа значи дека
романот е пишуван под извесно
влијание на евтини или читливи
приказни. Каква врска има едното
со другото? Нели е возможно да
се напише роман кој ќе биде сместен некаде на Запад, а да не е
напишан под влијание на евтини
или читливи приказни? Во крајна
линија, што ако романот е намерно напишан под влијание на такви приказни? Нели може романот
да функционира на повеќе нивоа?
Втората изјава препоставува
дека авторот на роман со „дејство
кое се случува на некое друго место“, „можеби се надева“ дека ќе
биде преведен од „одредената
земја“. Оваа изјава на не толку
суптилен начин ги обвинува за
претенциозност авторите на романи чии дејствија се сместени во
друга земја.
Третата изјава им посочува на
авторите за недостигот на „нивно“ (национално?) во напишаните
романи – на сметка на интересот
за „новиот свет“, при што очекува
еден вид покајание од страна на
авторите.
Овие три изјави можат да се
прикажат како три релативно темни ќошиња во нашата национална книжевна кујна, на кои многу
соодветно би им дошла светлата
забелешка на Милан Кундера за
„провинцијалноста“ на малите
народи и книжевности. Конкретно, Кундера вели дека „малиот
народ му сугерира на својот писател дека не припаѓа на никој
друг освен на својот народ. Насочувањето на погледот надвор
од границите на својата држава,
здружувањето со колегите надвор од националната територија
на уметноста, дома се прикажува
како нешто претенциозно, надмено, некоректно кон сонародниците.“ Ако малку повнимателно се
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прочитаат трите изјави од минатогодишната жири-комисија и се
споредат со овој став на Кундера,
секоја понатамошна дискусија е
излишна.
Сепак, тука некој можеби би
прашал – „Па добро, ама каква
врска има Кундера со македонското национално прашање?“, но
токму во таквото прашање и лежи
проблемот – затоа што кога ќе го
ја примиме во себе светлината на
Кундера (која во суштина никогаш
не е само негова, затоа што тој редовно се повикува на други автори – во случајов на Франц Кафка)
за провинцијалноста на малите,
според која книжевноста за малиот народ не е „работа на книжевната историја“, туку „народна
работа“, ќе сфатиме дека за да се
избавиме од сопствената провинцијалност, треба да им дозволиме
на нашите автори пред сè да се занимаваат со книжевната историја.
Ако ова „да се занимаваат со книжевната историја“ звучи наивно и
претенциозно, реченицата може
да се коригира – „да им дозволиме на нашите автори да се обидат
да се занимаваат и со книжевната
историја“. Сигурно дека притоа во
никој случај нема да се изостави
и „народната работа“, но најбитно е да не се дејствува потиснувачки. Со други зборови, треба да
бидеме свесни и за постоењето
на нашето колективно несвесно,
и, така, посматрајќи ја отстрана
таа наша потиснатост, напластувана со генерации, да престанеме постојано да се занимаваме
со националното прашање и со
„калта од селото“, како што знае
да каже еден наш млад автор, да
престанеме да гледаме како на
блудни синови на авторите кои
решиле да ја сместат својата приказна надвор од границите на она
што е/било Македонија, па да се
насмевнеме на себеси, и, со возбудата на човек кој за прв пат активира е-маил адреса откако цел
живот примал хартиени писма, да
речеме : „Хм, ајде да се обидеме
и со таа книжевна историја. Ајде
да се истушираме и да одиме да
се искапеме и во градскиот базен,
не само на нашата река. На базенот можеби ќе сретнеме некој
тренер што ќе нè повика на големиот базен, и еден ден може ќе
бидеме олимпијци, и тоа во синхронизирано пливање, замислете.“ Тука некој скептик би рекол
„Ама од кај па сега туширање,

дупла работа, ќе се фрлам директ
в река, таму се капел и дедо ми, и
тате ме носеше на река, таму ми
се и спомените од детството, и секој брзак, и секој вител го знам.“
Да не забегуваме. Поентата
е сосем јасна. Кундера ја дефинира провинцијалноста како „неспособност (или одбивање) да се
види сопствената култура во големиот контекст“. Многу едноставна, и многу точна дефиниција.
Со оваа дефиниција, може да се
зборува за многу видови провинцијалност, во многу сфери од
животот и на различни рамништа
(на лично и на колективно). Тука
зборуваме за книжевната провинцијалност и посесивноста на
домашната критика кон домашните автори од која треба да се
избавиме. Затоа што таа провинцијалност е штетна – не го карактеризира само оној кој ја поседува, туку и оној кон кого е насочена. Затоа што, како што поентира
и Милан Кундера – „посесивните
барања на народот кон своите
уметници се искажува како тероризам на малиот контекст, кој ја
редуцира смислата на делото на
улогата која тоа ја игра во сопствената земја.“ Овие зборови се многу силни. Затоа што навистина, заглибаноста во калта, жарта и пепелта на националното прашање
и давањето суд за определено
дело врз основа на тоа колку тоа
дело придонесува кон националната кауза, и тоа како ја намалува
и помрачува објективната вредност на делото, видена низ критериумите кои го одликуваат чудесниот тек на книжевната историја.
А со таквото намалување на неговата објективна вредност, понатаму, книжевните терористи му ги
намалуваат и шансите на делото
да биде признаено и наградено,
а потоа и да биде преведувано,
и, најпосле, да биде препознаено и прифатено од самиот тек на
книжевната историја и струите
на квалитетното современо творештво. Тоа многу повеќе би ѝ помогнало на националната кауза
отколку директното, сувопарно,
документаристичко занимавање
со националната кауза.
Затоа, сосема е во ред, и пожелно, да ја почитуваме и одржуваме националната кауза и
традицијата. Но да не бидеме терористи врз пишаниот збор.

стожер
Стефан Марковски

НЕКОИ АСПЕКТИ НА ЕРОС И ТАНАТОС ВО
„ДАМАТА ОД ШАЛОТ“ ОД АЛФРЕД ЛОРД ТЕНИСОН
Слично со некои од Тенисоновите претходни песни со тематизација на артуровски легенди
(„Сер Ланселот“, „Кралица Гиневра“ и „Галахад“),
во „Дамата од Шалот“ наидуваме на фундаментално, како имплицитно, така и наместа експлицитно димензионирање на контрастот Ерос– Танатос.
Така, фокусирајќи се на Еросот, феминистичките критичари ја анализираат оваа песна како израз на женската сексуалност и фактичко локализирање на прототипот на жената во викторијанската
ера.
Л. Ормонд, пак, вели дека „Тенисон со оваа
песна главно сакал да укаже на опасноста на самоизолацијата која еден врвен уметник си ја налага“,
додека пак, други упатуваат на неопходноста да се
слави животот и неговите неповторливи идеали,
длабоко врзани за Еросот, односно да се ужива во
неговиот свет во прагматички, иако не и стриктно
хедонистички манир.
Според трети, Тенисон низ оваа песна едноставно ја приопштува својата визура за општествената поставеност на нештата, имплицитно
востановувајќи ја сопствената дистанцираност од
општествените канони.
Како и да е, доволно е да погледнеме малку
под површината на сцените со клучните мигови од
оваа песна (присутни и во ликовни дела од Вотерхаус, Росети, Хант итн.) – мигот кога Дамата се свртува со цел да го здогледа Ланселот, мигот на Ланселотовиот восхит од нејзиното „прекрасно лице“,
моментот кога Дамата поаѓа за Камелот со своето
бротче, моментот кога се свртува кон прозорецот
за да го погледне Ланселот, моментот додека таа
натажено седи и гледа во својот разбој и мигот на
нејзината смрт; за да го утврдиме повеќеслојното
преплетување на Еросот и Танатосот.
Но пред да се навратиме на анализирање на
контрастот Ерос–Танатос во „Дамата од Шалот“,
заради практични причини накратко да го разгледаме сижето:
И до месечевата појава жетварот од умора
свиснат
Трупајќи ведро јажници врз висот
Слушајќи, леко шепти „Во оваа вила
Е Дамата од Шалот“.
Во првиов дел е приопштена една пасторална
секвенца во рамки на која потоа сме известени и
за живеалиштето на оваа дама – замок утврден на
некој речен остров. Овој мал речен остров по име
Шалот неверојатно изобилува со флора од секаков вид, истовремено претставувајќи мрачен затвор за младата Дама; единствено еден стар жетвар е запознат со нејзината судбина. Реката која го

опкружува овој остров тече до Камелот. Понатаму
се говори за некакво проклетство, односно клетва
која ја ограничува Дамата од Шалот да го впери
својот поглед во надворешниот свет. Затворена
во пространата вила, таа единствено може да ја
огледа динамиката на надворешниот свет, односно, патниците кои го минат недалечниот пат кон
Камелот.
Таа не го знае својто ‘клетство
Та си ткае мирно
Безгрижно, со душа детска
Дамата од Шалот.
Долж небото сино, безоблачно
Камни скапоцени го светлеа седлото лачно,
Шлемот и перјето одгоре
Гореа јарко ко пламен единствен
Дур јаваше до Камелот.
Во мислите ѝ одекнува некое неодредено
проклетство кое би ја снашло мигот кога ќе погледне накај Камелот. Затоа, за време на сиот свој
заробенички престој во замокот, погледот не ѝ се
одделува од необично шареноликото предиво.
За разлика од повеќето крајпатни минувачи,
Сер Ланселот, кој по одредена случајност минува
откај блиската патека која води до Камелот, го задржува нејзиниот поглед, испуштајќи ја и вечната
клетва во која ѝ е заробен животот.
Во тој миг, Дамата од Шалот на својата душа
си го фрла незнајното проклетство при забележувањето на „храбриот Ланселот“, вон светот на сенките генериран од огледалото, кога, прекинувајќи
со предење, го упатува погледот кон Камелот. Мигот потоа, сета питорескност на сликата пред себе
нагло се прелева во веќе спознатливото клетство
на мракот во кој дотогаш била обвиена со едно
единствено напукнување на огледалото.
Пајажина се разграни, низ ветрот расеа
Огледалото, потем, на две се скрши;
„’Клетството веќе ме снајде“, плачеше ко низ
смеа
Дамата од Шалот.
„Кој е овој? Што има тука?“
И в палатата светла одблизу
Замре звукот на веселбата кралска;
И се прекрстија и без желба, страотно
Витезите во Камелот;
А Ланселот, замислен, рече:
„Лицето нејно во красота лечи;
Бог в милоста своја ја облече
Дамата од Шалот“.
Напуштајќи го замокот, среде тукушто надојдената олуја, таа наоѓа бротче врз кое го испишува својот мистериозен назив – „Дама од Шалот“,
пловејќи удолу до Камелот, при што пред при-
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стигањето умира. За време на своето пловење ја
отпева песната со која си го прорекнува крајот.
Помеѓу многубројните витези кои ја здогледуваат е и Ланселот, откривајќи ги своите впечатоци
за нејзината божествена убавина. Таа е облечена
во снежно бела облека, со која ја „стопува“ единствено смртта, смрзнувајќи ја секоја педа од и
онака оладеното тело.
Секој од четирите дела кои го конституираат семантичкиот органон на „Дамата од Шалот“
одразува безбројни моменти чија комплексност
од херменевтички аспект изискува исклучителни
сликарски амбиции на препознавање на Тенисоновите намери, и секако, претставување.
Полидимензионалната нота во трансисториските толкувања на оваа песна причинила огромна разнообразност во однос на нејзиното критичко восприемање како типична викторијанска
разработка на мотивите произлезени од Еросот
и Танатосот, односно самите Ерос и Танатос како
мотиви.
За разлика од „Палатата на Уметноста“ (1832),
каде уметникот се помирува со фактот дека не
може да биде прифатен онаков каков што е од
страна на општеството, во „Дамата од Шалот“ наидуваме на poésie pure, каде романтичарот при
обидот да се справи со светските проблеми, заминува од овој свет.
Токму во духот на несигурноста кон која
страна да се приклони, произлезен од судирите
на релација наука – религија од овој период (во
што, секако, особено значајно било учеството на
Дарвиновото „За потеклото на видовите“), викторијанскиот поет едноставно ги зема предвид обете страни на егзистенцијата/есенцијата, како Еросот, така и Танатосот, тркалајќи го меѓу нив кругот
на времето низ својата „мртва индиферентност“.
Поетовото двоумење кое ја проникнува викторијанската книжевна епоха, истовремено како
да има и нема крај.
Современите толкувања на викторијанскиот
романтичарски симболизам одразен во „Дамата од Шалот“, впрочем ги наѕираат првите
траги од симболистичкиот/магичниот реализам, како комплексно одвојување
од импресионистичката поетика, настојувајќи да се потенцира инспиративноста во вид на универзално и продуховувачко својство на поетската уметност.
Потрагата по стабилност, емоционалната скршеност, загубеното
пријателство,
загубеното
значење,
посакувањето на смртта и крајниот оптимизам како најчести, а
истовремено во голема
мера спротивставени
мотиви во делата на Тенисон, гледано психоа-
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налитички, најдобро би било да се сфатат токму
како комплементарни разгранувања на двата коренити мотиви на Еросот и Танатосот во типично
викторијански контекст.
Притоа, некои критичари посебно алудираат
на женскиот принцип на емотивно страдање како
примарен, кулминирајќи со сопствено кршење,
кршење на огледалото кое одразува сенки на реалноста која заробува.
Лилјановиот цвет во раката на Дамата, симболот на невиност и доблест, налик чистотата на
Дева Марија, но и погребувањето и духовната чистота при повторното раѓање, како самата Дама
при напуштањето на замокот, конечно се ослободува од неподносливиот стисок и тоа токму преку
Танатосот, откако не успеала преку љубовта.
Живо искрејќи вербална немост и тишина,
противејќи се на од себе профетизираната смрт,
на општествените окови, Дамата сепак го испушта
синџирот, сè уште бунејќи се на одразот од својот
лик од првата половина во, сега искршеното, но
благородно искршено огледало на водата.
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Извадок од романот

Работилница на ѓаволот од Јахим Топол,
Скопје: Магор, 2018
***
Веднаш до вратата седи
една старица со шамија и со
долго здолниште. Не е жива. Но,
ми се чини дека за миг зад нејзините очила ќе можам да видам
отворени капаци и итри очи. Лицето ѝ затреперува, ги поместува усните. Бевме во подрумот
со мама и со сестричката, над
нас се слушаа чекори, сестра ми
сакаше да викне, па ѝ ставив во
устата парче леб за да јаде и
да замолчи. Ѝ ја држев раката
на устата, таа се задуши.
И потоа веќе не зборува,
туку цело време само стенка и
плаче. Алекс ги прекинува жичките, ја исклучува.
Мирисаат на хемикалии, на
човечка смрдеа, на смрт. Алекс
ги спојува жичките. Еден стар
човек раскажува како во гетото
биле убиени сто илјади луѓе, а
некои биле одведени во шумата. Дојдоа душегупките, ги набутаа луѓето во нив, го пуштија
моторот, гасовите од моторот сите ги убија. Некој рече
дека денеска му се слошило на
Јирген. Потребен е возач. Офицерот мавна со капата и ме избра мене.
Биди сигурен дека самиот
сакаше во музејот, вели Алекс.
Сакаше да го каже тоа. Ако дознаеја соседите дека пуштал гас
во душегупките ќе го претепаа
до смрт. Но, сакаше тоа да го
каже. Е, па еве, нека си го кажува
тука. Ни потпиша потврда дека
сака да го изложиме. И верувај,
си умре спокојно. Си знаеше
дека сега оваа негова приказна
постојано ќе ја слушаат училишните деца.
Има уште една бабичка зад
пластичната завеса. Покрај неа
има восочно цвеќе и неколку
свеќи. Имала седум години, татко ѝ уште на вратата го убиле, а
останатите ги запалиле, а таа од
сето тоа го памети само она за
гумените чизми, ми вели Алекс.
Ја вклучува. Батенце, зошто
си ги обул тие гумени чизми?
Ноџињата многу долго ќе ти
горат. Во таа гума. Потоа же-

ната раскажува како ја гореле
и ја боделе со бајонети. Алекс
ја истресува правта од нејзиното здолниште. Потоа повторно
ја навлекува завесата. Следува
машки глас кој раскажува како во
купот од трупови се плашел дека
снегот врз него ќе се истопи и ќе
го пронајдат, затоа што снегот
врз мртвите не се топи.
Алекс ја допре стреата на
плетената капа на мажот и покажа на лулето што го држи во раката. Етнографскиот институт му
помогна на министерството при
обезбедување артефакти од односниот период, ми вели.
И ме повлекува за рака во
следната просторија, кај што ги
има уште повеќе, но, сепак, тоа
не се луѓе... а јас сакам да му
објаснам дека не може тоа да го
прави, а всушност не знам... а зошто па да не?
Препарирани луѓе во просториите на бункерот, на местото кај што живееле стражарите,
ги слушам и во ходникот. Мамичке, скриј нè, викавме. А мамичка
ни рече: Дечиња мои, житото
е уште ниско, тревата не е израсната, пролетта доцни. Каде
да ве сокријам? Скријте се сами
како можете. Приказните, тивко
прошепотени или раскажани со

треперливи гласови, се испреплетуваат со плач и со липање,
се вртам меѓу нив, по некое време удирам со ногата во некој
оставен алат, во када, од која
смрди на хемија и на месо, ми
се врти во главата од тој мирис,
или ми се врти од згрозеноста
од она што го прават тука со тие
луѓе, она што му паднало на памет на Алекс? Не смее да прави
такво нешто!
А потоа ме обзема сомнеж.
Па, всушност, зошто? Зошто да
не смее да го прави тоа? Тој сака
да го привлече вниманието на
светот кон Работилницата на
ѓаволот. Вака навистина ќе му
успее.
Во следната просторија ги
има шест, шест стари глави на
шест брчкосани вратови, механички ги отвораат устите, раскажуваат за убивање и за мачење,
и таа приказна постојано се повторува, војници влегуваат во
селото и убиваат, куќите и луѓето горат, тоа се повторува и ќе се
повторува, постојано војниците
ќе влегуваат во селото, затоа што
Алекс ги држи жичките во раце,
и затоа што струјата ги одржува
тие приказни во утробите на препарираните луѓе.
Еј, па нели кај вас во Терезин донираше Мадона. А како би
било, на пример, тука да сними
спот Мерлин Менсон, што мислиш?
Јас сум против тоа, му велам.
Зошто?
Не знам.
Би можел да бидеш секретар на целиов проект, би можел да живееш царски. Ама ако
немаш желудник за тоа, тогаш
оди по ѓаволите. Дај го само тоа
твое Пајаче! Во желудникот ти е,
нели? Океј, ќе ти го отворам желудникот! И онака луѓето може
да се заменат.
Ми паѓа на памет тетка Фридрихова. Овие би ѝ ја украле
смртта и би ја изложиле тука. Не,
тоа не би можел да го поднесам.
Ајде, другар, ми вели Алекс,
подразмисли уште малку. Ќе ти
дадам време.
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Не, му велам.
Верувај ми, треба само да
се навикнеш. Ова е источна традиција. Ленин, Сталин, други поглавари. Знаеш дека требаше да
има мавзолеи со комунистички
светци во секој реон на Сојузот?
Кимнувам со главата. Тоа е
факт.
Па и оној вашиот чешки
претседател Готвалд. Знаеш ли
кој го направи него? Па, токму
Луис, кој друг?
Ја бутка железната врата.
Таму е амбулантата. Така е во секој бункер од ваков тип.
Луис Тупинаби лежи на грб
во кадата. Панталоните, сакото,
минијатурните чорапи, топлинките, сето тоа во еден куп лежи
на подот. Од Луис е останато малечко тело. Главата му е потпрена на дрвена подлога стегната
со штипка. Клунот му штрчи кон
силната светилка на таванот. Од
кадата се шири смрдеа, оние
исти мириси на хемикалии. Дури
кога Алекс ја вклучува светилката, го здогледувам Ролф. Седи на
работ од кадата.
Да, чешките другари ги имитираа советските и сакаа и тие да
го балсамираат својот претседател. Добро, ама Чех во вечноста
исто како Ленин? Е, драго мое
момче! Кагебе му наредиле на
Луис нешто божем да згреши, и
претседателот ви иструли. Како
да не, Луис никогаш не би згрешил. Тој предаваше вештина на
препарирање и балсамирање во
Миловице, ти реков. И беше ѓаволски добар учител.
Алекс ги побутна со нога
парталите од Луис во купот, па
клекна, со штипка ја прицврсти
едната рака на Луис за работ на
кадата. Потоа ја заобиколи кадата и му ја прицврсти и другата
рака. Не знам Марушка во која
му ја боцна инјекцијата.
Лентите со Луис одамна ги
имаме снимено, нели, Алекс
се заврти кон Ролф. Тој влегол
како слеп патник во некој брод
во Јужна Америка и, замисли, се
симнал во Хамбург баш за време
на една нацистичка парада како
индијански главатар со пердуви
на главата. Сакал да види свет,
а го пратиле во логор. Тука, кај
нас, во Белорусија. Тоа бил канибалски логор. Луис го издржал.
Нацистите дури и ја откриле неговата специјалност. Е, сега ние
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ќе го дотераме. Тој прв ги сними
лентите. Тој го изгради овој музеј и знаеше дека ќе стане негов
експонат. Тој е доста постар од
Илин, нели?
И крц. Ја прицврсти ногата
на Луис со штипка, веднаш над
глуждот.
Старото испиено тело сега е
добро распнато. Целосно е потопено во сите тие течности. Повторно крцнува и другата нога е
исто така прицврстена.
Алекс си навлекува гумени
ракавици.
А, да, почекај малку, се врти
кон мене. Нели ти ветив дека ќе
ти ги покажам оние тсантсу?
Симнува од полицата една
кутија и јас погледнувам во неа.
Човечки глави. Малечки. Имаат
набабрени усни сошиени со конец. Или тоа е ортома.
Ги викаме портокалчиња,
вели Алекс. Зашто се големи
колку портокал. Гледаш?
Алекс ми ја истргна кутијата
од раце и пак ја врати на полицата.
За такви тсантсу примероци потребна е вештина. Да се
расцепи черепот така што лицето да остане сочувано, да се
извадат низ носот сите коски, е
тоа ти е вистинска мајсторија.
Кога ги пронашле во оној логор
сите биле запрепастени. Евгениј
Халдеј1 ги фотографирал за Нирнбершкиот трибунал. Како доказ
за нацистичката изопаченост.
Луис требало да биде казнет.
Само што Биохемискиот институт во Москва го побарал како
експерт. Како што Американците
го побараа Вернер фон Браун2,
разбираш? А од Москва до Миловице има само еден чекор.

(превод од чешки јазик:
Соња Стојменска-Елзесер)

1. Руски фотограф кој направил низа

запаметени фотографии од Втората
светска војна.
2.Германски
ракетен експерт во
Хитлеровата армија кој по Втората
светска војна бил префрлен во САД и
работел за Американската програма за
истражување на вселената.

Јахим Топол (1962) е еден
од најпровокативните современи чешки автори. Бил дисидент и
најмлад потписник на знаменитата Карта 77 во времето на комунистичка Чехословачка. По 1989 работел како новинар во списанијата „Респект“, „Ревија револвер“ и
„Народен весник“, а моментално
е програмски директор на Библиотеката на Вацлав Хавел во Прага.
Книжевното творештво го започнал со поезија. Ги објавил збирките „Те сакам до бесвест“ (1988) и
„Во вторник ќе биде војна“ (1992),
а потоа следуваат неговите романи со кои се вредува меѓу најпреведуваните европски прозаисти:
„Сестра“ (1994), „Ангел“ (1995),
„Ноќна работа“ (2001), „Гаргара
со катран“ (2005), „Работилница
на ѓаволот“ (2009), „Чувствителен
човек“ (2017). Пишува и новели и
драмски текстови, а некои од неговите дела се и филмувани.
За романот „Работилница на
ѓаволотја“ ја добил наградата „Јарослав Сајферт“ (2010), а добитник
е и на низа други награди меѓу кои
се истакнуваат Наградата за исклучителен средноевропски автор на
Виленица, Словенија (2015) и Чешката државна награда за литература (2017).
Ова е роман за демоните на
Источна Европа... За тоа до каков
апсурд може да доведе туристификацијата и комерцијализацијата
на геноцидот... За бремето и болката од историјата и меморијата...
За канцерогеноста на тоталитарната доктрина... За смртта наспрема животот, поточно, за животот
наспрема смртта...
Два меморијални локалитета,
Терезин и Хатињ, Чешка и Белорусија, обвиткани во симболичниот
простор на земјата (студената),
подземјето, бункерите, подземните премини, каналите, гробовите...
Комбинација на факт и фикција:
своевиден натур-реализам со
фантазмагорија... Типично чешка
луцидна и цинична варијанта на
црн хумор... Мајсторски израз на
елиптично, речиси фото – раскажување, кое може да удри дури
и во желудникот на читателот, но
секако ги става во погон неговите
мисловни механизми...
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ПРЕВЕДЕНА ПОЕЗИJА
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Најкрасна душа што под сонце била
е сигурно таа, од сè што е на веков:
убава, кротка, нежна, слатка, мила,
сал рози, темјанушки зад неј’н чекор,
фина, умна, чесна, животна сила,
добра со поглед, чин и со збор секој.
Затоа убавиците пред неа гаснат,
како и ѕвездите пред сонцето јасно.
82
Штом склопени ќе видиш ти мои очи,
а духот мој искачен в пекол ил’ в рај,
се надевам, тогаш, солзи ќе точиш
за душата кутра, за мачниот ѝ крај.
А потем, ако си спознаеш ти злочин,
за тоа што ме уби, ќе се каеш, ти, знај...
Затоа, избави се од грев в заден час:
немој, не чекај, жено, да ти умрам јас!
95
Анџело Полицијано (14.07.1454 –
29.09.1494) бил италијански поет, хуманист
и филолог, своевремено најистакнатата фигура на дворот на Лоренцо Величествениот
во Фиренца. Со него, хуманизмот почнал да
излегува од граѓанскиот и политичкиот контекст и почнал да се манифестира како искуство насочено кон индивидуална наобразба
– благодарение на меценството на Лоренцо
Величествениот, Полицијано можел сиот
свој живот да го посвети на хуманистичките
студии и на книжевното творештво, без да
се занимава со политички и дипломатски
активности.

2
Кога само би знаела колку е слатко
да му се дадеш на тој што те љуби,
па и нежност и фат да му вкусиш глатко,
да чуеш како во воздишки се губи,
би згинала твојта крутост на кратко,
и би рекла: „Еднаш да пробам сакам!“.
А штом еднаш пробаш, во својот живот,
за сето чекање, знај, ќе ти е криво.

Штом в плач и маки деној мој се гушат,
бар навечер да починам, без бреме,
макар за час на лице нек’ е суша!
Не се предаваат жарта, огнот темен,
што срце ми изедоа, и ќе ме срушат,
па не ме држи ни место, ни време.
Но џабе: Амор ме праќа по ветер...
Лошо ми е дење, а ноќе пак бетер.
11
Поглед спуштив, чиниш ме очи болат
сонцето штом м’удри со зрак свој блажен;
јазикот, ко’ да ми згина до пола
и не успеа ни еден збор да каже;
ме остави празен, и со душа гола,
онаа што ме прави и весел и тажен.
Џабе сто пати срцето ми рече:
„Појди, речи ѝ да се видите вечер“.

Препев од италијански:
Живко Гроздановски
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ПРЕВЕДЕНА ПОЕЗИJА
Делвина КЕРЛУКУ (KËRLUKU) е поетеса, раскажувач, есеист, публицист, научен истражувач. Писателка
од албанската националност во Македонија. Родена
е во 1985 во Дебар. Член на ДПМ од 2009.
Поезија: „Муза“ (2004), „Алтар“ (2010), „Трага“
(2011), „Сти од Роза“ (2012), „Заливи на Осамата“
(2013), „Есенски секнувања “(2017)
Раскази: „Преговор на нашите денови“ (2016).
КОПНЕЖ

ЧЕКАЊЕ
Сама во собата (јама), во глувата самица
Исфрлена во брегот на морето од моите солзи,
кога ќе сè сетам дека не си
Твојата сенка зошто ме следи а зад врата ми
се криеш,
Јас што те чекам зад густите „решетки“?!
Се молев на вечерната болка да ѝ стигне
крајот,
А на другата само Бог знае
Липањата се завиткаа со солзи и тревожната
душа изгорува
Без сила во мојот молчалив свет со сништа обземен
Со измислени крилја скришум се качувам каде
срцето пали молњи,
Срце кое не мирува
Меланхолична мeлодија испева?
Несреќна, под налутеното небо, мојот вресот
никој не го слуша!
Моите сништа безмилосно се прекинуваат.
Не го слушам, иако го познавам..., тој глас!
Повторно над клепките падна роса, влажни
солзи, сол на рана
Додека во небото ноќта се разделува од денот,
Меѓу нас стои молкот, тежок товар, кој не се
носи!
Скопје, 7 јуни 2018 г.
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Каква тага!
Овој молк, како разделба, оваа црна ноќ не го разбира
Кога мрморам како кобна вест, потоа врескање,
потоа пискот...
Со ветерот ми се нишаат болките.
Со крикот на лебедите разговарам
(ти си ми сè и сешто)
Сешто поседував во овој свет, застана за миг,
во твојот молк.
Доживеаната љубов, или сништа, исконско, изгледа
Маѓепсана, во тој крик, цел ден додека ноќта не ја
преспиев
Ги губам моите патишта, низ најболната болка
чекорам
Низ таква болка која ниту може да се замисли
Ниту трага се гледа во дворот на робовите, осамени
Го гледав ронливиот покрив на небото,
и се прашував: каде талкаш, Господи?
Лутите мисли канџи пуштаат и ме заковале,
Ниту надежда ми е на помош
Моите ѕидови – единствени сведоци – Коба во оваа
самотија
Го голтам секој вресок од касајот, наутро, напладне,
во темните ноќи
Оваа тага без повраток , можеби – ја омекнува
болката на мојата душа?
Молитвите пуштиле корени (да дојдеш),
да се соединам како со вечниот мир
(да не станам гласна болка)
Како во нашите ноќи, заспана во рајот
Овој сон, ми ги исцрпи солзите, земајќи сила од
сината купола
Куќата полна со небесна светлина!
Кога се враќам од сон, гледам дека мракот
се вдомил тука,
Ме обзема липање, липање за памтење
Слушав во мене дека затворениците почнаа да се
молат гласно,
Кога утрата доаѓаат студени...
Нели?
Скопје, 6 јуни 2018
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ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА
Ресул ШАБАНИ – поет, раскажувач,
романсиер, драмски писател, публицист,
преведувач. Писател од албанската националност во Македонија. Роден е на 14
октомври 1944 година во Струга. Член на
Македонскиот ПЕН. Член на ДПМ од 1976
година. Поезија: „Риба“ (1975), „Хамлет со
црно кече“ (и на англиски, 1978), „Езерска
самовила“ (1983, и на македонски јазик),
„Водописец на полето“ (1986), „Ох Америка“ (и на македонски, 1989), „Измислен грев“ (1996), “Срцева Вода“ (албански – романски, 1997), „Мирис на дуњи“
(1998), „Повторно за плачиврбата“ (2003),
„Подарен сон“ (на албански и македонски, 2012). Раскази:„Езеро“(1974),„Свето“
(1978), „мокра трепка“(1994), „Невеста од
далги“ (2001), „Мост од вода“ (и на македонски, 2007).Романи: „Лубовта на Капетанот“ (1983); (на македонски јазик 2010)
Драми: „Стариот борд“ (1982), „Дожд во
Уертомонто“, „Фани доаѓа сам“ (1987),
„Вода и сол“, „Кумова слама“, „Монотонија“, „Седум драми“ (1999), „Витрина на од претставници на ресцената“ (2010), „Лубовта на Капетанот“ несансата.
Беше
поминато
(драматизација).
подолго време откога Капетанот не беше
влезен во својата омиКапетанот без подолго задржување, се врати дома, некаде лена соба. Фрли еден поглеСд
на периферијата на градот. Куќа- врз рафтовите со книги, и поглета беше стара, но добро сочува- дот му се закова кај неговиот лина. Имаше широк двор со ѕидни ковен портрет, сликана од слиогради, кои не пречеа да се гле- карката Дали, која студираше во
даат оддалеку двата катови на Рим во исто време кога студиракуќата, додека приземјето беше ше и тој. Далечна историја, убаскриено од оградата. На челна- ва, но и страшна истовремено.
та страна имаше голем балкон, По телото му поминаа снопови
кој повеќе личеше на старите од морници/ Нозете почнаа да
чардаци. Се протегаше до по- му се тресат, што повеќе не го
ловина на собата, која служеше држеа телото. Легна на миндекако работна соба на Капетанот. рот, ги стави рацете под главата,
Тука тој го поминуваше и сло- и несвесни, погледот од неговибодното време, што во голема от портрет се премести, летнаа
мера го користеше за читање. кај Галеријата Тицијан во Рим,
Читаше воена литература, ме- каде ја сретна младата сликарка,
моари на истакнати војсководи- Дали. Нејзиното вистинско име
тели и државници... Но, читаше беше Дисра, но од почит кон
и уметничка литература, која го таткото на фантастичната слика,
влечеше од времето на студии, шпанскиот суреалист Салвадор
и никако да се одвои од таа на- Дали, таа за свое уметничко
вика. Божествената комедија име го избра неговото презиме
на Данте скоро да ја знаеше на Дали. Ги обожаваше неговитепамет. Потоа прелистуваше и дела, а посебно неповторливите
албуми со слики од истакнати слики Канибализам и Импресии
италијански сликари, посебно од Африка.

ЛУБОВТА НА КАПЕТАНОТ
(глава седма)
Беше есен на ’20-тите. Прочита по весниците за наредната
ликовна изложба, и ќе одеше
секако. На отворањето сигурно
немаше шанса со статус на студент, туку во некој друг божји
ден, додека ќе останеше отворена, а во Рим тоа трае подолго.
Ги гледаше и разгледуваше сликите подолго време, кога очите
му подзастанаа кај сликата на
еднарусокоса, со косата собрана
одзади, со долг врат, очи сини,
тенки веѓи, клепки подолги од
нормални, мали уши, прав нос,
јаболкници стопени во лицето,
и заби, ах заби - струшки бисери. (За чудо, по години многу, за
време на уметничка средба во
еден ресторан крај една река, во
периферијата на Рим, што Дали
ја потсетуваше на нејзиниот роден крај, нејзините заби, а не
нејзиниот портрет, ќе ги уочеше
еден стар сликар, кој ги фалеше јавно пред сите присутни...)
Но тоа што му остави посебен
впечаток на студентот, беше погледот. Беше еден поглед што
не можеше да го дефинираш
дали се моли, проколнува, бара,
побарува, патува во недоглед,
плива во длабочини, лета во
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височини... Поглед што те зграпчува и те поробува. Во таквата
изгубена ситуација, увото му
фати еден дијалог на албански
јазик. Се освести и до себе виде
две млади девојки кои ги коментираа сликите. Едната беше
есмерка, полничка, додека другата оваа од сликата. Боже мој,
рече, дали е можно?! Час ја гледаше девојката час сликата со
портретот. Ова ќе биде, рече. Се
охрабри и ја праша. Девојката се
најде меѓу две чуда: прво што
слушаше и гледаше еден Албанец, и второ, споредбата што
ја правеше со сликата. На почетокот тоа го сфати како машки
трик, кога ќе им се допадне некоја девојка, мажите не знаат
што да зборуваат. Потоа се увери дека момчето не го направи
со таа намера. Случајност, рече
таа, случајност. Сличностите, и
во вакви размери, можат да бидат случајни. Како што е случајот
со мене и моделот н сликарот.
Девојката потекнуваше од
еден град во североисточниот
дел на Татковината, град каде се
сретнуваат две реки. Беше дојдена да студира сликарство, не
само што ѝ се допаѓаше и затоа
што имаше дарба, туку сакаше,
по секоја цена, да оди по врвиците на татко ѝ, или да ја исполни неговата желба, кој поради
некои апсурдни прилики, не
успеа да стане сликар со звучно
име. Ти треба да станеш ѝ беше
рекол на ќерката. Ти ќе станеш!
Ова претскажување навистина
се исполни. Дисра стана значајно име во сликарството. Нејзините уметнички дела се проткајуваат со спонтан лиризам, полно
со импресивни темно-светли.
тонови. Имаше љубов и благородност, имаше хуманизам кај
нејзините слики. Критиката забележуваше дека кај нејзините
слики се забележува некакви
тажни тонови, меланхолични,
но не завршуваат во песимизам.
За чудо, кај портретот на Тали,
се гледаше еден оптимизам, а и
претерување. Таа со оваа слика
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излегуваше од нејзиниот стилски атар. Кога нејзиниот љубовник ја прашуваше за причините,
таа кратко му одговараше: не
му личи на воин меланхолијата!
Ака плаче, ќе му падне пушката
од рацете. И потоа ќе се смееше
радосно. На Татковината не ѝ
требаат офицери плачковци. Но
таа знаеше да биде и строга кога
за мотив ќе избереше судбини
од историјата на нејзината татковина и нејзиниот народ. Уште
како студентка, отвори изложба,
не само групна, туку и самостојна.
Се разотидоа за да се сретнат на друга изложба. Но сега
студентот ја покани, а девојката му одговори: ДА! Ја посетија
изложбата, ручаа, испија кафе,
зборуваа за сликите на изложбата и се разотидоа како пријатели.
Освен физичката убавина што се
гледаше: високата тенка става,
долгиот врат, студентот ја уочи
и нејзината душевна убавина.
Умерена во однесувањето, благородна во душата, искрена... Не
ја поднесуваше игноранцијата,
преправањето, егоизмот... Сето
тоа не го остави индиферентен
студентот на Воената академија,
затоа едвај чекаш прилика да ја
покани на некој сличен настан,
макар и само да ја види.
И, не помина многу време,
по весниците се објави веста
дека тогаш и тогаш, по повод
годишнината на една од главните улици на Рим, ќе се отвори
една ретроспективна изложба.
Дали беше информирана. Секако таа студираше сликарство,
па немаше да пропушти таков
настан – ќе одеше сигурно, но
посакуваваше да биде поканета
од Тал, така се викаше студентот.
И тој ја покани два дена порано.
И двајцата летаа од радост, но го
криеја тоа еден од друг. Тој отидепорано и фатил место до споменикот на еден голем римски
хуманиста. Таа дојде, како што
доаѓаат пеперутките напролет:
лесна, убава, со малку шминка
со малку отворен дел од телото

и со многу гордост. Разгледаа некои од изложените слики, испија
по еден пијалак заедно со другарите на Тал, на кои им остави
многу добар впечаток. Случајноста сакаше тука да ја сретне и
најголемиот жив сликар на Рим
– Матеус, со кого потоа станаа
добри пријатели. При заминување Тал ѝ предложи да се напијат на само уште по еден пијалак, кај таверната што го носеше
името на римскиот император
Трајан. Таверната се наоѓаше во
близина на хотелот со најубави
соби во градот, Маки, убавината на собите ќе ја доживееше и
самата. Им се допаѓаше и поради фактот оти така се викаше и
родното место на големиот албански поет, Јероним де Рада
од Калабрија, чија поезија Дирса ја рецитираше често. (Тал ѝ
вети на Дали дека еден ден ќе ја
носи во Маки, но...). Зборувајќи
за сè и сешто, падна зборот и за
љубовта, за што имаа различни
гледишта. Дали ја бранеше тезата дека се сака само еднаш, додека Тал ѝ се спротивставуваше
со својата теза, дека љубовта се
повторува во разни форми и набои. Таа му призна на Тал дека
штотуку беше се разочарала од
една голема љубов, па затоа стана колеблива. Кога излегоа на
тесната уличка од таверната Кај
Трајан, тој ја фати за рака, излезе пред неа, како да сакаше да
ѝ го попречи патот, и прозбори
неколку слатки љубовни зборови, па ѝ украде бакнеж. Првиот
бакнеж...
Подоцна таа му призна декаго очекувала и посакувала
бакнежот.
Капетанот се изгуби во портретот, што беше изработен од
рацете и срцето на Дали, и му
беше подарен две години после
првиот бакнеж, кога таа веќе
стана беше негова љубовница
со срце и душа.

Превод на
македонски јазик:
Р. Шабани

стожер

ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА

ПОЕТСКИ ЦВЕТНИК ЗА ТАТКОТО

„МОЈ ОТАЦ ХРАНИ ПТИЦЕ“ –
АНТОЛОГИЈА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ
Неодамна, во издание на Издавачката куќа „ Лјена реч“, од Тузла, излезе од печат една мошне необична поетска антологија, со наслов МОЈ ОТАЦ ХРАНИ ПТИЦЕ. Нејзин составувач е поетот Власта Цениќ
од Долјавац, крај Ниш. Главен уредник на изданието
е сопственикот на издавачката куќа, поетот Шимо
Ешиќ. Антологијата содржи околу 250 песни, сите
посветени на таткото, напишани за децата од сите
возрасти, од речиси исто толку автори од сите некогашни републики во Југославија. Меѓу нив се и песни
од неколкумина македонски писатели за деца, меѓу
кои се: Видое Подгорец, Глигор Поповски, Александар Поповски, Трајче Кацаров, Христо Петрески, Киро
Донев, Науме Попески, Горјан Петревски, Славица
Дабевска и Димитар Алачки. Донесуваме неколку од
застапените песни во поетски цветник за таткото.
ПРИКАЗНА ЗА ТАТКО МИ
Секоја приквечер уморен
тој ни се враќа
кога денот кон залез јазди
и секоја приквечер лицето
негово добро
нова брчка го бразди.

КОГА ТАТКО ТИ Е...
Имам татко –
поголем од планета!
Кога кренат на рамо
тој мене ме шета –
јас можам дури
и Сонцето да го дофатам!
И на Месечината
на ручек можам да навратам!
Вешто на ѕвездите –
опашките да им ги скратам!
Ехееј, кога татко ми
на раме ќе ме крене –
никој не е како мене!
Тогаш, сè гледам
и сè знам, и тоа:
дека си најголемо дете
кога таткото, поголем од планета –
кренат на раме те шета!
Трајче Кацаров

И започнувајќи ја својата
приказна нова
донесена од полето,
тој ми ја открива вистината за
лебот и земјата
и убавината на пролетта.
Потоа долго е замолчан
и со испукана рака
ја гали мојата коса,
а јас го чувствувам немиот тек
на приказната
ко здив на ливада в роса.
Секоја приквечер уморен
тој ни се враќа
сонцето кога зајдува
и в секоја брчка лицето
што му го бразди
по една добрина најдувам.
Видое Подгорец
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Во село Црвена Вода, Охридско

ТАТО
Често мојот тато
ќе ме чукне по грбот и ќе рече
Кажи,
Нели јас и ти сме
вистински мажи?

ОТВОРЕНА СПОМЕН - КУЌА И СПОМЕН - СОБА
НА ВАНЧО НИКОЛЕСКИ

Тој и јас кога навечер седнуваме
само за големи работи зборуваме:
слонови диви,
локомотиви,
за трудот на лулето,
за потта врела
и за големи јуначки дела.
И на крајот пак ќе ми рече:
Сине, кажи,
нели јас и ти сме
вистински мажи!?
СОВЕТОТ НА ТАТО
Глигор Поповски
НОВИТЕ ПАТИКИ
Јас сум бил дете,
пролетно цвете,
кога со мама останав сам.
Татко ми негде
ветер го дувнал,
паметам добро и добро знам.
А вака раснев
и не е важно:
некогаш весело –
некогаш тажно...
Но, еднаш едно
пролетно пладне,
кога во дворот
фиданки садев,
со плачни очи,
патики нови мене ми даде.
Радост и возбуда
веднаш се всели,
за моите први патики бели.
Мајка ми болка
в гради ја пече,
нив ми ги фрли
во потокот речен.
Ги гледав како
пловат по вода, а јас останав
со стари да одам.
Детството разни
приказни плете,
си било еднаш
едно тажно дете.
Науме Попески
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Една мудрост, вака звучи:
Човек, тоа – гордо звучи!
Ти чекориш, сине браво!
Биди среќно, гордо, здраво,
расни, вишнеј, в љубов цветај,
како славејче пеј и летај...
Расни в јаве и во сонот:
по ливади, крај бетонот...
Но, запомни, кај и да си –
добра мисла да те краси!
Зашто ти си – иден човек.
Памети ти го тоа довек!
А, секому, дај му рака.
Сакај го за да те сака.
Помагај – кому е можно –
со секого живеј сложно!
Киро Донев
ВИКЕНД
На викенд покрај плитка река.
Ги одведов синот и ќерката.
Се радуваа на сонцето.
Се брчкаа во студената вода.
А јас сакав и топченца.
Од кал да си направат.
Во лесна сенка да ги засушат.
Шлајка да си поиграат.
И на тој начин се виде.
Што е на заминување.
Што нас не истиснува.
Кој е татко што се деца.
Александар Поповски

Спомен плочата на родната
куќа на писателот Ванчо Николески ја откри претседателот на
Собранието на Друштвото на писателите на Македонија, кој одржа и беседа за ликот и делото на
бардот на македонската литература за деца и млади Ванчо Николески.
Додека пак во училишната
зграда во родното село Црвена
Вода, каде што учел Ванчо Николески, беше отворена Спомен собата на Ванчо Николески каде се
наоѓаат примероци од неговите
дела и предмети поврзани со неговиот писателски живот.
Х. П.

стожер
Ванчо Николески

КАКО ПОЧНАВ ДА ПИШУВАМ
Во првиот јануарски број на
„Титов пионер“, од 1955 година,
по повод одбележувањето на
десетгодишнината од излегувањето на „првиот лист за деца“
„ПИОНЕР“, има куси биографии
и по една творба од: Славко Јаневски, Ванчо Николески,Васил
Куноски, Борис Бојаџиски, Глигор Поповски, Цане Андреевски
и Љубица Ничковиќ. Еве што
има напишано, како сеќавање
за излегувањето на првиот весник за деца на 3 јануари 1945 година, Ванчо Николески, еден од
првите и најверни соработници
на тогашните уредници Славко
Јаневски и Васил Куноски.
ХХХ
„Иако беше пред десет години, како сега се сеќавам. Во

Охрид и Струга беа Германците.
Училиштата не работеа. Само
Дебарца беше слободно. Таму
беа партизаните. Борбата насекаде се разгоруваше. Народната
армија педа по педа ја ослободуваше нашата земја.
Точно на десетти октомври
1944 година ми беше наредено
да бидам учител во слободно
Дебарце, во селото Белчиште.
Иако борбата се водеше, требаше да се работи и учи на македонски јазик. Ама како? Немаше
ни буквар, ни читанка, пак било
каква книга на македонски јазик.
Навечер, откако ќе ги пуштев децата да си одат дома, на газиена ламба или лоена свеќа почнав да пишувам стихотворби за
деца. На другиот ден учениците
ги препишуваа стихотворбите во
своите тетратки и така ги учеа.
И другите учители од околните
села ги препишуваа моите стихотворби и ги предаваа на децата. Првата стихотворба ми беше
‘Родното школо‘. Така поникнаа
и се родија првите мои стихотворби за деца.
Еднаш со моите ученици
доживеавме голема радост. Во
селото го добивме првиот број
на листот за деца „Пионер“, кој
го уредуваше поетот Славко Јаневски. Оттогаш почнав редовно да соработувам во листот за
деца „ ‘Пионер‘. Во 1945 година

дојдов во Скопје да работам заедно со Славко Јаневски во редакцијата на ‘Пионер‘. Подоцна
дојде во редакцијата и уредникот Борис Бојаџиски, а после сегашниот уредник на ‘Титов Пионер‘ Васил Куноски.
Листот се менуваше и ширеше, кругот на соработниците
се зголемуваше.
Се отпечатија буквари, читанки и други учебници на македонски јазик. Тие што беа тогаш ученици порастоа и станаа
мажи, но споменот на тие први
дни, на првиот лист за деца е
уште свеж и никојпат нема да го
заборавам“.
(Забележил: К. Донев)

Пресек низ вековите

СЕДУМ ДЕЦЕНИИ ПЕЧАТ ЗА ДЕЦА
Пред
сед
думдесет
и три
години (на 3
ј
јануари
1945
година), излезе
првиот печатен
„листот за деца“ – ПИОНЕР. Негов прв уредник
беше писателот Славко Јаневски. Заедно со „Пионер“ една година излегуваше и „ Титовче“, кои
набргу прераснаа во „Пионерски весник“ и „Титов пионер“.
Во тие први „листови“ (списанија за најмладите) покрај Славко Јаневски, како уредници и
соработници работеа и: Јонче Јосифовски, Борис
Бојаџиски, Ванчо Николески, Цане Андреевски,

Васил Куноски, Глигор Поповски, Славчо Темков
и Љубица Трпевска-Личковиќ.
Од горенаведените први „пионерски листови за деца“, што се појавија во штотуку ослободената Македонија, се родија и списанијата за деца,
во издание на специјализираната издавачка куќа
„ Детска радост“ од Скопје – „Наш свет“ – забавник за млади, „Развигор“, литературно списание
за деца „Другарче“ и „Росица“, наменети за децата од градинките и за првачињата. Тие и денес
другаруваат со младите читатели, продолжувајќи
ја традицијата за грижата и воспитанието и образованието на децата во нашата Република.
К. Д.
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РЕЦЕНЗИИ

Мишел Павловски

СТРОГА И ХРАБРА
МАКЕДОНСКА АНТОЛОГИЈА
(Раде Силјан „Современа македонска поезија“, Матица, Скопје, 2018)
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Верувајќи му на Владимир Бити, цврсто го
прифаќам неговиот став дека (естетската) вредност е субјективна, во зависност од тоа што читателот, гледачот, односно, оценувачот ќе прифати
како точка на компарација во однос на она што го
вреднува. Колку што ваквиот став сметам дека се
однесува и на овој осврт, уште повеќе се однесува
на антологиските избори. Јасно е, секоја антологија во себе ја содржи и естетичката определба на

литетот (по мислењето на приредувачот) и според принципот „ај-да-не-се-замерам“ (пак според
приредувачот). Ова, се разбира, не значи дека македонската литература и македонската критичка
мисла минативе децении на јавноста не ѝ понудиле сериозни, обмислени и естетско и теоретско
фундирани антологии. Само сакам да кажам дека
кај нас постојат обата вида/пристапи кон составувањето антологиски избори. Тоа подразбира дека

авторот, но и неговиот критичко-теоретски став
во однос на поезијата. Познати се случаи во македонската литературна историја кога врз антологичарите влијаеле и други, да речам, надворешни
фактори, кога биле застапувани или изоставувани
автори врз основа не на личната естетика туку на
актуелната политичка (поточно: политикантска)
ситуација, врз основа на личните пријателства
(или непријателства), во потрага по моментална
или некаква долгорочна, не-естетска и не-литературна цел. Уште повеќе: постојат антологии во кои
има долга редица автори, застапени и според ква-

не постои еднозначен одговор на прашањето која
или чија антологија е добра, подобра или полоша
од претходните или идните избори. Сепак, станува збор за личен став на антологичарот, како што
станува збор за личниот став на читателот.
Ми беше потребен ваквиот вовед за да детерминирам неколку карактеристики на најновиот
труд на Раде Силјан „Современа македонска поезија: Од Кочо Рацин до Славе Ѓорго Димовски“
(Матица, Скопје, 2018).
Веднаш паѓа во очи строгоста на изборот. Во
антологијата на Силјан, за период од осумдесети-

стожер
на години (ако како почеток на одбројувањето ја
земеме годината на објавување на „Бели мугри“)
застапени се само 28 автори: Кочо Рацин (со 10
песни), Славко Јаневски (десет песни), Блаже Конески (дванаесет песни), Ацо Шопов (единаесет
песни), Матеја Матевски (десет песни), Гане Тодоровски (десет песни), Љубен Ташковски (четири
песни), Анте Поповски (осум песни), Јован Котески
(осум песни), Петре М. Андреевски (осум песни),
Влада Урошевиќ (седум песни), Радован Павловски (девет песни), Петар Т. Бошковски (осум песни), Иван Чаповски (шест песни), Михаил Ренџов
(пет песни), Јован Павловски (девет песни), Светлана Христова-Јоциќ (седум песни), Чедо Јакимовски (осум песни), Гордана Михаилова-Бошнакоска
(пет песни), Ристо Василевски (седум песни), Тодор Чаловски (пет песни), Ефтим Клетников (десет
песни), Санде Стојчевски (седум песни), Веле Смилевски (осум песни), Ристо Лазаров (седум песни),
Катица Ќулафкова (девет песни), Бранко Цветковски (шест песни) и Славе Ѓорго Димовски (шест
песни). Ваквата строгост, воздржаност на антологичарот е аргументирана во трудот кој (скромно
би рекол) е заглавен како Предговор. Тука, Раде
Силјан, во опсежна студија од околу шеесет страници, ги определува особеностите на поезијата на
секој од застапените автори, со манир на искусен
критичар и историчар на литературата го теоретизира поетскиот профил на секој од авторите.
Истовремено, со Предговорот, приредувачот го
брани и аргументира и својот избор. Сериозно
обмислена, со оригинални ставови, оваа студија
не само што е вовед во Антологијата, туку ќе биде
и референтен извор за проучувачите на македонската поезија.
Строгоста на изборот за која зборувавме нè
води до уште една карактеристика на делото на
Силјан. Храброста на проектот. Храбро е, навистина е храбро, во македонската културна средина

СОВРЕМЕНА
МАКЕДОНСКА
ПОЕЗИЈА

Раде Силјан СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА

Раде Силјан

да се објави антологија во која се застапени само
28 автори. Си ги замислувам погледите, гневни и
презриви, на многумина кои своето име нема да
го најдат во книгата. Особено гневни и презриви,
претпоставувам, ќе бидат погледите на оние кои
се самонаречени величини. Но, тоа е ризикот на
секој антологичар, ризик кој мислам дека Раде
Силјан го презема не само свесно, туку и намерно.
Приредувачот, во својата воведна студија
нема валоризаторски ставови во однос на застапените поети. Нема директни вредносни оценки
ниту во текстот, ниту во редоследот на авторите,
кој е хронолошки. Сепак, тоа не значи дека Силјан,
ненаметливо и суптилно, нема градација кога станува збор за застапените автори. Неговиот став се
провлекува во студијата, во која делот посветен
на авторите се разликува по должина. За некого
повеќе, за некого помалку. Впрочем, вредносниот став на приредувачот се огледа и во бројот на
застапени песни за секој автор. Така, ќе повторам,
ненаметливо и суптилно, Силјан и по ова прашање ќе си каже што има да си каже. Конечно, на
крајот на книгата приложени се кратки биографии
на застапените автори.
Треба, на крајот, нешто да се каже и за дизајнот на антологијата. Книгата има повеќе од 300
страници, на квалитетна хартија, со тврд повез и
заштитна обвивка. Ликовното обликување на кориците и на целата книга е на Методија Николовски и е во склад со основните карактеристики на
изборот – строг, но истовремено елегантен.
Можеме да се согласиме, делумно да се согласиме или воопшто да не се согласиме со изборот на Раде Силјан. Може да ни се допаѓа или
да не ни се допаѓа неговиот последен труд, но не
можеме да не признаеме дека станува збор за сериозна, обмислена, строга и храбра книга. Која,
секако, ќе предизвика интерес во сегашниов културен и литературен миг.

Раде СИЛЈАН (1950, Жван) – поет, критичар, есеист, преведувач, антологичар.
Основач и главен уредник на „Матица
македонска“ од Скопје.
Поетски книги:
Третиот лик на времето (1975), Сенки на
јавето (1980), Гласник (1989), Заѕидување
на сенката (1990), Осамен поглед (избор,
1996), Пресликано време (1999), Гласот на
предците (2001), Провев во татковината
(избор, 2004), Горчлив вилает (2006), Сенки
на татковината (2007), Врвови (2008),
Кругови (2009), Завештанија (2010), На мегдан за татковината (избор, 2010),
Молитвење (2011), Блажена (2012), Сенка
на векот (2013), Огледало на вековите
(избор, 2013), Молитви, блаженства, сенки
(2014), Отворена книга (2014), Молитва за
Македонија (2015), Устата на јавето
(2017), Триптих за Македонија (2018).
Критики и есеи:
Пронајден облик (1986), Дијалог со времето (1988), Магијата на зборот (1991),
Литературни координати (1999),
Македонски писатели и дела кн. 1 (2006),
Македонски писатели и дела кн. 2 (2008),
Огледи за македонската проза (2010),
Огледи за македонската поезија (2010),
Текови на македонската литература
(2011), Совршен облик (2014), Автентични гласови (2015).
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Ермис Лафазановски

ГЕОРГЕ ДОБРЕ: ОД ДРУГАТА СТРАНА НА БРЕГОТ:
ПОЕЗИЈАТА КАКО ОСВОЈУВАЊЕ НА НЕВОЗМОЖНОТО
„Малкумина се тие коишто
стигнуваат на другиот брег“,
вели истакнатиот романски поет
и есеист Георге Добре цитирајќи
од мудрите изреки на Буда, и
додава „останатите луѓе трчаат ваму-таму од оваа страна“.
Оваа длабока мисла најдобро
го објаснува не само поетското
туку и животното кредо на овој
еминентен романски автор, роден во Јаломица, кој успеал да
стигне од другата страна на брегот не само преку својата длабоко филозофски ориентирана
поезија туку и преку културниот
мост кој го изградил за време на
неговата долгогодишна поетска
кариера, и преку кој ги зближи македонската и романската
култура. Името на романскиот
поет Георге Добре им е добро
познато на македонските литературни дејци уште од времето
кога тој како главен и одговорен
уредник на списанието за литература „Хелис“, доаѓа во Македонија на Рациновите средби
во Велес во 2012 година и кога
заедно со македонскиот поет и
преведувач од романски Димо
Димчев го иницираа ова „литературно братство“ со идејата за
меѓусебна промоција на списанијата „Хелис“ од Слобозија
- Романија, „Раст“ од Битола
и „Бранувања“ од Струга. Како
резултат на овие напори и соработката помеѓу овие двајца автори во 2016 година во рамките
на издавачката продукција на
списанието „Хелис„ во Романија
излезе антологијата на македонската поезија насловена како
„Човекот кој иде од некаде“ во
препев на Димо Димчев. Истата
година Георге Добре станува и
лауреат на наградата „Струшки
литературни средби“ добивајќи
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ја наградата „Струшко слово“ на
културниот центар „Бран“ и списанието „Бранувања“ од Струга,
а романското списание „Хелис“
добива специјална награда за
промовирање на балканските
културни врски.
„Од сругата страна на брегот“ поетот Георге Добрe стигна
и преку својата многуслојна и
повеќезначна напати и симболичка поезја која ја има објавена во дванаесет збирки песни,
меѓу кои литературната критика
како најзначајни ги споменуваат
збирките „Скокајќи од камен на
камен“ и „Трофеи“, за кои во романската критика се вели дека
ја изразуваат „длабоката смисла на една сопствена егзистенцијална визија на една онтолошка перспектива во која се чини
како поетот да се вметнува самиот себе без намера да обопштува одредена идеја, но преку која
создава општо прифатени вредности“. Во својата поезија Георге
Добрe вели дека другиот брег е
блиску/ тука/ во мојот ум, затоа
што се работи за единствениот
брег на реката преку кој трчаат
духовите на реалноста. Каменот
тој духовен и реален елемент,
стожерот на светската филозофија и поезија почнувајќи од
алхемичарите па до каменот од
Поезијата на Георге Добре час е
сигурно тло на кое може да се
гази за да се стигне до другиот
брег, што имплицира понирање
во самиот себе и осознавање на
сeбеството преку поезијата, час
е духовната тежина која поетот
мора да ја носи цел живот со
себе на патот кој чистото сознание кое се наоѓа на другиот брег
и кое може да биде артикулирано единствено преку лирскиот
глас на поетот.

Изборот од поезијата на
Ѓорѓе Добре која денес на свечениот миг на доделувањето на
наградата „Книжевен жезол“,
излегува во превод на македонски јазик, сведочи тоа дека постојат многу заеднички елементи во неговата позија типична
не само општо за балканската
поезија туку и посебно за македонската. Каменот, планината,
танцот или играта, митската рекатуелизација на имагинарните
елементи создадени за сознавање на реалноста се само еден
мал но значаен дел од таквиот
корпус на поетски симболи кои
ги среќаваме во песните како
што се Мајсторот Маноле после
летот, чија основна тема е заѕиданата невеста, мотив познат
во народната поезија на целиот Балкан, и Ден после создавањето на светот (посветена на
Габриел Гарсија Маркес) во која
фигурираат таинствените космогониски мотиви со интернационален но и балкански карактер.
Од ова гледна точка,
мисијата на поетот Ѓорѓе Добре
насловена како „ поезијата како
освојување на невозможното“
и пораката дека поетот секогаш
мора да се стреми да помине
„од другата страна на брегот“ се
порполно оправдани. А од другата страна на брегот како што
веќе рековме се наоѓаат токму
тесните врски меѓу македонската и романска поезија.
Од името да друштвото на писателите на Македонија, му ја
честитам престижната награда
Книжевен Жезол на романскиот
поет Ѓорѓе Добре и му посакувам уште долги години плоден
поетски ангажман.

стожер
Виолета Танчева-Златева

СТАМЕН ЧЕКОР ПО ЖИЦАТА НА ЖИВОТОТ
Кон поетската книга Чекор по жица на Вања Изова Велева. Скопје: Паблишер, 2018
Вања Изова Велева е познато име во
книжевниот свет, но и за вљубениците во
поезијата, и тоа добрата поезија. Од објавувањето на нејзината прва стихозбирка
во 1993 година, таа стамено чекори по
својот поетски пат. На него, како вистински
градител, без брзање, промислено и макотрпно, ги реди камените коцки-зборови
создавајќи една препознатлива поетика
која малкумина можат да ја имитираат.
Таа е особено ценета од своите колеги творци кои умеат да ги препознаат
вистинските вредности во нејзиното творештво и во нејзиното ненаметливо човечко постоење. Иако создава „во завет“, активна е веќе четврт век – поминаа точно 25
години од издавањето на нејзиното прво
поетско дело. А секоја нејзина нова книга
доаѓа да нè потсети на некоја подзаборавена човечка вистина или, поинаку кажано
– на подзаборавената човечност, на нашата отуѓеност и
немањето време за Другиот.
Премерување на зборот
Својот самобитен творечки пат Вања го поплочи со
9 забележителни поетски книги: Вентил во постоењето (1993), Смртта на рибата (1995), Зашиени грла (1997),
Правта не зборува (2002), Плач во кутија (2007), Бездна
угоре (2010), Позајмена прашина (2013), Безмалку (2016),
и најновата книга со мошне сугестивен наслов: Чекор по
жица. Велам „самобитен“ творечки пат затоа што таа не
е препознатлива само по темите и по начинот на кој им
пристапува, туку и по стегнатиот израз, кој ѝ е толку иманентен. Кај неа не нè освојуваат само необичните наслови, неочекуваните пресврти, метафори и поетски слики
што распукуваат пред нас со својата полнокрвност и со
чувството на „веќе видено“ – во некој претходен живот,
во некој недосонет, кошмарен сон. Кај неа уште на прво
читање нè плени користењето на самиот јазик. Имено,
Вања Изова Велева е мошне строга и одмерена во користењето на своите главни алатки – зборовите. Читателот
има чувство дека секој збор, секој израз има точно одредено место во стихот и дека неговото поместување, одземање или додавање на нов би значело нарушување на
целата песна. Но од друга страна, нејзиниот јазик е чист,
неизвештачен и секојдневен, и можеби токму затоа знае
толку да нѐ допре искрено проговарајќи за болките што
сите нè морат, за радостите што сите ги посакуваме, а сè
почесто ни бегаат...
Мене како лектор природно ми доаѓа да додадам
кратка заменска форма таму каде што е нејзиното природно место – особено во прозата – да ставам предлог
таму каде што мислам дека фали, да го членувам општопознатиот збор тогаш кога стои како неопределен. Таму
каде што Вања вели: Си ветив дека ќе го слегнам огнот од
небо / и смирам линијата на морската шир, лекторката
во мене би напишала: Си ветив дека ќе го слегнам огнот
од небото / и ќе ја смирам линијата на морската шир. Но
ако направам по своето лекторско, а не поетско наоѓање,
тогаш би се изгубил еден суштински белег на поезијата

на Вања. Зашто една од нејзините препознатливи карактеристики е токму таа
скржавост во употребата на зборовите,
токму тоа нивно премерување за да се
каже што повеќе со што помалку. Таа и
самата во песната „Нижење“ ќе рече:
Нишка по нишка нижам нижаница
не за да играм со зборот
туку од малку да направам многу.
И нашата сакана професорка по
македонски јазик Елка Терзиева, која на
времето ја водеше и литературната секција во гимназијата „Јане Сандански“ во
Струмица, секогаш нè поучуваше: „Со
помалку зборови да кажете повеќе“.
Вања е една од ретките поетеси кои –
веројатно несвесно – го почитува тој
совет. Таа не сака да ниже зборови убави само однадвор, а испразнети од подлабока смисла,
не сака многу-многу да употребува епитети и да ги кити
своите стихови. Тие се сурово едноставни, прочистени
од секое зборче што би дошло отповеќе. Така добиваме
една стегната мисла која боде со својата едноставна прецизност, збор што удира токму таму каде што треба: во
срцето – како чиста емоција, во главата – како поттик за
размисла, или можеби во совеста – навраќајќи нѐ на некој настан, гест или изречен збор што нѐ тера да се преиспитуваме, да се покаеме, да му погледнеме во очи на тоа
нешто што долго не сакаме да си го признаеме пред себе,
а уште помалку пред другите.
Во Чекор по жица има многу такви места за размисла и за преиспитување: Се раситнивме во зрна; Колку
чини образот?; Стравот е за исплашените; Крени го погледот и препознај се надвор од себе; Од туѓото мерење
забораваме на своето; Го забораваме доброто, паметиме лошото; Се научивме на самотија; Сами сме со сите;
или: Тишината е за сите. Понекогаш, и кога едноставно ги
кажува работите како констатација, ги доживуваме како
укори:
Забораваме наутро да споделиме насмевка...
Од брзање забораваме да почекаме
од гнев забораваме да простиме...
Забораваме колку малку сме за да се губиме
Синтеза на зборот и сликата
Збогатена со сликите на современите ликовни уметници Митко Тошев и Љупка Галазка Василева, Чекор по
жица е и убав и успешен обид да се претстави една иста
мисла преку две лица на уметноста, поезијата и сликарството. Тоа наоѓа одраз и во самото именување на два
од нејзините четири циклуси, како „Збор-слика“ и „Слика-збор“.
Циклусот кој ја отвора новата стихозбирка на Вања
е именуван како „Надежно“. Многу индикативно, тој е
тематски преокупиран со надежите за себеосознавање
низ секојдневјето, низ ветувањата што си ги даваме се-

35

стожер
беси – не само за да направиме работи што треба да се
сработат, туку – што е уште позначајно – да постигнеме
нешто внатре во себе – да станеме поисполнети, посреќни, подобри личности. А тоа не е лесна работа. Тоа е макотрпен и тежок процес на борба со себеси, на преиспитување низ препознавањето на сопките, на сопствените
соништа и премолчани стравови. Зашто: Сите чуваме понекој страв... Нѐ плаши заборавот, / усвитеното сонце /
Нѐ плашат познајниците... / растеме со стравот / а тој стои
накострешен под креветот / и брои колку пати трепнуваме / колку вдишуваме... Коренот на стравот често знаеме
да го пронајдеме и во најдлабокото минато, во времето
на нашето најрано детство, кога сме зачекорувале во светот и сме учеле да се браниме од неговите закани. Од тоа
гледиште особено впечатлива е песната „Образот и јас“,
која завршува со овие сугестивни стихови:
Како дете се плашев
некој да не ми го откине
од скриена милост
а сега се плашам да не го присвојат
па огласат за продажба...
Не го продавам
Нема цена.
Сакам да го носам
со лузните на годините
Мој е.
Овој циклус ни го отвора и тематскиот дијапазон
на целата книга – кои се човековите вредности што не
смееме да ги погазиме и заборавиме, како до нивно прифаќање и одомаќинување, со цел човекот да му се врати
на човека, во обид да се пронајде изгубеното, заборавеното. Времето се мери низ дебелината на жицата и се
слави раѓањето на новата можност да се вратиме кон она
што одамна заборавивме да бидеме.
Во вториот циклус од стихозбирката насловен како
„Збор-слика“, впловувавме напоредно во две лица на
уметноста – поезијата и сликарството. Песните се рефлексија на богатите и слоевити слики на уметникот Митко
Тошев, нивно доживување низ стихот, едно нивно можно
читање. Овде и самите песни како да се растечени од боите на животот; го носат во себе копнежливиот мирис на
сувата земја, го креваат угоре танцот на боите, нè демнат
со сеприсутното око на некој што нè гледа од просторот
исполнет со молк, ни ги навраќаат мирисите и игрите од
детството, нè подземаат во виорот на бурата која доаѓа
да нè измие и да нè прочисти...
Песните, пак, од третиот циклус, „Исчекување“, се
обоени со нота на вчудовиденост и бегство од реалната
можност да се биде заточеник во сопствената кожа. Тоа
бегство е напати организирано себепронаоѓање заради
препознавање на она за што вреди човек да се бори, но
и на оние што заслужуваат да бидат овде и сега, за да го
проживееме заедно ова мало парче од вечноста што ни
е дадено.
Четвртиот циклус, „Слика-збор“, е повторно зборовна визуализација врз основа на неколку прекрасни платна, овој пат произлезени од лирско-импресивната четка
на Љупка Галазка Василева. Тука дури и неколку песни
носат наслови исти како насловите на сликите на Љупка:
Нижење, Расткајување, Ткајачки патеки, Будење, Среќавања, Качувања... Особено силни се токму песните кои
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носат во себе т.н. типични женски активности какво што е
ткаењето, кое е исто така еден вид длабоко себеизразување низ тој уникатен креативен процес во текот на кој
ткајачката е сама со себе во тишината нарушувана само
од тропањето на разбојот. Ткаење кое овде е персонифицирано со создавањето песна. А пак ткаењето песна,
или искачувањето по скалилата на зборот и стихот, толку
многу личи на животот, исткаен од подеми и падови. Така
и Вања ја заокружува својата збирка:
Секој има свое качување
лесно или трновито
Тишината е за сите.
Задачата на поезијата
Отсекогаш така сум ги читала песните на мојата драга Вања. Во секое навраќање тие одново ме сепнуваат и
ме тераат барем за миг да подзастанам во секојдневната
итаница и да подразмислам дали навистина го живеам
најдобриот дел од себе. Во таа смисла, Чекор по жица е
книга-потсетник дека сепак сме овде и дека нѐ има, но
и дека треба да го оправдаме своето постоење, своето
чекорење по жицата на животот. Чекор по жица е стамена книга-водилка што нè поттикнува да оставиме своја
трага во времето и просторот, за да нè има и тогаш кога
физички веќе нема да бидеме присутни на овој свет.
На едно место Вања вели:
Забораваме колку боли паѓањето
а зборот лекува...
Така е – зборот лекува. И токму во таа максима
лежи оправданоста на постоењето, на опстојувањето
на поезијата. Мерена особено со денешните параметри, поезијата не е толку моќна за да го направи човекот
подобар и за да го спаси светот, оваа болна и остарена
цивилизација која е одамна слепечки упатена кон своето
самоуништување. Кога го прашале Ернесто Сабато дали
уметноста ќе го направи човекот подобар, тој одговорил:
„Пред две илјади години постоеше човек кој правеше
чуда, а луѓето сепак не станаа подобри“. Небаре низ целата своја долга историја сме осудени постојано да ги
повторуваме истите грешки, без да извлечеме поука од
нив. Во таа смисла, можеби една од мисиите на поезијата е да им ги отвори очите на луѓето, да ги освестува за
многу работи поставувајќи прашања за она што ме мачи
мене, другиот, мојата земја, светот, планетата... И несомнено, поезијата има барем толку моќ да го разубави
светот, да го направи животот полесен за живеење, да
го направи пристојно и човечки достојно нашето опстојување, да ни ги зачува етичките вредности во еден свет
на безредие во кој ништо повеќе не е како порано, свет
во кој мнозинството сè повидливо го губат чувството за
емпатија затворајќи се во своите черупки, во своите заитани и куси секојдневја. Поезијата има света задача да му
вдахне убавина на овој свет кој како никогаш досега има
огромна потреба од љубов, наспроти нашата сè поголема неспособност да сакаме...
Поетската збирка Чекор по жица ја читам како поезија на можности за излез од маѓепсаниот круг на самоуништување и самоосуденост на заборав. И дека треба
да докажеме дека го заслужуваме своето место на ова
парче од светот што ни е дадено да го облагородиме со
своите животи.
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ОСВРТ

Жељка Ловренчиќ
хрватска критичарка и писателка

СИЛНИ ВРСКИ ПОМЕЃУ ДВАТА СВЕТА
(Љерка Тот-Наумова, „Невидлива врата“, Скопје: Загреб: Заедница на Хрватите
во Република Македонија; Хрватска матица на иселениците)
Љерка Тот-Наумова една е
од повеќето успешни хрватски
поетеси или авторка со хрватски
корени кои творат надвор од
својата матична земја, но и натаму се врзани со неа. Истовремено, вклопени се во своите нови
средини во кои секојдневно живеат, работат и творат. На тој начин станале силни врски помеѓу
двата света – оној од кој потекнуваат и оној во чие опшество
се вклопиле. Одлика на нивната поезија не е само квалитетот
туку и посебното богатство што
им го овозможува токму нивната двојазичност (вообичаено
создаваат на мајчиниот и на јазикот на земјата во која живеат),
но и на успешната асимилација.
Квалитетот на нивното творештво е несомнен и можеме да
бидеме среќни заради нивниот
успех и горди на нив, бидејќи
низ светот ја пронесуваат и славата на својата, или татковината
на своите предци, Хрватска.
Тот-Наумова е родена во
Хрватска, во Дарувар. Економски факултет и магистратура
има завршено во Скопје и својот
живот го продолжи во истиот
град. Дека успешно се асимилира во новата средина докажува
фaктот што не само што пишува на македонски јазик, туку
станала и членка на Друштвото
на писателите на Македонија.
Во својот поговор претседатолот на хрватските книжевници
господин Ѓуро Видмаровиќ истакнува: „Тоа овладување на
странски јазичен медиум било
толку успешно што резултирало
со објавување дела кои сосема
прирoдно се вклопени во македонскиот
културно-јазичен
идентитет“. Тоа не е лесно и си-

гурно е вложен голем труд за да
може Тот-Наумова да се смета
за успешна македонска писателка. Таа досага има објавeно седумнаесет книги – повеќето на
македонски јазик, но оваа поетеса не ги заборавила ни своите
хрватски корени. За тоа сведочат (и) нејзините успешни поетски збирки на нејзиниот мајчин
јазик.
Најновата е насловена Невидливата врата. Иако невидлива, вратaта е пред нас; чека да ја
подотвориме, да поминеме низ
неа и да се нурнеме во силните поетски слики, реминисценциите и длабоката мисловност.
Поделена на три поглавја кои се
наречени „Премин кон тишината“, „А како изгледа љубовта“ и
„Но смртта нема крај“. На секое
поглавје му претходи интересна мисла од хрватските поетски
великани Славко Михалиќ, Антон Густав Матош, Мак Диздар,
кои нѐ воведуват во одреден
циклус. Пред почетокот на првиот циклус посебно е издвоена
песната „Невидливата врата“, на

која ѝ претходи мислата на Хелен Келер за среќата: „Кога ќе се
затвори една врата кон среќата,
друга се отвора, но ние често
толку долго гледаме во затворената врата што не ја гледаме таа
што ни се отвора“.
Поетската невидлива врата
на Љерка на крај сепак ширум се
отвора пред читателот, кој низ
неа влегува во чудесениот свет
на стиховите и ги открива тајните скриени во нив. Таа врата нѐ
воведува во една убава, интересна поетика, но истовремено
е и метафора за заминувањето
од овој свет во оној задгробниот; кога таа ќе се затвори – нема
враќање.
Во првиот циклус насловен
Премин кон тишината опфатени
се 31 песна. Во нив преовладува
мисловната тематика и анализата на сопствените чувства. Поетесата размислува на свој начин
за целта на нашето постоење,
за болката, за сеќавањата, за
заборавот. За Господ....Зборува
за плачот во тишината, за претчувството кое, како што вели, ги
пребројува стрелките на часовникот во хармонија, за мудроста
на повторениот сон, за животот... Особено се силни поетските слики во песната „Помеѓу две
ветришта“: раскошни (богати)
ѕвонења / растргнати темници
/ се приближува до отвореното око / светлината на свеќата /
која се троши / со воздишка / на
воздухот на окото... Но освен силата на зборот кај Љерка Тот-Наумова се вткаени и нежноста
и топлината. Тоа нѐ упатува на
заклучокот дека е истовремено силна жена која одлучно се
бори на патот на животот, но и
нежна душа што носталгично се
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присетува на детството и лепчето на баба ѝ (песната „Заробени
сенки“), на делчиња од спомени и непратени писма. Песната
„Плачот на белата пеперутка“ е
длабок спев, молба на болката и
извонредно силен поетски збор;
во неа се испреплетуваат сеќавањата и тагата за изминувањето на времето и заминувањето
на мајката. Годините неумоливо
итаат, ни порачува поетесата, на
крајот на животниот пат често нѐ
следи осаменост. Во песната „Да
танцуваме со осаменоста“ нѐ
повикува сѐ да гледаме од поведрата страна и да ја прифатиме
стварноста таква каква што е.
По мисловната тематика
на првиот циклус, во кој Љерка
Тот-Наумова се свртува и кон
интроспекција на својата душа,
основна тематика во вториот циклус е љубовта. Таа ја вдахнува
нашата поетеса во 28 песни. Во
некои од нив се прашува како,
всушност, изгледа тоа чувство,
од каде извира таа силна река
која, кога ќе нѐ обземе, раздвижува сѐ и ги урнува границите
меѓу различните светови. Си го
поставува прашањето: каква силина има чувството на кое сите
безрезервно му се предавааат?
Но не се работи само за страстна љубов меѓу маж и жена. Исто
толку силна може да биде љубовта кон Господ и кон молитвата.
На пример, во песната „Реч во
молитвата“, поетесата вели:
Гласот на молитвата
широко ја отвора вратата
на љубовта
Мало е небото за сите тие
чекори.
За Љерка Тот-Наумова љубовта е магична, волшебен момент во кој се топи студенилото,
но и грчот од стравувањето. За
неа љубовта е, пред сѐ, вечна
игра на животот. Со тоа благородното чувство натопени се и
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носталгичните сеќавања на поетесата за бескрајната рамнина
на родниот крај, што ни ја претставува во песната „Одмазда на
будењето“, додека во песната
„Прекршени отчукувања“ повторно наидуваме на силна метафоричност:
црвен пламен
ноќни сокови пие
Будност разоружена
разбуди го паметењето
Желбите се недопрени...
Без оглед на тоа дали се
работи за љубов меѓу мажот и
жената, нон татковината, кон
Господ или воопшто кон блиските, од оваа збирка се гледа дека
тоа чувство кај нашата поетеса е
многу силно и дека ја води низ
животот.
А логично, по животот доаѓа
смртта. Иако сме свесни за тој
факт, таа секогаш нѐ изненадува
и длабоко нѐ погодува. По тагата
за губењето на саканото суштество стануваме поблагородни,
подобри, поранливи. За тоа ни
зборува Љерка во третиот циклус на оваа поетска збирка. Во
него длабоко и со многу чувства
целосно се посветува на темата
смрт и на размислите за заминувањето во оностраноста.
Почетна песна на овој циклус, кој опфаќа 11 песни, е насловена како „Самотната солза“.
Има ли потрогателна разделба
од разделбата со мајката чиј живот гасне во песна во која вешто
се испреплетуваат чувствата на
длабока тага и изгубеност, но и
размислување за смртта и нејзината таинственост? Велат дека
животот е тајна / дека животот
нѐ живее нас / а исчекувањето е
нашата смрт.
По тоа сознание и неизбежното прашање каде се оди по
смртта, најпосле, кога стануваме
сосема сигурни дека не можеме
да се бориме против судбина-

та која ни ги одзема саканите
суштества, единственото што
ни преостанува се солзите што
уште долго долго ќе нѐ следат.
Ќе нѐ следат во нашите болни
сеќавања кои во моментите по
губењето на нашите мили често
ни навирааат. Бидејќи само тие
ни преостануваат. Токму тоа го
тврди поетесата во трогателната песна „Две бели ружи“: на тој
плочник / на невраќањето / раскрсницата / на тагата / Прекрасни сеќавања / како тастамент /
ги пребаруваат заробените мисли.
И во другите песни на тој
циклус основен мотив е заминувањето, простувањето, тагата,
животните пукнатини настанати
со одењето на нашите мили. Но
тука е и надежта дека еден ден
повторно ќе се сретнеме во вечноста. До тој момент тие живеат
во нас и со нас, во нашите мисли
и срца. Тие се тука дури и тогаш
кога ќе згаснат свеќите и кога
времето ќе помине во своето
разминување. Нашата поетеса
во песната „Нема заборав“ вели:
Пламнува сјајна ѕвезда
распната капка светлина
Нема заборав
врзани сме со небесните
нитки
Божевина.
Не, нема заборав. Тука се
само осаменоста, љубовта и
спомените на милите ни луѓе
по нивното заминување од нас.
Невидлива врата што во самотијата се подотвори, со љубовта
широко се отвори а по нивната
смрт повторно се затвори – до
некоја нова средба во вечноста.
Можеби токму тоа е пораката
што ја исчитуваме во оваа чувствена и мисловна книга!
Превод од хрватски јазик:
Марија Дамјановска
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55. РАЦИНОВИ СРЕДБИ

ВОНВРЕМЕНИКОТ РАЦИН
Драги рацинољупци, рационолози
Вечерва, по 55-ти пат заедно се поклонуваме пред монументалниот подвиг, пред мисијата
на великанот на нашата култура, уметност и наука – Коста Солев Рацин.
Вечерва, и на небото ќе му јавиме дека сите
се згуснавме во срцевината на родниот град,
славниот и горд Велес, оти вечерва и овие три
дена Велес е престолнина на поезијата и центар
на културата и науката, оти тука се роди
и оттука почна да зрачи нашиот најблескав раскошен полиграф од светски формат - поет, раскажувач,
романсиер, преведувач, есеист, публицист, критичар,
историчар, фолклорист,
филозоф, борец, општественик и револуционер
– Коста Солев Рацин.
И како што деновиве ќе грмнат стихови
од Рацин, и како што
„реки“ стихови на светот ќе му јават дека вечерва сите сме писмо
Рациново, во градот на
древнините, и реките
кои наизуст го шепотат Рациновиот стих, и
ридовите кои ги кријат
вистините за еден скапоцен подвиг...
Вечерва ќе му јавиме на светот дека – Велес
е престолнина на поезијата! На уметноста, на културата и на науката!

Го среќаваме, не само како поезија и наука,
туку и како недоллива скапоцена тајна воздишка од минатото на велешките маала, како драгоцени стории за страстен вљубеник во животот на
уметноста, но и во уметноста на животот, како
океан сеќавања за грандиозниот великан кој
речиси „лебдел“ над славните сокаци на Велес.
Во градот на реките, кои вечерва ќе ги разбудат
„реки“ стихови, пораки и филозофеми.
Град кој дише во ритамот на Рациновиот стих. Оти нема повисока гордост да
сте град-метонимија за Рацина!
И да сте култура – мајка, но и
дете на Рацина!
***
„Свеста, тоа е силата.“ - ќе рече Рацин. Сонот за раѓањето на една
нова свест, расте преку
идеологемата на осветлувањето и разденот.
А идеологемата на
размугрувањето Рацин
ја гради преку идејата
за разденот, нашето
разденување (историско, национално, социјално, идеолошко,
културолошко, филозофско), кое Рацин го
очекува: „Ние, Македонциве, (...) – ќе си ја дочекаме и нашата зора!“ Поетиката на светлината, преку
метафората за разденување
се води од - светла душа, Рацинова.
А има ли поголем „осветлувач“
од науката? Има ли поразден од поезија-

***
И „Не со гласот на грлото, туку со
шумот на крвта“ како што вели Рацин, ќе ја
слушнеме молбата. А молбата е песната. Песната ни е молитва, молитвата ни е порака.
Суштината Рацинова е длабоко во „реките“
на нашата крв, во срцевината на искрената љубов и вербата во доброто, праведното, напредното, животворното.
***
На Рацин – се сеќаваме, Рацин – го сеќаваме, а тука, во Велес, Рацин – и го среќаваме.

та?
Рацин - сиот сторен светлина... поезија, наука, вистина...
Рацин е нашето културолошко сонце...
***
Рациновата мисла и се обраќа на иднината, оти тој далеку гледа. Гледа преку поезијата,
расказите, есеите...
Преку иднината – како вонсериски напред-
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Оти поезијата – е средба. И науката – е средба. Рацинова.
б
...
А вечерва, куќа – цел свет ни е!
„срце – порта највисока,
срце – куќа најширока.“
Сиот свет - песна ни е, оти ќе грмне поетскиот
о „вулкан“ за да се поклони пред – великанот
Рацин!
Оној Рацин кој е наполно отворен кон светот...
И кон највисоките цивилизациски вреднот
сти.
с Оној Рацин кој страстно го сака животот и му
се
с радува. Оној Рацин кој е бескрајно животворен и кој сака да не поучи:
р
„Силниот пулс на животот го сеќаваш. И би
ссакал повеќе, пополно да живееш. Во твоите гради, во срцата на сите твои, копнежот по тој жид
ввот е така силен, така копнежлив, и неумолив.“
***
Рацин е за знак за култура, но и знак за светски
с квалитет!
Генијалниот и епохален Рацин, кој однатре
не осветли сите и остана вечен патоказ!
н
Погледнете длабоко во себе... Оттаму „расте“
т Рациновата светлина...
Кристина
Николовска
р

на мисла
мисла, но и „исконска
исконска чистота“,
чистота“ онаа која тој ја
вкуси од народниот поет.
Рациновиот дискурс на иднината само може
некаде да не сочека, да не прифати – и како свои
да не вдоми во иднината...
Рацин секогаш не гледа од иднината... и не
чека...
Ете затоа сме необични блиски со Рацина,
оти тој е современик на иднината, но и на вечноста... Вонвременик...
Рацин е вистина, која само од иднината
може да биде сфатена.
Иднина, на која треба да и дораснеме...
***
Рацин и Македонија. Македонија во Рацин –
како вистина. Како неодложна вистина и суштина.
Аманетот ни е голем, а заветот - пред секој
од нас.
И нека се вечни „Рациновите средби“! И најпоетот наш! Таткото на поетскиот јазик, кој длабоко се вгради во мајчиниот, но и во поетските
јазици на светот...
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И кога во изложбениот салон пред Ѕига завладеа атмосфера на привршување, прозвуче последното прашање. Никој
не очекуваше дека токму тоа
прашање сосем ќе ја измрда вечерта од шините по кои дотогаш
неприкосновено си се движеше
кон крајот на уште една убава
промоција во градот на книжевноста. Луѓето подгледнуваа
кон штандот со примероците од
романот, некои од нив буричкаа
по џебовите по точно пари, а јас
веќе речиси сосем се исклучив и
си ја препрочитував во мислите
втората порака од Каролина.
– Кои се вашите прогнози
за натамошниот развој на украинската книжевност доколку
победи борбата за слобода на
говорот, односно Мајдан? – вака
гласеше последното прашање.
– Се разбира дека слободата на говорот е најбитна за оние
чиј главен алат е зборот, какви
што се писателите и новинарите. – почна Полина. – Особено
писателите се жртви на овој диктаторски режим. Мајдан мора(!)
да победи, и ќе победи, а тоа ќе
значи дека победила љубовта,
затоа што Мајдан е љубов. Милиони луѓе се обединети во љубовта кон слободата. Паралелно
со демократските процеси, верувам дека ќе започнат и нови,
европски процеси во книжевноста, ќе имаме нови и свежи текови, и текстови.
И кога веќе го бев исклучил
микрофонот, машки глас од публиката го извика моето име, а
уште неколку очи побараа и јас
да одговорам. Претпоставувам
дека не ги задоволи прилично
стерилниот одговор на Полина,
па очекуваа од мене да слушнат
нешто пореволуционерно и порадикално. Јас в миг ја оттргнав
од мислите втората порака од
Каролина и со напор се сетив на
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прашањето. Потоа уште неколку
мига размислив за да го најдам
во себе најискрениот одговор.
– Јас не би го нарекол Мајдан борба за слобода на говорот. И водечката сила што раководи со Мајдан не е љубовта,
туку омразата. Милионите луѓе
уште од поодамна ги сплоти
омразата кон оваа власт и кон
Русија. Целата кампања и пропаганда е исклучиво негативна.
Мајдан многу повеќе живее со
ПРОТИВ отколку со ЗА. Мајдан
дури и нема ЗА. Тој не се бори ЗА
некој конкретен политичар или
ЗА политичка партија. Омразата
е човеково чувство, вечно како
и љубовта. Но, омразата е потрајна од љубовта и таа ќе ни ги
одредува животите уште долго
време откако ќе заврши Мајдан.
– Но... Тоа што Мајдан не се
бори ЗА некој конкретен политичар или ЗА конкретна партија...
зарем тоа не е прекрасно!? Тоа
е така затоа што Мајдан не е
борба за доаѓање на власт, туку
борба за слобода... за ослободување на народот... – со пелтечење изговори истиот глас што
побара да одговорам, и веднаш
доби поддршка од останатите
присутни. – Мајдан е на народот!
– Што е тоа слобода? Што се
однесува на слободата на говорот, јас лично не се чувствувам
спречен во своето пишување
дури ни сега, за време на „диктаторскиот режим“, како што го
нарече Полина. Не забележувате ли дека постојано се избираат
формулации на кои не можеш
да се спротивставиш? Такви како
слобода, демократија, стоп за
насилството, стоп за корупцијата
итн. Затоа што ниту еден човек
нема да рече „Јас сум против
слободата“, „Јас сакам насилство“. А всушност Мајдан ќе го
донесе насилството. Ќе донесе

и поголема корупција. Народот
е средство. Тој е тука за да ја заврши валканата, крвавата работа.
А олигарсите, т.е. новата власт,
ќе си се појават кога ќе се расчисти теренот. – возвратив ладно,
а моите зборови како мразулци
фучеа низ редовите публика.
– Каква нова власт!? На-родот ќе ја преземе власта во свои
раце! – го изгуби трпението истиот или некој друг човек од публиката.
– И? Што ќе прави народот
со власта во своите раце? Ќе
си ја чува в тегла? Или ќе мора
некому да му ја даде? И веќе
се знае кои ќе бидат среќните
добитници, само што на народот тоа не му се кажува, оти
замислете што би се случило
кога медиумите уште сега би
предложиле име на иден лидер.
Предмет на дискусија би станала и неговата биографија и веднаш би се покажало дека таа по
ништо не е подобра од онаа на
досегашниот. Токму затоа и не
се предлага, затоа што сѐ додека само се напаѓаат едните, а не
се предлагаат други, се стои на
неприкосновена позиција, која
не може да биде нападната. Ви
реков дека се избира наратив
на кој не можеш да му се спротивставиш. На пример: „Ние сме
ПРОТИВ криминалната корумпирана власт.“ Ќе се осмели ли
некој да рече: „Јас сум ЗА криминалната корумпирана власт.“?
Ама добро ајде: ти си ПРОТИВ
криминалната
корумпирана
власт. Но, ЗА што си, ЗА кого си?
Мајдановецот тоа не го кажува
оти ако каже, ќе ја изгуби неприкосновеноста и неговиот избор
подеднакво може да биде нападнат. Или ќе рече: „кој било,
само не овие“. Тоа е кукавичлак.
Во демократијата, за којашто божем се бори Мајдан, нема да се
гласа со пречкртување, туку со
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заокружување. Наместо да рече „Јас
сум ЗА Порошенко“,
„Јас сум ЗА Кличко“,
тој ќе рече „Јас сум
ЗА слобода, ЗА демократија“, и пак
останува на неприкосновеното поле.
Токму со таа цел ја
измислија „борбата
за слобода и демократија“. За да останат неприкосновени
и да се борат само
ПРОТИВ, а никогаш
ЗА, а кога ќе мораат
да кажат ЗА, тогаш
тоа ЗА да биде нешто толку апстрактно,
свето и непостоечко,
што никој не ќе може
да ги нападне или да
ги обвини за тоа. Тоа
е доказ дека омразата, а не љубовта...
– издавачот овде се
обиде со завршна
реч да го покрие мојот глас, но
не успеа да ја спаси промоцијата бидејќи целото внимание на
присутните беше свртено кон
мене – ...раководи со целата
оваа манипулација наречена
Мајдан.
Издавачот пребледе од
мојата последна реченица, која
не успеа да ја покрие. И покрај
сета своја елоквентност стекната со илјадниците прочитани
книги, безуспешно се грепчеше
да ја извади ситуацијата, но целата публика и натаму втренчено гледаше во мене. Ме сакаа и
истовремено сакаа да ме убијат.
Пропаѓаа вземи наместо мене и,
ако до пред малку нетрпеливо и
гладно подгледнуваа кон штандот со примероците од романот
на Полина, сега веќе го изгубија
апетитот за добра книжевност и
во нивните ококорени очи се читаше само згрозеноста од моите

веќе бев поминал дваесетина метри од Вирменска,
некој истрча по мене и
продолжи сè до Доминиканската црква. Го забрзав
одот не обѕрнувајќи се, а
потоа тупотот од неговите
чевли зазбивано се проретчи и стивна. Очигледно се премисли или едноставно ни самиот немаше
јасна намера. Останав сам
со својата калдрма. Кога
стигнав дома, помислив
дека можеби тоа биле
чевлите на Полина. Можеби го прекинала потпишувањето за да истрча по
мене. Веројатно не.
Сега е 2 август, 23 часот. Ќе раскажам за моите
размислувања ноќта по
промоцијата.

зборови.
Се соземаа уште долго. Неколцина бавно и како зашеметени се скупчија околу штандот,
но моите последни зборови го
постигнаа својот несакан ефект
и ја намалија продажбата за
најмалку триесет отсто. Јас останав да стрчам осамено со пластична чаша вино на средината
на изложбениот салон, никој
не се вртеше кон мене, не наздравуваше и не започнуваше
разговор. Ми стана јасно дека
сум си ја уништил вечерта, дека
моето омилено големо писателско друштво ми врти грб и дека
попусто сум се радувал што се
враќам во Лавов без да ми се
налути Настја. Ме проколна ли
таа, сепак?
Тргнав кон излезот веднаш
штом ја загазерив чашата. Никој
не ми го попречи патот, но кога

Зборовите што ги кажав на промоцијата, беа
мои искрени и добронамерни мисли. Ѝ посакував светла иднина на Украина исто како што си ја посакував и себеси, затоа што мојата
иднина зависеше од иднината
на Украина. Јас бев Украина и
Украина беше јас. Грев ли беше
тоа што не верував дека превратот ќе ни ја донесе таа светла иднина? Не бев јас приврзаник на
Јанукович – далеку од тоа – сметав дека е најголема лудост толку неинтелигентен политичар
да се избере за претседател. Но,
кога веќе сте го избрале, сркајте
ја кашата што сте ја надробиле
барем до следните избори. Добро, не сте го избрале вие, други се тие што гласале за него, но
штом гласале други, тогаш од
каде ви е правото со преврат да
им го менувате изборот нивни?
Или тие се помалку народ, вие
сте понарод од нив?
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АМАРКОРД

Христо Петрески

ТЕНКИТЕ И НЕПРЕЦИЗНИ
НИШКИ НА СЕЌАВАЊЕТО
1.
Амаркорд, филм, живот, Фелини, тенките и
непрецизни нишки на сеќавањето...
Ми се јавува колегата, писателот Живко Грозданоски на мобилниот телефон на 16 јули 2018
година, некаде кај 11,30 и полека и смирено (тактички) ме замолува и убедува да напишам текст за
новата рубрика Амаркорд во Стожер.
За миг, се затвора еден мал круг. Заедно Со
Светлана Христова
Јоциќ го покренавме
Стожер, бевме и негови први уредници
и подготвувачи, а
еве сега ми се јавува
новиот, млад и амбициопзен уредник
и нарачува текст од
мене. Браво, си велам во себеси, овие
младиве
воопшто
не се за шегување и
потценување, сериозно си ја сфатиле и
прифатиле обврската и работата. Навистина многу се израдував поради тоа, па
просто одвај чекав
да го завршиме разговорот за да започнам да го
пишувам токму овој текст. Прифатив со задоволство, зашто со мојот текст ќе започне една нова
рубрика, а и ќе ме има во новиот видоизменет,
модернизиран и актуелен број на Стожер...
2.
А, се сеќавам дека и во годината кога почина
Живко Чинго (чекајте, да проверам на интернет,
која година беше тоа)...
Амаркорд, филм, живот, Фелини, тенките и
непрецизни нишки на сеќавањето...
Најдов, видов, тоа било сега веќе во далечната 1987 година...
Бев во Белград, во Редакцијата на Књижевна
реч и таму ми нарачаа разговор со Живко Чинго.

44

Ми рекоа: ајде направи интервју со некој познат
македонски писател, а кога јас ги запрашав со
кого - како во хор ми одговорија: со Живко Чинго.
И само една седмица потоа, јас на Плоштадот
во Скопје го сретнав Живко Жинго, пред трафиките за весници пред Кенан, па со радост му соопштив дека имам нарачка од Белград за интервју
и тоа токму со него.
Тој прифати, но не толку воодушевено како

што јас мислев и очекував претходно и притоа ми
рече: Ти благодарам, но голем товар префрлаш на
моиве плеќи...
Се договоривме да му дадам прашања, а тој
да одговори на десетина страници, но на 11 август од радиото во трпезаријата додека ручавме ја
дознав жалната вест дека Живко Чинго ненадејно
починал во Охрид, поради што и никогаш јас не го
направив интервјуто со него...
3.
Амаркорд, филм, живот, Фелини, тенките и
непрецизни нишки на сеќавањето...
И, еве сега, повторно не знам точно која година беше, но знам дека требаше да правиме промоција на првата прозна книга од Димитрие Ду-
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рацовски во Скопје. Книгата беше со наслов Тајна
историја, а ја избрав и објавив јас како уредник на
културната рубрика и издавачката дејност во Редакцијата на весникот Млад борец.
Промоцијата ја закажавме во тогаш култната книжарница Нолит, во непосредна близина на
Музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски - Луј во Скопје, спроти новиот Македонски народен театар.
Отидовме да го пречекаме Димитрие Дурацовски на тогашната стара Автобуска станица кај
Камениот мост и знам дека долго го чекавме автобусот од Струга. Димитрие е повлечен човек и
не сака многу промоции и јавни презентации за
него, па не бевме сигурни дека навистина ќе дојде
и лично ќе присуствува на промоцијата на неговата прва книга Тајна историја.
Затоа, јас наместо класична воведна промотивна реч - напишав расказ со наслов Промоција
посветен на Димитрие Дурацовски. Тој расказ и го
прочитав вечерта и знам дека добив громогласен
аплауз од бројната публика.
Расказот беше пишуван во постмодернистички манир, а го изненади дури (а тоа беше и целта)
и самиот автор Димитрие Дурацовски, бидејќи во
расаказот Промоција стануваше збор дека поради
недоаѓањето и отсуството на авторот Димитрие
Дурацовски - организаторите на промоцијата наоѓаат едно момче, го седнуваат на почесно место
во првиот ред и го претставуваат како писателот
Димитрие Дурацовски.
Мистификација, имагинација, персифлажа...
Спој на личното, документарното и фактографското со надреалното, фиктивното, фантастичното...
Амаркорд, филм, живот, Фелини, тенките и
непрецизни нишки на сеќавањето...
4.
Состанок во организација на тогашната Културно-просветна заедница на тема книга во просториите на Друштвото на писателите на Македонија. Состанокот го водеше писателот Борис
Вишински. Во еден миг тој вели: го чекаме уште
Христо Петрески, секретарот на Книжевната младина на Македонија, па да започнеме со дискусиите и договорот. Јас кренав рака и реков дека сум
тука, а Борис ми се извини и рече дека очекувам
некој друг постар човек.
Истото или нешто слично ми се случи и во
Нови Сад, кога книжевните пријатели од тој град
ме одведоа кај многу познатиот писател за деца

Раша Попов кој тогаш работеше како раководител
на една книжарница во центарот на градот. Кога
ме претставија и му ја подадов раката за да се поздравиме тој рече: според рецензиите во списанието Современост мислев дека е Христо Петрески возрасен човек, мој врсник.
Да, истото или нешто слично ми се случува
постојано и мене: според текстовите, имињата и
презимињата - јас повеќето од нив ги замислувам
обратно од тоа што се во реалноста (стварноста).
Дебели, тенки, високи, ниски, млади, стари...
Тоа е таа писателска вообразба (имагинација)...
Амаркорд, филм, живот, Фелини, тенките и
непрецизни нишки на сеќавањето...
5.
Требаше да направам интервју со академикот Милан Ѓурчинов за весникот Комунист (добро
плаќаа и ценет беше тој весник на целиот југословенски простор), па затоа и отидов во неговиот
дом на Водно.
Со радост ме пречека заедно со неговата сопруга и ми рече: бидејќи сум првпат во нивниот
дом, а по мошне убав и редок повод, дека ќе ме
почести со специјална домашна ракија...
И додека професорот отиде во нивниот подрум по ракијата, јас станав да ги разгледувам книгите од неговата богата и содржајна библиотека.
Притоа, видов повеќе книги од македонски автори: Живко Чинго, Радован Павловски, Зоран Ковачевски..., каде на маргините со молив или пенкало беа (за)белешките со ракописот на академикот.
Кога ме виде академикот дека ги разгледувам
книгите - се стаписа и изненадено ми подвикна:
Христо, што правиш, виде ли, прочита ли нешто...,
а јас иако видов и прочитав многу нешта за да не
го вознемирувам му одговорив дека ништо не видов и не прочитав.
Добро, во ред, зашто јас сакам тоа што е запишано во книгите да може да се прочита само дури
по мојата смрт! - констатираше академикот.
Затоа, еве сега, за да ми биде помирна и да
си ја оплакнам совеста, но и за да си ги оспокојам
троа срцето и душата, јавно ја наведувам оваа
случка и соопштувам дека видов, прочитав и запомнив многу малку!
Веќе и не се сеќавам многу - многу.
Амаркорд, филм, живот, Фелини, тенките и
непрецизни нишки на сеќавањето...
(Скопје, 16.7.2018)
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АНАГРАМИ:

и

СЛИКИ НА ЧОВЕКОН!

ПРЕЕРОТСКИ СТИХ!

(Ванчо Николески)

(Христо Петрески)

О, ВЕРС ЧИТАЈ!

А БИТКАВА Е ЗА „БЛЕСОК“!

(Ристо Јачев)

(Елизабета Баковска)

АВТОР В „ДРИМ“ И СЛИКА НИМ!

ИМАМ СТОЛ И НАСЛОВ!

(Владимир Мартиновски)

(Томислав Османли)

ПЛАМЕН ОД ВОЈНА!

НАЈДИ ЛАСЕР!

(Панде Манојлов)

(Раде Силјан)

Тоде Илиевски е поет, писател за деца и млади, сатиричар,
хуморист, преведувач, енигматичар и шаховски проблемист.
Роден е на 7 март 1952 година во с. Мраморец, Охридско.
Завршил Филолошки факултет во Скопје. Работел како просветен работник во повеќе места во Западна Македонија. Бил директор на Радио Дебар и на НУ Библиотека „Григор Прличев“
– Охрид.
Член на Друштвото на писателите на Македонија од 1994
година. Учествувал во работата на редакциите на „Јужен бран“,
„Спизалит“, „Радосна вест“ и „Копнежи“, а бил главен и одговорен уредник на енигматските забавници „Клуч“ и „Ѕуница“.
Одделни песни му се препеани на други јазици. Застапуван е
во антологии, избори и учебници. Преведува од словенските
јазици

ПАЛИНДРОМИ:
А „СЕРДАРОТ“ - ВАШ АВТОР, АДРЕСА?!
ЕМИ, СОНЕТИ СИТЕ НОСИМЕ!
И ВО КОСЕЊЕ ДАЈ ЈАДЕЊЕ, СОКОВИ!

ЕСЕИСТОТ Е ОПИТЕН, А НЕ ТИ, ПОЕТОТ СИ Е
СЕ*!

КОСЕЛ: БОР, ПОЛЕ, СЕЛО - ПРОБЛЕСОК!

ЕЛА, ЛИПА, НИСКИ НА ЈАНИК, СИНАП И ЛАЛЕ!

ИМЕ, ОПИТЕН: ОСВЕН ГНЕВ - СОНЕТИ,
ПОЕМИ!

ТЕО: „ПАЗ И ЕСЕИ ЗА ПОЕТ!“

ЛОШ ОДИСЕЈ ОТИДЕ, СЕД И ТОЈ Е, СИ
ДОШОЛ!
НАМ - САМО ТИ И ТОМАС МАН!
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„НАЈЛАДНА ВОДА“ - РЕЧЕ РАДОВАН „ДАЛЈАН!“

ИЗОВА - ВЕЛЕВА ВОЗИ!

стожер
Јордан Поп-Илиев
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ВО ОДБРАНА НА МЕМОРИЈАТА

ГАНЕЕ ТОДОРОВСКИ
ТОДОРОВСКИ
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Жиро-сметка: 300000000590669
Депонент: Комерцијална банка АД Скопје
ДПМ за „Стожер”
Со решение бр. 02-410/2 од 9.7.1996
година Секретаријатот за информации
„Стожер” е запишан во регистарот на
весници и за него се плаќа данок по
повластена даночна стапка.Ракописите и
фотографиите не се враќаат.
Ревијата излегува со финансиска
поддршка на Министерството
за култура на РМ

