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Милан Ракуљ

ДЕВЕДЕСЕТ И ВТОРАТА

Деведесет и втората, токму кога појдов в училиште
се распадна земјата во која сум роден.
Се учеше по старо, 
а се работеше по ново.
Моите херои беа прваци на светот:
Југо, Михо, Дејо, Панчев...
бев среќен поради Црвена ѕвезда
а тажен оти започна војната.
Татко ми отиде војска
и сликата како првпат во униформа
се ддалечува од куќата
додека долго стојам крај прозорецот
никогаш нема да ја заборавам.
Толку бев изгубен
а не ни знаев дека си се родила ти.

Деведесет и втората загина Синиша.
Беше еден од моите први комшии
и имаше само осумнаесет.
Бил погоден, слушнав, од снајпер
додека читал стрип над земјанката.
Неговата мајка Дева
три дена пискаше од дворот,
а јас плачев во себе
гледајќи ги моите и сликите на мојата прва тајфа.
Нè сликаше тој, кој секогаш нè чуваше
и нè учеше да играме фудбал
на полуселскиот стадион.
Сите што ми беа значајни,
впрочем како и јас,
живееја отспротива.
Малку работи знаев тогаш,
а особено немав поим
дека си се родила ти.

Деведесет и втората растурав џамлии,
фасадата на куќата ми беше изрешетена
како избраздена земја.
Чекајќи го крајот на тревогата за да излезам надвор
и во преораниот бетон да собирам експлозивни 
парчиња
станував фаца, бидејќи така прв уловив пеперутка.
Тоа е оној врв од гранатата
кој малкумина и подоцна го имаа.
Кога еднаш погоди во школската сала
си игравме воени шверцери,
ги украдовме скиите, скршениот јарец
и неколку кошаркарски топки
што не се дупнале од експлозијата,
тоа беше нашата најголема акција.  

Стварноста ми се врежуваше во фантазијата,
оти ниту претчувствував дека некаде си се родила ти.

Деведесет и втората единствено ние, децата,
знаевме да направиме некоја веселба.
Хаубиците ни беа тапани
а рафалите гитарски рифови.
Само кога свиреа сирените
и кога татковците ни доаѓаа од боиштата
седевме дома.
Фамилиите ни беа обземени со грижи, 
па на улиците учевме за животот.
Главни предмети беа
историја на војувањето и физичко воспитување.
Најслабите секогаш беа
голмани или нивните,
а најсилните, зависи од играта,
напаѓачи или нашите.
Топките и дрвените пушки стануваа
грбови и симболи во одбрана од злото.
Тврдини во тврдини, градови во градови,
држави во држави и светови во светови.
Злото сепак траеше
уште некоја година од нашето растење.
Слушнав дека слично било и тука
каде подоцна дојдов
и во вистинското време дознав 
дека си се родила ти.

Деведесет и втората, тогаш додека одев по жица
во болницата каде што си се раѓала ти
инкубаторите беа без кислород.
Дванаесет твои можни идни другари
тука каде што првпат си ја видела светлината на денот
умреа без да прозборат збор
без да направат чекор.
Поради тоа никогаш кога одам по улицата 
покрај нивниот споменик
не размислувам за безнадежноста
ниту мислам дека денес е лошо.
Помислувам кој ли сè така направил
додека е пробиван коридорот на животот
и додека кај ангелите заминуваа малите другари
да си можела без сè што ти недостигало
како што јас сега не би можел без тебе.
Можеби е себично,
но денес имам само еден херој
благодарен на небесата, откако ме најде ти.  

Препев: Благој Самоников

Милан Ракуљ е роден во Бања Лука. Завршил Фи-
лолошки факултет - српски јазик и книжевност. 
За својата прва збирка поезија „Глув патник“ 
ја добива наградата „Стражилово“. 
Автор е и на поетската збирка 
„Поезија во коските“.
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Поезијата, исто како и растенијата, се сади и се 
одгледува сѐ додека не почне да раѓа цветови. 
Штом ќе расцвета, некои ја оставаат како убавите 
жени, што би рекол Конески, бргу да овене, а 
некои пак ги берат цветовите и со нив, како што 
се украсуваат младоженци на свадба, го китат 
животот, каков и да е. 
Ако имаме поинаков пристап кон поезијата, 

тврдиме со сигурност дека ќе се загубиме во 
преводот. Но кои се тие што го одредуваат таквиот 
процес на работа, на создавање поезија? Од едната 

страна се поетите, авторите, а од другата се читателите. Зошто 
го велиме ова? Зашто поезијата не ја прават само авторите, 
туку и читателите. И во најскудните општествени услови за  
уметноста, двата етникума даваат иманентен придонес за 
нејзиниот опстанок. Еве еден пример од човековата историја 
кој мошне експлицитно ја потврдува нашата согледба. Кога 
на генералисимусот Сталин му побарале пари за печатење на 
книга, прашал: За каква книга станува збор? Му рекле за поезија 
со љубовна тематика. Дал наредба да се отпечати книгата во 
два примерока, еден за авторот, другиот за девојката која била 
инспирација за авторовата поетска артикулација. Ете, и тој 
знаел дека делото – во дадениот случај поетското – за да има 
своја функција, мора да има создател и почитувач. Јас дури и 
напишав една песна чии завршни стихови потсетуваат на тоа 
дека на писателите славни само читателите верни им се рамни. 
Авторите и читателите функционираат по принципот на 

споени садови. За да се поддржи функционалноста, треба колку 
што има течност во едниот толку да има и во другиот сад. За 
жал, од таквиот принцип отстапуваат многу манифестации и 
фестивали правени во името на поезијата. Најчесто течноста 
е до врвот на едниот сад, оној што го претставува поетот, а е 
до дното, или воопшто ја нема во садот што ги претставува 
читателите. Трагичното е во тоа што таквиот дисбаланс никого не 
го потресува. Зашто на поетите важно им е да имаат отпечатена 
книга, а на оние кои треба да бидат консументи важно им е да 
имаат можност да изберат друга, или поинтересна забава.
И годинава се одржаа Стушките вечери на поезијата. Се 

изнаредија поетите од сите меридијани на мостот, се поделија 
наградите, си разменија поетите адреси и си заминаа, некои 
засекогаш, некои за да се вратат повторно. СВП заврши, но не 
и дилемата  – Имаат ли поетите славни во нашава страдалница 
Македонија и низ светот, читатели верни кои ќе им бидат 
рамни? 
П. С. Еднаш, за време на „Меридијани“, дел од програмската 

содржина на СВП, додека претставници од дваесетина земји од 
планетата ги читаа своите стихови, од звучникот на минарето од 
најблиската џамија до Домот на културата во Струга, на сет глас 
екна вечерната молитва. Додека траеше вечерната на муезинот, 
претставникот на Бугарија скокна на нозе и почна да се крсти и 
со левата и со десната рака. Камерите на МРТ не го регистрираа 
перформансот на бугарскиот поет.  

Пишува: Трајче КАЦАРОВ 
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Христо Петрески

Ако стана веќе по малку здодевно да се гово-
ри и пишува за литературата за деца кај нас, глав-
но поради преповторувањето на истите рефрени, 
флоскули и фрази и замрената, демодирана и за-
стоена ситуација, сега во едрата како да задува 
нов ветер.

Имено, по повеќето расправи и дебати, три-
бини, тркалезни маси, негодувања и укажувања 
– конечно започна да се случува нешто ново, 
инвентивно и креативно. Па објавените книги 
за деца и млади не се бројат на прстите од една-
та, туку од двете раце, се публикуваат македон-
ски книги и во странство и полека но сигурно се 
пројавуваат и неколкумина нови автори, покрај 
малкутемина етаблирани автори од претходните 
генерации. А на литературата за деца и млади со 
години по ред, да не речеме децении, ѝ беше не-
опходна творечка, кративна и инвентивна обно-
ва, како на тематско-мотивски така и на стилски 
и изразен план. Всушност, дефицитарни се совре-
мени и актуелни текстови и нивни помлади, поду-
ховити и полуцидни пишувачи.

Бројот на македонските издавачи кои се за-
нимаваат со овој вид литература постојано се 
зголемува. Меѓу нив предничат: Просветно дело, 
Топер, Арс ламина, Тримакс, Антолог, Александар 
и Александар, Феникс...

Но покрај Киро Донев, Стојан Тарапуза, Горјан 
Петревски, Александар Поповски, Александар 
Кујунџиски и други, се појавија и Трајче Кацаров, 
Билјана Станковска, Љубинка Донева, Панде Ма-
нојлов, Жарко Кујунџиски и други.

И она што е мошне битно кога станува збор за 
овој жанр, а тоа се илустрациите, сега со гордост 
и радост можеме да ги посочиме и да се пофали-
ме со имињата на Миле Топуз, Жарко Туниќ, Игор 
Јовчески, Томе Манески и други.

Но она што посебно воодушевува и обврзува 
во овој миг, тоа се најавите за одржување на Пр-
виот меѓународен фестивал на писатели за деца и 
Театарскиот фестивал со претстави за деца, од 21 
до 27 септември, во Скопје, Свети Николе и Штип.

Нов изблик и ветер е и појавата на движење-
то Нови штурци, кое веќе резултира со нови из-
данија, литературни читања пред најмладите 

НОВ ВЕТЕР ВО 
ЕДРАТА НА 
ЛИТЕРАТУРАТА ЗА 
ДЕЦА

СТАВ
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читатели во повеќе градови во Републиката, а 
наскоро ќе излезе од печат и тематското меѓуна-
родно списание за деца со творештво, преводи 
и рецензии на најистакнатите творци од земјава 
и странство кои се занимаваат со овој вид лите-
ратура.

Со поддршка на Министерството за култура 
и Министерството за образование, се надеваме 
и очекуваме создавање и публикување на пого-
лем број книги за деца и млади, но и нивни про-
моции, средби со писатели и слично.

Творештвото за деца во светски рамки е 
тренд, бизнис и индустрија, а кај нас е потцене-

то, поттурнато и на маргините, иако е воспитно, 
едукативно и неодминливо при формирањето 
на младата личност и регрутирањето нови чи-
татели. Затоа, да не кукаме веќе и лелекаме, да 
не ламентираме над лошата ситуација и состој-
ба, туку да се ангажираме и да ја преобразиме 
досегашната сиромашна и анахрона реалност со 
конкретни дела, проекти и манифестации... Кни-
жевноста за деца и млади е неизорана нива, па 
каде и да почнете – имате можности за безброј-
ни нови бразди. Никогаш докрај нема да биде 
испишана, завршена и конечна таа нова отворе-
на страница...
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Ана ВИТАНОВА-РИНГАЧЕВА ПОСЛАНИЕ 
ОД 

НЕБРЕГОВО

За едно патување до утро-
бата на нашето битисување 
и назад необично   беше   па-
тувањето   до   Небрегово.   За   
мене   и   за   мојата   пријателка,-
поетесата Сузана Мицева, патот 
до  таму значеше освојување на 
еден свет, во чие средиште беше 
папокот на македонската научна 
и книжевна мисла. Да, требаше 
да сестигне до Небрегово, до 
бистрите кајнаци од кои се на-
појувала мислата на великанот 
на македонската книжевна и 
научна мисла, Блаже Конески. 
Поканети да учествувамена про-
моцијата на четвртиот зборник 
трудови посветени на ликот и 
делото на Конески, со   наслов   
„Како   го   читам   Конески“, 
фондацијата   Небрегово   нè  ис-
прави   предпредизвикот да го 
„читаме“ неговото дело и да ја 
посетиме неговата родна куќа. 
Патот до   селото,   кривулест   и   
тесен,   го   пресекуваше   полето   
на   две   и  одважно  смело про-
стирајќи се во недоглед, се стре-
меше да ни покаже дека овде 
хоризонтот не е недофатлив. 
Тој пат е крвотокот што ја хра-
нел Блажевата мисла, години по 
неговото заминување од утро-
бата на мајката-создателка. Таа 
врска никогаш не се прекинала, 

останала да постои и денес, кога 
неговото присуство е во сфери-
те на духовното и кога со него 
општиме преку она што го соз-
даде како оставнина за својот 
народ. Разминувајќи се со про-
страните ширини на прилепско-
то поле, пред мене како да од-
минуваа некогашните постојани 
жители, на сега веќе пустите 
села. Убавите жени наведнати 
над тутуните, со пожолтени лица 
и некоја чудесно сокриена на-
смевка истамените мажи со ара-
ри на грбот како да чекаа мегдан 
да се пресметаат со маката. Се 
прашував: која била силата што 
го откорна Конески од родното 
Небрегово, за да замине и да 
стане пастир, кој носејќи светли-
на на врвот од своите прсти,  ќе 
му го покажеа патот на своето 
смачкано племе?! Тоа беше ми-
сијата на Блаже Конески, поет, 
лингвист, книжевен историчар, 
кој цел еден творечки век посве-
ти на издигнувањето на својот 
народ и на неговата достојна 
опстојба.  Трајна е и безвремена 
убавината на пораките во него-
вото дело. Таа убавина секогаш 
блеснува озарена од светлина-
та, како каменот од куќата кој 
убавее, горд дека ги крепи ѕи-
довите на Блажевиот дом. Во 

него, заедно водата, воздухот и 
земјата заедно, создале цврста 
симбиоза на неуништливост, из-
држливост и вечност, метафора 
за нашето постоење,  потврдено 
преку оставнината на Конески. 
Таква чесност и искреност пред 
поезијата, невозможно е да се 
согледа и замисли.  Конески го 
издигна своето Небрегово до 
ниво на култ, на светилиште во 
кое коските на предците верно 
го чуваат пламенот да не згасне. 
Поминувајќи   покрај   црква-
та   во   Небрегово,  под   стапа-
лата   ги   чувствував корените, 
како да ја копачеа земјата за 
да се издигнат и да провикнат 
дека сè уште се живи, тука се, 
длабоко до најмрачните бездни 
на нашето опстојување. И тука, 
еве го, ме пресретнува тој дрзок 
селски дух, оној кој со своите 
испукани, но грамадни дланки, 
каменот го цепел,  за да изгради 
светилиште. Поминувам покрај  
црквичето каде се раѓаше наша-
та верба во иднината  /  нашата 
надеж во бериќетот / и во силата 
на вистината.  („Црква“). Како да 
го слушам плачот  на новороден-
че чиј прародителски грев токму 
сега се измива во крштаелникот. 
Како да ги слушам селските та-
жачки како   ридаат   и   ја   бакну-
ваат   иконата,  за   да   му   го   
осветлат   патот   на   покојникот. 
Се прашувам: ќе имаше ли смис-
ла да ја сонуваме и посакуваме 
нашата иднина, ако непостоеше 
Конески? Небрегово е  најглас-
ната метафора на мислата на 
Конески. Таа мисла е стреа под 
која на секој пороен дожд, бура 
и невреме се засолнуваме, сто-
плени од надежта дека има кој 
татковски да нè прегрне. На ѕи-
довите во куќата стојат негови 
фотографии, портрети, записи 
од сите достигнувања на поле-
то на науката и литературата. 



стожерстожер

7

Но, во таа куќа,  покрај  старите  
предмети,  синијата, триножни-
кот, старовремеската  машина  
за пченка, ковчезите, живее ду-
хот на великанот. Потскокнува 
немирно како дете кога жедно 
доаѓа да се напие вода од стом-
ната и уморно легнува да се за-
спие на креветот под зраците на 
зајдисонцето. Се буди со лик на 
уморен старец, сам и страден, 
со морен поглед и очи истро-
шени од премногу читање, за 
да напише уште некое слово, да 
остави   послание  утеха   и   при-
глед   и   за   нас   ништожните.  
Во   работната   соба   на Коне-
ски,  во она мало сопче во кое 
малиот прозорец фрла силна 
светлина, на масата стои него-
вата машина за пишување и ма-
лото дрвено столче. Сè  е толку 
скромно и едноставно,  тивко, а 
толку зборливо и неискажливо. 
На масата стои белата мермер-
на мастилница која како да го 
скаменила Блажевиот допир, го 
чува како највредниот артефакт, 
сведок на нашиот ôд низ време-
то. Од балконот на неговата куќа 
се отвораше фасцинантен по-
глед во недоглед, а бескрајот се 
чинеше  толку   блиску.   Ширно-
то   поле,  допирајќи   ја   линија-
та   на хоризонтот, како да соз-
даваше привид на порта отворе-
на кон бескрајот. Имав чувство 
дека можам да ја допрам таа ли-
нијата на хоризонтот, која беше 
единствената граница меѓу зем-
ното и она недопирливото, а 
толку присутното.  Таа е линијата 
на вечниот стремеж да се дофа-
ти недофатливото, она што Бог 
го создал како вечен копнеж за 
нас смртните, но го чува дале-
ку од нашите грабливи раце.   И 
тука, поткачена на катот погоре, 
се обидов барем за момент да 
ја замислам  возбудата од зајди-
сонцето  што Конески еднаш ни 
ја раскажа, како првиот импулс 
кој кај него го разбуди поривот 
за стихотворење.   Таа   возбуда   
ја   разбирам   како   восхит   од   
совршената   убавина   на при-
родата,  таа  возбуда  тргна  да  
стане  метафора  за  суштината 
на  нашето миговно битисување 
на овој свет. Таа возбуда значи 

и соочување со единствената 
непорекната вистина – дека, во 
залезот на еден човечки живот, 
започнува раѓањето на нови-
от, чист и  безгрешен.  Таквиот,   
безмалку   анимистички  приод  
кон   природата   се   граничи  со 
длабокиот  стравопочит на пое-
тот кон неа, матката во која еден 
ден пак ќе се вгнездиме. Во Не-
брегово тишината и спокојот за-
едно суштествуваат. Една тивка 
тишина воплотена со чудесните 
создателства на природата, соз-
дава некое друго време, толку 
далечно   од   реалното.   Чиниш   
оттаму   сме   тргнале   на   на-
шиот   долг   пат   кон очовечу-
вањето и   себеиздигнувањето. 
Таму како да се наслушнуваат 
воздишките на тишината, кога 
длабоко воздивнува на пауза-
та меѓу два века. Во едниот, не 
толку дамнешен, кога му била 
најблизок собеседник на сти-
хотворецот,  и во другиот, овој 
сегашниот, кога Блажевите сти-
хови нè  водат нас „ослепените“ 
на поклонение пред  себе и на-
шите потомци. Да се поклониме 
пред портите на тврдината која 
Конески почна да ја гради за да 
се пречека злото, / да се прева-
ри неговиот наум / да не стапи-
понатаму.  („Кале“).  Извишено 
стои калето, крепоста која тре-
баше да го чува од зло неговиот 
народ, оти нели тука наспротив 

ветрот требаше да се пресечат 
сите патеки, богази и бразди за 
да не стигне до нас лошотијата. 
Ниту некој некогаш ја заузди, 
ниту пак ѝ го најде коренот. Как-
во помирување! Измешани беа 
чувствата кога требаше да се за-
мине   од   Небрегово.   Во   по-
тсвеста   ми   одѕвонуваа   него-
вите   стихови,   одеа   како прет-
ходница пред моето конечно 
напуштање на прагот на светиот 
дом. Лево од мене распослана   
Блажевата   фасцинација   од   
природата,   десно,   сите   наши   
порази   од судбината, но и мали 
победи над животот за кои мис-
лиме дека се величествени. На 
тој пат за мене станаа дофатли-
ви и опипливи сите вистини за 
кои стихотвореше Конески. За   
прв пат ја почувствував   голе-
мата, немерливата општочовеч-
ка,   колективна, универзална 
таа димензија на неговиот збор. 
Таму, во Небрегово, во клунот 
на птиците чиниш сè уште стои 
жива недопеаната песна   на 
која Конески ѝ даде име, про-
ста и строга   македонска   пес-
на.  Останува   да   нè  опоменува   
најголемата   вистина, единстве-
ното послание: Сето е предви-
дено –-ние си одиме, а земјата 
останува. („Послание“) 

Во Небрегово, на 8 Септем-
ври 2018 година.
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КУЛТУРАТА – МЕЃУ 
МОНДИЈАЛИЗМОТ  И ТРАНЗИЦИЈАТА

Милан Ѓурчинов

Најпрво за културата денес, 
во светот и кај нас

Ќе се обидам најнапред да ја 
дефинирам ситуацијата со кул-
турата во контекстот на овие две 
одредници, кои битно ја обе-
лежуваат нејзината судбина во 
децениите за кои денес збору-
ваме.

И – веднаш да го соопштам 
својот критички став и својот 
предлог за неопходните проме-
ни.

Наместо актуелната ситуација 
во која за културата се мисли и 
се зборува дури тогаш кога дру-
гите сегменти на општествениот 
живот (во политиката и во еко-
номијата) се регулирани, не е 
ли симптоматично што во про-
грамите на која и да е политич-
ка партија, културата се наоѓа 
на последното место со некол-
ку конвенционални фрази за 
нејзиното значење и потребата 
од неа. Така е тоа барем кај нас 
во Македонија, а не е поинаку, 
колку што знаеме, и на поширо-
ките балкански простори, па се 
поставува прашањето: не е ли 
подобро да се свртиме кон оние 
автори, каков што е, несомнено, 
светски признатиот антрополог 
и културен социолог, Констан-
тин фон Барловен, кој вели:

„Кутурата претставува фунда-
ментален фактор на човекови-
от развиток во иднината. Една 
лекција се наметнува над сите 
други за XXI век: на политички-
те сојузи и на економските кор-
порации треба да им претходи 
широк дијалог меѓу културите и 
религиите“. Неговата книга „Ан-
тропологија на мондијализмот“ 
се појави во Париз во 2003 го-
дина, во која тој го вели и след-

ново: „Физичко-математичкиот 
резон на природните науки и на 
економијата, со нивната техно-
логија (се мисли на технолош-
киот ум), не коинцидираат веќе 
со културниот резон, кој се из-
разува во уметноста и во хума-
нистичките науки“.

Можеме, во таа смисла, да 
наведеме ставови на голем број 
умни глави, кои последниве го-
дини го опоменуваат светот за 
неопходноста од пополнување 
на длабокиот новосоздаден хиа-
тус, но ќе ги наведеме овде само 
ставовите на францускиот писа-
тел и мислител Амин Малуф, од 
неодамна и член на Француска-
та академија, кој во својата кни-
га „Разнишаност на светот“ (Le 
Dérèglement du monde: Quand 
nos civilisations s’épuisent) се за-
лага за визијата на човештвото, 
кое свесно за својата заедничка 
и неделива судбина настојува да 
го обедини таквиот разновиден 
свет, да продолжи да ги развива 
своите богати културни изрази, 
да ги чува своите јазици, своите 
духовни и уметнички традиции, 
своите техники, својот сензиби-
литет, своето паметење, своето 
знаење.

Денес гледаме како неколкуте 
цивилизации се натпреваруваат, 
се спротивствуваат и како една-
та ја имитира другата, обиду-
вајќи се да го униформира све-
тот; но, за среќа, постои и една 
единствена човечка цивилиза-
ција, која се развива низ беско-
нечната разновидност.

Овде, на трагата на ваквите 
критички сигнали, не би смееле 
да го заборавиме и Милан Кун-
дера, кој пред повеќе од триесет 
години укажа на поразителното 
влијание на мас-медиумите, на-

рекувајќи ги агенти на унифи-
кацијата на нашата планета, со 
што се проширува процесот на 
редукцијата и пренесувањето 
низ целиот свет на истите сим-
плификации и клишеи, чиј најго-
лем дел стои на чекор од кичот 
и глупоста. „Не е најстрашно“, 
вели тој, „што во многубројни-
те канали на мас-медиумите се 
манифестираат различни поли-
тички интереси. Пострашно е 
тоа што зад површинската раз-
новидност завладува еден општ 
дух и што и оние од политичката 
левица, како и оние од политич-
ката десница, на ист начин ја ре-
кламираат истата визија на жи-
вотот, која се рефлектира со ист 
речник и стил, со ист уметнички 
вкус и во ист редослед на она 
што го смета за најважно и на 
она што го смета за безначајно“. 
Нам ни се заканува голема опас-
ност од знаењето што не му слу-
жи на животот и во кое завладу-
ва диктатура на спектаклите, во 
која се настојува имагологијата 
да ја замени идеологијата. На-
кусо, далеку пред Кундера, како 
сега да присуствуваме на она 
што Бертолд Брехт пред многу 
години го забележа: „Сега гле-
даме дека борбата против идео-
логиите стана нова идеологија“.

Резимирајќи ја оцената за XX 
век, Кундера заклучува: „За еден 
век не може да се суди без да се 
земат предвид неговите достре-
ли во уметноста и, особено, во 
романот. XIX век ја измисли ло-
комотивата, Хегел – духот на Уни-
верзалната историја, но Флобер 
ја откри – глупоста. Се покажа“, 
вели Кундера, „дека глупоста 
не исчезнува со напредокот на 
науката, на техниката и на про-
гресот и дека, напротив, заедно 

Проширена верзија на рефератот изложен на Меѓународниот научен собир Дваесет години 
самостојност на Република Македонија (1991–2011). Скопје, МАНУ, 24–25 ноември 2011. 

Реферат: Проблеми на културата во современиот свет и кај нас
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со нив, напредува и таа. Дикта-
тот на пазарот и комерцијалната 
култура го супституира диктатот 
на Партијата и американиза-
цијата на сета култура ја замени 
некогашната русификација“. Ние 
живееме во царството на ки-
чот, бидејќи сè поголем станува 
бројот на оние што под култура 
подразбираат стремеж да им се 
допаднат на што поголем број 
луѓе и тоа по секоја цена. Во тој 
поглед Кундера мошне се до-
ближува до она што Хана Арент 
го забележа уште во средината 
на XX век: проблемот не е во сè 
поголемото присуство на кичот 
во современата култура, туку во 
неговата привидна интелекту-
ализација, т.е. не е во легитим-
носта на кичот како клучно обе-
лежје на масовната култура, која 
нè поплавува од сите страни, 
туку во скриената тенденција 
на кичот да остане тоа што е, а 
да се прикаже како легитимен 
супстрат на новата вредност на 
културата, како еминентен арте-
факт на постиндустриското вре-
ме. Се разбира, тие амбиции се 
залудни. Бидејќи, вистинската 
култура ја создаваат објектите, 
творештвото, креативните дела. 
„Еден објект е кулурен сообраз-
но со перманентноста на сво-
ето траење; неговиот карактер 
е траен и неспојлив со секоја 
функционална и утилатерална 
употреба“. Хана Арент со многу 
добри аргументи го завршува 
својот оглед „Кризата на култу-
рата“ повикувајќи се помалку 
на Маркс и на Хегел, а повеќе на 
Кант, а најмногу на нашите со-
седи, античките Грци и старите 
Римјани. Во своето завршно по-
главје, кое го третира најважни-
от инструмент за препознавање 
на трајните културни вредности 
и нивното разграничување од 
привидните вредности и кичот, 
таа го прогласува личниот избор 
за пресуден елемент на секоја 
автентична критичарска акција, 
давајќи ги за пример Римјаните 
и заклучувајќи: „Една култиви-
рана личност (подразбирајќи ја 
под неа личноста на критичарот) 
траба да биде: оној што знае да 

направи вистински избор и меѓу 
своите пријатели меѓу луѓето, 
меѓу нештата од кои е окружен, 
како и меѓу мислењата што му 
се блиски и неопходни – како од 
сегашноста, така и од минатото“.

Пред да се обидеме да ги 
отцртаме контурите на новиот 
културен модел, кој би можел 
да биде далеку попродуктивен 
за нашиот иден развиток, не е 
можно, а да не се осврнеме на 
една преокупација и една опсе-
сија, која последните децении 
стана доминантна, а во некои 
раздобја фатална и разорна не 
само за нашата иднина туку и за 
нашиот егзистенцијален опста-
нок воопшто. Нејзиното вистин-
ско име е – пасатизам, опсед-
натоста со минатото. Наспроти 
телеолошките прогнози на прет-
ходната идеолошка парадигма, 
која со полна пареа иташе кон 
„кристалниот дворец“, како што 
иронично ја нарекуваше таква-
та иднина Достоевски во своите 
антинихилистички прогнози, по-
следниве децении како сиот свет 
да започна да се свртува кон ми-
натото, барајќи го во него спасот 
и супстратот на „изгубениот рај“. 
Но, за жал, „за да стане мина-
тото – минато, не е доволно да 
протече некое време“. Тоа сега 
не е случај на сета Европа, но е 
на бројните народи што се нај-
доа „во транзиција“, меѓу кои не 
е мал придонесот и на нас, бал-
канските народи, вклучувајќи 
ја и Македонија. За разлика од 
Западна Европа, станува збор за 
народите чие минато често беше 
исполнето со неуспеси, фрустра-
ции, понижувања и кои сега тре-
скавично бараат во минатото 
опорна точка, поттик и надеж 
дека нивната иднина ќе биде 
поинаква. Меѓутоа, за да може-
ме еднаквоправно да учествува-
ме во промените во модерниот 
свет, за да учествуваме во него-
вото интегрирање, а притоа да 
не го загубиме своето достоин-
ство, т.е. легитимното право во 
него да учествуваме со својата 
различност, – мораме, пред сè, 
да одговориме на прашањето: 
Што е тоа што од своето минато 

ќе треба да го сочуваме, а што е 
она што мораме да го отфрли-
ме? И, токму тука е неопходна 
и неизбежна идиосинкразија 
спрема лажниот романтичарски 
патос, кон петрифицираните на-
ционални митови, спрема наци-
оналспецијалистите и нарцисо-
идните мегаломани од сите бои 
и сите видови кај нас.

За новиот културен модел во 
светот и кај нас

„Старите идеи се напуште-
ни, на хоризонтот не се наѕи-
раат нови такви, сè е дозволе-
но, ништо не е невозможно“.

Кон новиот културен модел

Се разбира, свесен сум дека 
времето во кое сега живееме на 
почетокот на втората деценија 
од XXI век, не е време на нови 
општоприфатени идеи и пара-
дигми. Притоа, треба да се пот-
сетиме дека претходното столе-
тие, кое започна со толку надежи 
и многу ветувачки пер спективи, 
на крајот заврши со големи ра-
зочарувања за не мал број земји 
од источна и југоисточна Европа, 
со опасните процеси на најраз-
лични дезинтеграции, конфлик-
ти, судири. Точно е дека на таков 
начин е завршен циклусот, т.е. 
дојде крајот на Големите утопии 
и Големите наративи, како што 
нè убедуваат во тоа лидерите на 
постмодернизмот. Но, се поста-
вува прашањето: Дали таквиот 
расплет значи дефинитивно ис-
чезнување на историските пер-
спективи за целокупниот човеч-
ки род, дали со тоа исчезнува 
потребата, или барем желбата, 
за појавата и афирмацијата на 
новите идеи, кои кај нас одново 
и одново и на нов начин би биле 
обединувачки и би биле од по-
голема полза за сето човештво 
пред сегашниве сè подлабоки 
разлики, поделби и оддалечу-
вања на едни од други?

А сега неколку збора за проек-
тите што ги заговараат архитек-
тите на поинаквата и заедничка 
Европа, кон која сите стреми-
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ме и чие остварување може да 
биде доведено во прашање 
токму со ширењето на идејниот 
вакуум (овде мислиме на но-
вите идеи, а не на идеологија) 
и отсуството на неопходните 
хоризонти, кои пред малку ги 
споменавме. За да може идни-
ната на европскиот проект да 
претставува вистински напре-
док за секоја, макар и најмала, 
земја што ќе го прифати – тој 
прог рес би морал да биде по-
ливалентен, бидејќи Европа не 
може да биде само економија, 
заеднички пазар и материјална 
егзистенција на луѓето, ни само 
определен политички консенз-
ус, туку еден културен модел, кој 
зрачи со својата универзалност, 
со своите духовни, креативни и 
морални вредности исто толку 
колку и со залагањето за својата 
социјална рамнотежа. Само ис-
полнет со такви содржини, овој 
проект може да има магнетски 
привлечна сила за луѓето што сè 
уште не се во него, што живеат 
на европските, но и на другите 
простори од нашиот глобус.

Сега добро гледаме дека беше 
во право еден од најзначајните 
економисти на нашето време, 
Анри Бартоли, кога предупре-
ди на опасноста од „едноди-
мензионалниот економизам“, 
пишувајќи: „Да се сведе една 
цивилизација само на својата 
економска димензија, тоа значи 
таа да се изневери и да се обе-
зличи“. Уште порезолутен беше 
Пјер Бурдие кога заклучи: „Гло-
бализмот, за жал, не доведе до 
хомогенизација, туку обратно, 
доведе до ширење на моќта на 
мал број доминантни држави, 
кои управуваат со светските фи-
нансиски системи и кои го усто-
личија бруталниот капитализам, 
кој е во своите темели неспра-
ведлив и циничен“. Како сосе-
ма да се заборавени зборовите 
на втемелувачот на европската 
кохезивна идеја, Робер Шуман, 
кој во своите програмски пора-
ки децидно запиша: „Пред да 
станеме воен сојуз или економ-
ска целост, Европа би морала да 
биде културна заедница во ви-

стинската смисла на тој збор“.
На трагата на таквите визии, 

кои во овој миг можеби звучат 
утописки, мислам дека еднаш 
засекогаш, а особено денес, 
кога брановите на финанси-
ско-економските, но и на поли-
тичките кризи ги загрозуваат 
многуте делови на нашава пла-
нета, Европа во својот денешен 
и иден развиток мора да стреми 
кон преовладување на расчеко-
рот меѓу технолошкиот, инфор-
матичко-медиумскиот прогрес 
и крупното заостанување во 
сферата на моралните и духов-
ните вредности, што, заправо, 
се содржи во јадрото на кризата 
што се шири, бидејќи без пре-
овладувањето на овој расчекор, 
вистински и траен излез од акту-
елната криза нема и не може да 
има.

Транзицијата и нашата 
иднина

Во земјите за кои се вели дека 
се заостанати и кои веќе две 
децении се наоѓаат во т.н. тран-
зиција, често се истакнува дека 
тие со право се стремат кон „за-
брзување на историјата“ за да 
го надоместат пропуштеното во 
своето историско минато. Мо-
жеби е тоа така. Но, често гледа-
ме дека тоа забрзување станува 
„силување на историјата“, што 
донесува многу нови и непред-
видени проблеми и ним самите, 
но и на другите од нивното окру-
жување.

Последиците што едноди-
мензионалниот економизам ги 
донесува, наметнуваат една со-
цијалност без секакви норми и 
кои водат кон општа „шозифи-
кација“ во сите сфери на чове-
ковата егзистенција и со тоа не-
сомнено ги замрачуваат визиите 
на нашата иднина. Тоа, секако, 
го поттикна Едгар Морен, еден 
од најумните мислители на на-
шето време, да упати ургентен 
апел за „цивилизирање на се-
општата мондијализација“, која, 
таква каква што денес ја гледа-
ме, не нуди никаква задоволу-
вачка визија на иднината. „Сега 

сите се соочуваме со хегемо-
нијата на квантитетот, рентабил-
носта и профитабилноста“, вели 
Морен. „Пред нас се шири еден 
простор на лажниот и виртуелен 
напредок, кој станал таков би-
дејќи ја изгубил својата душа, ја 
испуштил секоја хуманистичка 
цел пред себеси, раководејќи се 
во сите домени до кои се допре 
со повикот: ‘што побрзо, што по-
ново, што побогато’“.

Како да се излезе од овој 
маѓепсан круг, како да се зашти-
тиме од новите хегемонии, како 
да се ослободиме од чувството 
на инфериорност пред „поголе-
мите, поразвиените, помоќни-
те“? Најнапред, – со свеста, со 
самодовербата, со вербата во 
себе, макар колку таа во овој 
миг да е хипотетична дека, – 
доколку сакаме рамноправно 
да учествуваме во неопходниот 
дијалог со светот, не може да 
има „големи“ и „мали“, развие-
ни и помалку развиени идеи, од 
проста причина што не постојат 
големи и мали идеи, големи и 
мали мислења. Постојат само 
мислења разумни и корисни, 
продуктивни не само за оној што 
нив ги застапува туку за сите. 

Потоа, со сознанието 
дека по дезагрегацијата на 
европоцентриз мот и крајот на 
биполарниот свет, нашата пла-
нета стана монополарна и мон-
дијалоцентрична, се работи 
само за тоа нашиот свет одново 
да не стане моноцентричен на 
начин кој на сите што поинаку 
мислат, поинаку сонуваат, љубат 
и се хранат, им се оневозможува 
да бидат свои и да се разликува-
ат од другите. Впрочем, потреб-
но е да се ослободиме конечно 
од флоскулата и стравот дека 
разликите значат исто што и 
спротивностите. Тие можат тоа и 
да бидат, но само под одредени 
околности. Токму таквите окол-
ности се она против кое треба 
да се бориме за да се сочуваме 
не само себеси туку и сиот свет.

По 20-годишното наше ин-
формирање и реферирање пред 
светот – кои сме, од каде идеме 
и што претставуваме, по страот-
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ната и заглушувачка врева на на-
шите публицисти, колумнисти и 
национал-специјалисти за нашите 
корени и нашето минато, – тој свет 
речиси ништо не знае за нас, или 
знае површно и погрешно. И во 
тоа е, според мене, нашиот најго-
лем проблем, бидејќи, за жал, ние 
повеќе знаеме за нив отколку тие 
за нас. И тоа не е добро.

Нашиот можен придонес

Токму тука земјите на Балканот, 
меѓу кои, секако, и ние, би можеле 
да бидат вистински тест, да дадат 
добар пример за разрешување на 
есенцијалната дилема: Како да се 
доведе во склад големиот прити-
сок на бездушниот глобализам и 
присуството на различните кул-
тури и нивните вредности, во кој 
степен тие би можеле да ги прев-
ладаат предизвиците на сегашни-
от мондијализам, кој се стреми да 
оствари една планетарна унифи-
кација во сите домени на човеч-
киот живот, па дури и во доменот 
на духот и на мислењето. Овие 
земји би можеле да бидат знача-
ен фактор со својот придонес во 
реализацијата на заедничкиот и 
хармонизиран европски дом и ох-
рабрувачки пример за надмину-
вањето на она што одделни авто-
ри со право го нарекуваат „лажен 
прагматизам“, преку кој сè повеќе 
се доближуваме до „униформно-
ста“, а сè повеќе се оддалечуваме 
од неопходната солидарност и не-
опходното единство. Секако, тој 
наш можен придонес може да се 
оствари само со напуштањето на 
нашите сопствени предрасуди и 
историски стереотипи и заблуди, 
накусо: со напуштањето на сите 
наши национализми, етноцен-
тризми и фанатизми од сите видо-
ви и сите бои – прифаќајќи ги сè 
повеќе новите и од ден на ден сè 
погласни идеи и во Европа, но и 
во другите делови на светот, идеи 
што имаат цел да ја преосмислат 
културата за да го преосмислат 
светот во целост, за да нè добли-
жат до еден човечки поредок, кој 
би бил далеку похуман и поспра-
ведлив од овој во кој живееме де-
нес.

ЗБОГУВАЊЕ СО МИЛАН ЃУРЧИНОВ

Соња Стојменска-Елзесер

На 24 јули 2018 година една од темелните фигури на наша-
та книжевна наука и критика, врвниот интелектуалец и слобо-
дољубив мислител, нашиот драг професор, академик Милан 
Ѓурчинов не напушти засекогаш.   

Да потсетам дека пред неколку месеци беше организира-
на трибина во негова чест, на која Друштвото на писатели на 
Македонија му врачи Повелба за изминатите шест децении 
активно членство, во текот на кое тој во еден мандат беше и 
претседател на асоцијацијата. Тогаш сите посакувавме витал-
носта што зрачеше од неговите дискусии и поглед да потрае 
уште долго и да го пречекори неговиот деведесетгодишен ју-
билеј кој требаше да го прославуваме само неколку дена по-
доцна. За жал, биолошката неминовност стави рамка на него-
вата животна патека. Часовникот запре при заокружувањето 
на деветтата деценија од животната врвица исполнета со голе-
ма духовна љубопитност, со целосна посветеност на книжев-
носта, со продлабочен однос кон теоријата и методологијата, 
славистиката и компаратистиката, со грандиозна критичарска 
активност, со полемизирачки елан, со низа уредувачки, ре-
дакторски, антологичарски и други организирачки дејности, 
со секогаш отворен дух за нови идеи и сознанија, но и со до-
следност кон стожерните хуманистички принципи. Ќе спом-
нам само две бројки од неговата библиографија: тој е автор 
на стотина монографски изданија и над петстотини објавени 
трудови. Да, веројатно ќе бидат потребни серија научни кон-
ференции за да успееме да ги систематизираме сите плодови 
на неговата богата критичко-теориска мисла. Но, покрај тоа, 
не помалку важно е што Милан Ѓурчинов како основач и ра-
ководител на Катедрата за општа и компаративна книжевност 
беше и едукатор на генерации истражувачи и книжевни работ-
ници, како и на голем број интелектуалци вградени во најраз-
лични сегменти од македонската култура. 

А сето тоа значи едно - дека за негово целосно замину-
вање не може да стане збор. Иако физички не напушти, не-
говото духовно наследство останува во нас и со нас, не само 
преку бројните објавени трудови, туку и преку сите идеи, ста-
вови, принципи и афинитети што се вградени во светогледите 
на неговите ученици и следбеници.
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Елизабета Шелева

ПОСТ СКРИПТУМ

Буквално, до последниот миг од својот долг и 
плоден живот, Милан Ѓурчинов остана нерамно-
душен за судбината на својата култура и, за жал, 
повеќекратно невралгична средина, соочена со 
постојани пресврти и кризи. Посакувајќи и’ во неа 
да завладее најдоброто и највредното!

Годините и возраста, за човек како него, беа 
и останаа само бројка и формален хронолошки 
показател, бидејќи и на прагот од својата деведе-
ста година, тој остана и беше љубопитен за сите 
новини од современата книжевна и критичка 
мисла. Често си разменувавме линкови и насло-
ви од тие актуелни материјали, преку интернет на 

електронската пошта, а потоа и дискутиравме за 
најпредизвикувачките идеи во нив.

Во текот на неговото и наше, за жал, последно 
заедничко патување во октомври 2017 год., пора-
ди претстојниот научен собир во САНУ,  Белград, 
повеќе од 5 часа, се возевме во комби возило . 
Иако, при тоа, највозрасен, токму нашиот профе-
сор спонтано се најде и во улогата на аниматор, 
полн со досетки, но и живи сеќавања за занимли-
ви анегдоти, согледби и  пикантерии  од животот 
на најпознатите српски и југословенски писатели, 
критичари и и интелектуалци, со кои низа години 
пријателски соработуваше - во својство на уред-
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ник, критичар, професор.

Така, зад неговата, навидум, строга појавност 
и принципиелност, во одбрани моменти и пред 
луѓе од доверба, кај него, се откриваше трепетот 
на една високо сензибилна и длабоко емпатич-
на природа. Таа, емотивно засилена компонента, 
најмногу е забележителна во неговата извонред-
на и (жанровски) уникатна книга „Анет“, посве-
тена на ликот и делото на жената со извонредно 
софистициран дух и префинет вкус, Анка Чили-
манова, инаку, професорка по француски јазик 
и преведувачка на повеќе книги од современата 
француска книжевност, но и сопруга на Милан 
Ѓурчинов, која хармонично живееше и креативно 
се надополнуваше со него, во период од 60 годи-
ни. Бездруго, меѓу  посочените, жанровски испре-
плетени и експериментални книги од богатата би-
блиографија на Ѓурчинов, спаѓа и  „Освојување на 
реалноста“, обликувана во манирот на интелек-
туалната автобиографија, откривајќи ги помалку 
познатите и експонирани детали од приватната 
историја и турбулентниот живот на Ѓурчинов.

Можеби, неговата, нималку лесна животна 
приказна како сирак, кој рано останал без дра-
гоценото присуство и поддршката на своите ро-
дители, принуден самиот да се бори за себе, во 
воените и повоените години, придонесе  за тоа 
Ѓурчинов да го развие и негува вродениот дар за 
праведност, личната скромност и сочувство, осо-
бено за обесправените уметници и интелектуал-
ци, чијшто интегритет најдлабоко и искрено го 
ценеше, но и го бранеше, дури и 
во оние прилики, кога тоа секако 
значеше губиток на благонакло-
носта и поддршката на некои од 
влијателните луѓе, со кои беше 
опкружен.

Етиката за Ѓурчинов беше не-
разделен дел од естетиката и тука 
се гледаа најважните доблести 
на неговата доследна левичар-
ска определба и позиција. Беше 
вистински патриот во најубавата 
смисла на зборот, искрено зала-
гајќи се за тоа, Македонија да ги 

препознае, негува и истакне своите универзални 
творечки, културни и идентитетски вредности. Но, 
исто така, и критички да ги осознае и конструктив-
но да ги надмине, не премолчувајќи ги и сопстве-
ните недостатоци.

Нему впрочем му припаѓа и најголемата за-
слуга за институционалното заживување во Маке-
донија на компаративната книжевност, како шко-
ла на модерниот, книжевен и културен, космопо-
литизам! И, најважно од се’, Ѓурчинов даде личен 
пример за тоа, што значи да се биде вистински 
критичар и интелектуалец - хуманист! 

На крајот, би сакале да укажеме и на две по-
клопувања, кои настанаа по игра на судбината. 

Имено, животните околности наложија така, 
во улога на последен, заветен труд на Ѓурчинов да 
биде токму компаративниот истражувачки проект 
„Македонско-српски книжевни врски во 20 век и 
денес“, во соработка со САНУ, во градот Белград, 
каде тој своевремено ги отпочна и заврши студии-
те по славистика, односно русистика.

Од друга страна, со подготовката и објаву-
вањето на овој тематски блок прилози, по повод 
90 години од неговото раѓање, а по благородна 
иницијатива на академик Ала Шешкен, богатото 
дело и придонесот на Ѓурчинов, на природен на-
чин, како да се „врати“ и превреднува во земјата, 
чијашто култура и литература така високо ја цене-
ше и толку длабоко ја ценеше!
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Лорета Георгиевска-Јаковлева

IN MEMORIAM: 
НАШИОТ 
ПРОФЕСОР 
МИЛАН 
ЃУРЧИНОВ

Ова слово е посветено не на критичарот, те-

оретичарот на книжевноста, славистот, компа-

ратистот, но пред сѐ македонистот, една од нај-

маркантните личности во македонската наука за 

литературата и култура, академикот и професор 

Милан Ѓурчинов. Ова слово го посветувам на НА-

ШИОТ професор Милан Ѓурчинов, на учителот 

кој образува, а и воспита, генерации и генерации 

македонски компаратисти. За академик Милан 

Ѓурчинов, за неговиот научен, општествен и про-

фесионален ангажман се пишувало, се пишува и 

ќе се пишува. Но во моментот кога се простуваме 

од него и го испраќаме, сакам да споделам една 

лична историја за која обично не се пишува при 

одредувањето на местото и улогата на еден култу-

рен деец во дадената заедница. 

По, без малку, 40 години од основањето на 

Катедрата за компаративна книжевност чиј ини-

цијатор беше токму проф. Ѓурчинов, можам да 

заклучам дека ние, првите генерации студенти на 

оваа Катедра, имавме неверојатна среќа и многу 

му должиме. Зошто тој не научи дека: 

Прво: Пренесеното академското знаење тре-

ба да помогне во формирањето личности кај кои 

се активираат креативните потенцијали, се созда-

ва основа за недогматско, критичко мислење, кое 

работите нема да ги промислува здраво за готово 

по однапред утврдени канони, кои ќе умеат да 

мисли наспроти: наспроти востановените прави-

ла, востановените критериуми, усвоените догми, 

стереотипите, односно наспроти сигурниот став 

кој не носи ризик. Затоа што тој не научи дека: 

„Уметноста мора да биде верна на себеси. Дека 

таа не е ничија слугинка“.

Второ: Тој не научи дека уметноста никако 

не може да биде вон политичкото; дека нема и 

не може да има политички неутрален уметнички 

став. Дека уметноста, доколку е вистинска, се-
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когаш е и критички настроена кон стварноста, а 

уметникот е пред сѐ мислител кој дури и по цена 

на реперкусии мора да биде општествено анга-

жиран и мора да го застапува ставот кој води до 

поправедни општествени односи. 

Трето: Дека размислувањето е процес кој е 

најефектен тогаш кога нештата ги разгледува во 

релација, а не во статична форма. Оттука тој осо-

бено внимание обрнуваше на нешто што денес се 

чини исклучително актуелно, односот меѓу новото 

и традицијата, меѓу локалното и космополитско. 

Неговите зборови искажани уште во далечната 

1953 година и денес, во ерата на поделби од ти-

пот патриоти и предавници, се актуелни. Тој вели: 

„Новото ќе може да егзистира како вистински 

ново, само доколку содржи и еден дел од старо-

то. Но, исто така, новото ќе стане вистински ново, 

само доколку рецидивот, конзервативниот дел од 

старото станува сѐ помалку животворен.... “. Во тој 

контекст, профеосот Ѓурчинов беше космополит. 

Укажуваше на тоа дека затвореноста, спореду-

вањето со самите себе, невклученоста во светот, 

инсистирањето само на локалното како единстве-

на мерка не може да вроди ни со естетски ни со 

хуманостички вредности. Но исто така велеше 

„Ново и наше, не ново и туѓо“ со што на локалното 

му даваше посебна вредност и боја. 

Мислам дека она големо што сите ние го до-

бивме, пред сѐ од нашиот професорот Ѓурчинов, 

но и од неговите соработници кои заедно со него 

и со студенте ја развиваа Катедрата за општа и 

компаративна книжевност, а тука пред сѐ мислам 

на професорката Вера Јанева и професорот Влада 

Урошевиќ, е токму тоа: увид во различни теории, 

дури и оние кои професорите лично не ги префе-

рираа, увид во различни пристапи, широки, со 

речиси ништо неомеѓени знаења, од кои ние, по 

сопствено наоѓање, можевме да избираме и да 

се определуваме за една или друга варијанта, да 

комбинираме, споредуваме, прифаќаме или од-

биваме. 

Фактот дека меѓу најпознатите имиња на де-

нешната македонска наука за книжевноста се и 

оние произлезени токму и од оваа Катедра, им 

дава легитимитет на тогашните некомпромисни 

ставови на нејзиниот основач и долгогодишен 

шеф, нашиот професор Милан Ѓурчинов.

Слава му!
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Компаратист и славист со меѓународно ре-
номе, толкувач на Достоевски, Чехов, Пастернак, 
Цветаева, теоретичар, критичар, антологичар, по-
лемичар и универзитетски професор, втемелувач 
на компаративното проучување на книжевноста 
во Македонија, Милан Ѓурчинов беше еден од 
клучните двигатели на развојот на македонска-
та литература од ослободувањето до денес. Во 
својата интелектуална биографија „Освојување 
на реалноста“, во која ги бележи своите форма-
тивни години, својот интелектуален развој и со-
зревање, и етапите од неговиот творечки пат, кои 
оставаат силен печат во сите фази од развојот на 
современата македонска литература, укажува 
дека од самите свои почетоци во книжевноста во 
себе ја почувствувал решеноста она што е вредно 
во македонската литература да биде согледано 
и поставено во универзален, светски контекст, и 
нужноста од тоа она што е вредно во светската 
литература и современите книжевни проучувања 
да бидат достапни за нашата средина. Оваа своја 
определба Милан Ѓурчинов ја изрази на многу 
начини, и преку еден визионерски потфат  – ос-
новање на Катедрата по општа и компаратвна 
книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. 
Пред нешто повеќе од дваесет години, бев дел 
од последната генерација студенти на таа Кате-
дра, кои слушаа предавања кај професорот Ѓурчи-
нов. Тој веќе скоро деценија беше формално во 
пензија, но сепак и натаму одржуваше десетина 
предавања секој семестар, за да нѐ упати во те-
ориските начела на руските формалисти, во фе-
номенолошкиот пристап во толкувањето на кни-
жевноста, да ни говори за Тартуската семиотичка 
школа, за социолошкиот метод на Лисјен Голд-
ман, за стилистичката критика на Лео Шпицер, 
за антидогматскиот марксизам и неговата онто-
лошка насока, за Бахтин и полифонијата. Ни ука-
жуваше на нужноста од тоа делото да влијае врз 
стварноста, онака како што и стварноста влијае 
врз создавањето на делото, став кој многу години 
пред тоа го имаше детално изложено и образло-

жено во студијата „Ангажираноста и литература-
та“, каде потенцира: „Секоја значајна, вистинска 
уметничка творба е комуникативна и ангажирана 
sui generis, по силата на својата творечка сушност, 
по незадржливите последици на своето активно 
естетско дејство: распалувајќи го својот творечки 
пламен, поетот го осветлува просторот за себе и 
за другите“. Милан Ѓурчинов беше научник со та-

ков творечки пламен, професор кој го осветлува-
ше интелектуалниот простор.

Во 2000 и 2001 година имав чест да бидам со-
работник на Милан Ѓурчинов на неговите проекти 
во МАНУ. Со начинот на кој тие беа конципирани 
и остварени, тој повторно ја докажа на дело своја-
та определба вредностите на она што се создава 

КОМЕМОРАТИВНА РЕЧ ЗА МИЛАН ЃУРЧИНОВ

Гоце Смилевски
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кај нас да ги потврди преку компаративно проу-
чување со она што се создава во светот. Инсисти-
раше дека е нужно општествената свесност да се 
брани со силно воспоставен систем на вредности, 
потенцираше дека критичкиот релативизам е нај-
голема закана за уметноста и за критичкото мис-
лење. 

Мојата прва средба со Милан Ѓурчинов се 
случи многу години пред да станам негов сту-
дент и соработник, и таа се оствари преку него-
вите дела. Во домашната библиотека ја имавме 
неговата книга за Достоевски, и јас неа ја открив 
кога започнав со откривањето на творештвото на 

Фјодор Михајлович. Ставовите на Ѓурчинов ме 
упатија да согледам како смислата и значењето 
на етичките идеи влијаеле врз создавањето на 
романескниот свет на Достоевски, и да сфатам 
дека етиката и естетиката се неразделно поврза-
ни. Веднаш потоа, кога уште бев во гимназиските 
денови, ја купив кнагата „Уметноста на романот“ 

од Милан Кундера, во превод од француски на 
Анка Ѓурчинова, и со поговор од Милан Ѓурчинов 
насловен „Милан Кундера и неговото видување 
на романот“. Книгата на Кундера беше и остану-
ва едно од клучните дела за развојот на светските 
романсиери од мојата генерација; ние уште пред 
да започнеме да пишуваме, преку неа разбравме 
дека да се создава роман значи да се разоткри-
ва енигмата на човековото Јас, преку тоа дело ја 
увидовме нишката која се протега од времето на 
Сервантес до нашите дни, и сфативме дека таа 
нишка не треба да ја испуштаме од рака. Во својот 
поговор кон ова дело Милан Ѓурчинов говори за 
егзистенцијалната суштина на тоа романескно 
Јас, за неговата поврзаност со суштината на светот 
како иманентна на уметноста на романот уште од 
неговите почетоци, за нераскинливата врска меѓу 
ставарноста и уметноста, без притоа уметноста да 
се повинува на какви било барања на општество-
то. Став што Ѓурчинов го има најавено на самите 
почетоци од својот творечки пат, објавувајќи го во 
1954 година во „Млада литература“ својот текст, 
кој подоцна ќе го определи како свој манифест, 
насловен „Маргиналии на тема: Ново“: „Уметно-
ста мора да биде верна на себеси. Таа не е ничија 
слугинка“.

Има една мисла од Жан Пол Сартр која профе-
сорот Ѓурчинов во својата интелектуална автобио-
графија ја нарекува иницијална мисла на своето 
животно однесување. Тој неа ја цитира во повеќе 
свои дела, и честопати ни ја кажуваше нам, на сво-
ите студенти, сакајќи да ни ја постави како една од 
мислите водилки на нашиот пат. Со таа мисла го 
заврши и своето последно предавање, а таа гласи: 
„Човекот не е ништо друго туку она што самиот од 
себе го прави. Човекот е одговорен за она што тој 
е. Тој самиот себеси се одбира. Човекот не е ништо 
друго туку свој сопствен проект, тоа значи: тој е 
севкупност на своите дела, човекот не е ништо 
друго, туку неговиот сопствен живот.“ Денес, кога 
овоземниот животен пат на Милан Ѓурчинов е за-
окружен и можеме да ја согледаме севкупноста 
на неговите дела, му ја изразуваме својата длабо-
ка благодарност за она што го направи, за она што 
беше, што е и што останува да биде. 
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КОЊАК НАМЕСТО ЧАЈ, 
И ТОА ВО МАНУ

Трајче Кацаров

Кога човек ќе умре

го напуштаат заедно – 
хаотично,

или еден по друг: 

видот, слухот, говорот.

Срцето го напушта

Умот го напушта

А животот?

Што е со животот?

Досега никој не го видел

Како со полни куфери

Го напушта местото

На своето раѓање.

За професорот, академикот 
Ѓурчинов, може да се каже дека 
во својата работа беше и од-
мерен и прецизен. Имаше свој 
тим составен од македонски и 
светски писатели и навиваше за 
него. Оној за чие дело ќе каже-
ше дека е добро, требаше да го 
потврдува тоа со секоја наредна 
творба. На тимот добри писа-
тели додаваше нови, но не ва-
деше. Како да сакаше неговите 
судови да бидат конечни, иако 
се залагаше за заклучоци без 
заклучувања. Честопати веле-
ше, лошо е да се пофали некој 
зашто може да му влезе вода во 
ушите. Сакаше да каже, може да 
се возгордее, па потоа да бара 
награди за секое зборче што ќе 
го напише, или што ќе помисли 
да го напише. 
Еднаш, кога побарав да каже 

нешто, да ги оцени илустрации-
те од книгите што самиот ги на-
цртав , ми рече: 

– Ќе ти го кажам тоа што 
едно време му го кажав на 
Дарко. 
Ниту изнесе вредносен суд 

за илустрациите, ниту го кажа 
она што му го кажал на Дар-
ко. 
Велеше дека нема живот 

во ДПМ, ама мислам дека и 
многу живот во ДПМ му пре-
чеше.
Мислеше дека е пожелно 

да го известувам за секоја 
моја нова творба. Бев нема-
рен. Поради тоа, кога во ДПМ 
требаше да се зборува за 
оние напишаните и објавени 
во книги, тој зборуваше само 
за песните, без да ја спомене 
поемата „АКО“. На Венко Ан-
доновски му остави да збо-
рува за прозата, пред сѐ за 

романот „Татко и отец“. 
Ме нарекуваше покренувач, 

придвижувач, зашто знаеше за 
многу мои идеи и за нивната 
реализација. Една од нив беше 
и списанието „СУМ“. За тоа најм-
ногу зборуваше кога ја промо-
вираше книгата „Двонасочната 
релација театар – публика“, т. е. 
мојот магистерски труд објавен 
во книга. 

„Не сум театарски човек“, ми 
рече, ама сепак прифати да ја 
промовира во книжарница-
та Матица ексклузив на Раде 
Силјан. 
За некои писатели и дела во 

македонската книжевност оце-
ната сакаше да ја изнесува тив-
ко, на увце. Во фоајето на еден 
дом на културата во нашата 
страдна Македонија ме повика 
да се иставиме понастрана од 
насобраните колеги по перо. Са-

каше да упати забелешки на мо-
ето поведение, на дружбата со 
некои луѓе во ДПМ. Во исто вре-
ме, покрај нас застана еден пи-
сател со намера да го поздрави 
академикот. Ѓурчинов го замоли 
да нѐ остави насамо. Возрасни-
от писател го прими тоа како на-
вреда и рече: 

– Ама јас, Мишко, сум стар чо-
век и слухот не ми е баш најдо-
бар, пред мене можете да збо-
рувате за што ќе посакате.

 На тоа Ѓурчинов додаде: 
– А бе можеби слабо слушаш, 

ама претпоставувам дека добро 
гледаш, па можеш многу што да 
додадеш.
Се сеќавам кога со Гане Тодо-

ровски седнавме во фоајето во 
МАНУ. Поради забраната за то-
чење алкохол, Гане порача два 
чаја, всушност две ракии серви-
рани во шолји за чај. Само што 
наздравивме, ете ти го Ѓурчи-
нов. 

– Здраво, ни рече.
– Здраво, рековме и го пока-

нивме да седне, да ни се при-
дружи. 

– Не, имам работа, ни рече. 
На заминување ми порача, 

кога ќе завршиме со пиењето 
чај со Гане, да дојдам кај него во 
кабинетот. Речено-сторено. 
Влегов во кабинетот. Седнав 

на фотелјата спроти неговото 
биро. Стана, го отвори шкафот и 
извади шише коњак. 

– Те гледам долу пиеш чај, еве 
да се напиеш коњак, ми налеа 
во чашата. 
Навистина, ракијата што ја пи-

евме со Гане за коњакот на Ѓур-
чинов изгледаше како чај, и тоа 
од липа.

Кратка реч за академик Милан Ѓурчинов, мој омилен 
книжевен теоретичар и соработник во СУМ
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Драги колешки поетеси и колеги поети,
Многумина од вас ме прашуваат за природа-

та на слем-настаните и концептот според кој се 
организираат во светот, но и концептот кој ние 
овде сме го прифатиле. Драго ми е што ја имам 
можноста да споделам едно, за мене, уникатно 
слем-искуство.

Летово го заокружив со учество на еден нео-
бичен еднонеделен слем-фестивал во Словенија. 
Станува збор за првото збратимено издание на 
слем-фестивалот „Изрекања – Фестивал на пое-
зијата во Цеље“ и на фестивалот „Слем под Пре-
шерн“. Фестивалите понудија богата целодневна 
заедничка програма што се одржа во два града 
во Словенија – Цеље и Љубљана.

Во Цеље имавме можност да посетиме две 
словенечки книжевни вечери. Се запознавме со 
словенечките поетеси и поети од Книжевниот 
клуб во Цеље и со нивната поезија. Поетските ве-
чери се одржаа во предворјето на Градската би-
блиотека во Цеље и во Стариот замок на ридот 
во непосредна близина на градот – локација која 
создаде надреална поетско-филмска атмосфера.

На отворањето на фестивалот „Изрекања“ 
настапивме сите гостинки и гости учеснички 
и учесници од странство: Симоне Савоџин од 
Италија, Милан Мијатовиќ и Синиша Рудан од 
Србија, како и special guest star на фестивалот – 
Марк Кели Смит од САД, таткото на слемот, свет-
скиот slam papi. Неговите настапи се вистинско 
перформативно шоу. Настапите на Кели Смит 
траат по половина час. Интерпретира неколку 
песни едноподруго и инсистира на соработка со 
публиката. На почетокот ни објаснува која песна 
ќе ја изрецитира и во кој период од животот ја 
напишал. Потоа ќе ни каже некој стих од неа кој 
треба да го запаметиме, па ќе ни покаже некој 
знак кој ќе треба да внимаваме да го забележиме 
како го прави додека рецитира и кој ќе ни укаже 
кога ќе треба хорски да го извикаме како рефрен 
на песната. Кели Смит сака и да ги „глуми“ песни-
те. Во неговите песни се јавуваат многу објекти 

и предмети кои лесно се асоцираат со звуци, па 
сака додека рецитира публиката да ги имитира 
соодветните звуци. Најинтересно за публиката, 
истовремено и најтрауматичното за срамежливи-
те, е кога ќе извлече некого/некоја од публиката 
и режисерски ќе го/ја инструира во некоја „уло-
га“ да ја одглуми. Слично на театарска забава, 
само со еден микрофон и без никакви реквизити. 
Просто невозможно е да не е забавно и интерак-
тивно. Впрочем, исто како и духот на фестивалот 
„Изрекања“ – интерактивен и активен, па така не 
само поезијата туку и музиката и културологијата 
доминираа на фестивалот. Скоро секоја поетска 
вечер завршуваше со краток музички концерт на 
познати словенечки бендови. Интересно е да се 
спомене дека бендот од отворањето беше бенд 
на Македонец иселеник – Горан Бојчевски, музи-
чар и композитор образован на академиите во 
Скопје, Љубљана и Салцбург, кој направи фешта 
со својата еклектична музика во етно, џез и кла-
сичен ритам.

По дополноќната (реткост за Словенија, каде 
ноќиот живот завршува многу порано) поет-
ско-музичка забава, станувањето рано сабајле и 
не се чувствуваше како тежина, од причина што 
сите нестрпливо ги чекавме работилниците со 
Марк Кели Смит. Со американскиот слем-гуру 
ги работевме техниките на интерпретација на 
слем-поезија во парови и во групи. Слемирањето 
во парови и во групи сѐ уште е новина на Балка-
нот. Никој сѐ уште не настапувал така кај нас во 
Македонија. Ние сѐ уште „тераме соло“.

Фестивалот беше временски планиран да ро-
тира околу датумот на националниот слем-избор 
во Словенија. Слемерките и слемерите гостинки 
и гости го следеа словенечкиот национален из-
бор и беа дел од жирито од публиката (бидејќи 
во слемот има двојно жири – едно петчлено 

УНИКАТЕН 
СЛЕМ-ФЕСТИВАЛ 
ВО СЛОВЕНИJА
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жири од публика и едно петчле-
но жири составено од професи-
онални лица од областа на кни-
жевноста и перформативните 
уметности). Така, во Цеље заед-
нички ја избравме словенечка-
та претставничка на Европскиот 
слем-натпревар за 2018 година 
– новинарката Нежа Прах Сени-
чар. Нашиот/та претставник/чка 
ќе го/ја избираме на 10 октомв-
ри, на Националниот слем-нат-
превар во Прилеп. Погодувате 
кој ќе се натпреварува, нели?!

Овој фестивал за мене е по-
себен. Не затоа што е можеби 
единствениот слем-фестивал во 
регионот (фестивал, не натпре-
вар или ревијална слем-вечер), 
туку затоа што е еден од ретки-
те кои програмски предвидува 
меѓусебно дружење и запозна-
вање со земјата и локалната 
култура. Жителите/ките ни го 
покажаа градот, градските зна-
менитости и Градскиот музеј, а 
организаторот нѐ прошета во 
една од околните пештери и 
природно езеро. Најнезаборав-
ниот момент и најдомаќинскиот 
потег што го смислија беше не-
делниот ручек во домот на една 
бабичка во најблиското селце. 
Таму јадевме домашно подгот-
вени словенечки специјалитети 
– домашна пршута, домашен 
леб, домашно сирење и вино и, 
секако, домашно зготвена хра-

на. Њам-њам! 
Еден од рет-
ките моменти 
кога без каење 
се прекршува 
неортодоксно-
то вегетаријан-
ство! 

Од едно 
село појдовме 
во друго, каде 
исто така ја-
девме домаш-
но подготвени 
месни и млеч-
ни производи, 

ама во селската кафеана. Колку 
е само интересна небалканска-
та „европска“ провинцијална 
кафеана! Мирна, тивка, а сепак 
пијана... Таму и боемите имаат 
аристократски манири! Таму за 
првпат пробав црвено сирење – 
сирење со вино. И колку само се 
залеваше „borovička“! И од толку 
хедонизам, на крајот завршивме 
во приватна винарија сите со по 
шишиња алкохол според „тре-
нингот“ на годишното консуми-
рање... или според количината 
наложена од авиокомпанијата.

Почнавме со Цеље, завр-
шивме во Љубљана. Почнавме 
happy hippie, завршивме уред-
но академски. До Љубљана нѐ 
одведе организаторот од Цеље 
– поетот и слемер Кристијан Ко-

жељ. Во Љубљана нѐ пречека 
тамошниот организатор, писа-
телот и преведувач Петер Се-
молиќ. Се загреавме со дебата 
за состојбата на слем-сцената 
во поранешните југословен-
ски држави и (со)работката на 
слем-сцената со академската 
книжевна сцена. На дебатата 
учествуваме Нина Медвед од 
Словенија – победничката на на-
ционалниот слем во Словенија и 
една од водечките членови/ки 
на мариборскиот слем-тим, Ми-
лан Мијатовиќ од Србија – „ми-
сионерот“ на слемот во Србија, 
и Синиша Матасовиќ, перфор-
мативен поет од Хрватска. Отка-
ко се загреавме со дебатата, по-
вторно жестоко настапивме. Со 
нас настапи и раперот (и дипло-
миран теолог – каков еклекти-
чен животен избор!) Рок Теркај, 
кој рапуваше стихови од позна-
тиот словенечки сонетист и поет 
Франце Прешерн. Завршивме со 
овации, многу смеа и нови по-
знанства. 

И да, Словенците и Маке-
донците се разбираат, а притоа 
не мислам (само) со турцизми! 

А и ние се разбираме – по-
етски, слемерски, генерациски, 
човечки...

Секое добро,
Елена Пренџова



стожерстожер

21
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адвокат во Истанбул, Република Турција. Се иселил 
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„Балкански син“ (2013)  и „Камчето од Вардар“ 
(2016), сите во Скопје. Член е на ДПМ и УКС.

ДА СЕ УБИЕ Е. Т.

Тој е странец
непознат
вонземјанин
Да се убие!
Да го снема!
Одекнуваше од хопарлорот
oдоздола од подземјето на зградата 
Знаев
тој мојот стар молчалив
(не)пријател
Оној кој не можеше да
говори како Теофраст
ете токму тој ја беше дал наредбата
Оној што го мразеше
Од дното на душата букетот зборови
Мојата најомилена и најуспешна
скулптура изградена во минатиот век и 
сместена во срцата на граѓаните 
во овој град музеј.
Имам тежок проблем
Како ќе ги разбудам чуварите на редот
да не ја извршат наредбата
Се думав со денови
и се сетив –
ќе изградам нова градина од нови зборови
и ке ја сместам во откорнатово ми срце
Ќе можете слободно да
ги менувате изветвените зборови од 
скулптурата кај вас 
со оние што се сместени кај мене
Секое зборче едно кинење на мојата душа
Сѐ додека ме снема мене 
Вонземјанинот.
Убава трампа –
Збор за парче душа

Забелешка по напишаното

Убијте ме мене... 
Да, Е. Т. е вонземјанин... 
Ама сочувајте ја градината сместена
во вашите срцаВсадените зборови на 
добробитта 
секогаш ќе ве одржат во живот.

ХОТЕЛСКА СОБА

Со истата боја на осаменост
Обоени се сите хотелски соби 
низ светот.
Црно-бел плочник
Високи тавански сводови
Замка за потенцијалните себеобесувачи
Без закачалки.
Сонцето срамежливо ѕирка
низ клучалката.
Студенило 
без одредено потекло 
што се лепи на кожата
Иста реа на потрошени животи 
од утробите на гостите 
се шири од соба в соба.
Талкања меѓу 
неостварените мечти и 
ракописите  потпишани со крв.
Ова ли е моето јаве 
или само привремен бег 
од одговорноста да се живее 
во определени (не од мене) рамки.
Се крие моето тело
секоја ноќ во друга хотелска соба
самозалажувајќи се дека се прераѓа.
Умот преку перото нежно
Продира во меката хартија.

МАКЕДОНСКА СОВРЕМЕНА ПОЕЗИJА
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ПАТНИК 
   На Делфинот

Оломлани, чинам беше петок приквечер
враќајќи се од град в село
токму таму каде што завршуваше асфалтот
а почнуваше каменикот
го сретнав за прв и последен пат
чудниот патник самотник.
Сериозниот старец
со обeлена коса и брада 
носеше црна долга мантија
а под неа светеше белата платнена кошула
без копчиња ами со врвки
Имаше префрлено волнен јанџик преку рамо 
чиниш сета мудрост на веков ја собрал таму 
над плеќите  
И ќе извади низ уста стокмени зборови
погодни за (не)состојби попатни
Го поздравив со почит
и прашав:
„Кој си ти, што си, не сум те видел порано,
од кај идеш, на каде одиш?“
Ме погледна подоко и леко рече:
„Порано јас знаев сешто
ама сега не знам кој сум и чуму сум. 
Само знам дека сум патник самотник.
Од пат идам,
по пат врвам,
на пат итам.“
Вџасен останав
Други зборови очекував од овој мудрец
Не знаев дали ми одговори или ми постави 
чуденка
Потем се насмевна велејќи:
„Дојди, те чекам долго
Треба да му ја предадам некому самотијава.“
И без да сочека што ќе сторам 
ми го префрли јанџикот
ми го тутна в рака стапот за потпирање
и со лесен чекор 
весело замина накај шумата.
Од тој ден 
и јас почнав да се барам
по патиштата

ПЕРДЕ

На преминот меѓу 
видливото и невидливото 
во овој варосан свет
постои само едно старо
изветвено перде
што нѐ дели од вечната вистина
Само тој што успеал
да се совлада себеси
е посилен 
од крадецот на светлината
Мирот во него
е посилен од сета врева
на хомотекникусот
Додека едниот знае зошто живее
другиот сѐ уште не го оттргнал пердето на душата
продолжувајќи сѐ повеќе да се заплеткува во
каблите што оддалечување значат

БАРАЊЕ

Не е надвор
тоа што го бараш
велеше Татко на смртната постела
Во туѓите тела нема
светлина за ранетата ти душа
Не е твојата моќ
во парата и лагата
ниту во ставата и брадата
Отвори го капакот
на срцето и нурни се
длабоко во морето
од внатрешна тишина
Осами се и ќе видиш
одговорот што го чекаш
е многу поблиску од 
местата каде што бараш

НАДЕЖ

Надежта убаво завиткана
во бел облак
леко се спушта оваа
зимска ноќ
на празната маса

Во одајата 
не гори ништо

Дури ни нашите срца

Втасува 
кроце кроце
да нѐ избави од
зачмаеноста на животот
кој заборавил да тече
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         Билјана Станковска (1951) е автор на делата: 
„Растурен круг на времето“ (поезија), 2018; „Кој 
ги краде соништата“ (роман за деца), 2016; „Кога 
ветровите стивнуваат“ (роман), 2015; „Сега сè 
е поинаку“ (збирка раскази), 2014; „Вистинска 
приказна за исчезнувањето на приказните“ (роман за 
деца), 2011; „Реставрација на светлината“ (поезија), 
2009; „Замисли желба“ (роман), 2008; „Мед и 
ѕвезди“ (драмска трилогија), 2006; „Лето значајно 
како изгрев“ (роман за деца), 2002; „Разговорливи 
ветрови“ (роман), 2001; „Сказни и сторенија за 
поколенија“ (поезија за деца), 1999; „Светлиот пат“ 
(поезија), 1996; „Миг за пресоздавање“ (поезија), 
1995; „Заробен сон“ (раскази), 1993; „Светлооко 
небо“ (поезија за деца), 1990; „Ограничен простор“ 
(поезија), 1983. 

Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 
1994 година.

Немa душевeн вознес ни радост 
од задоцнетото исполнување на 
желбите, освен бегла насмевка 
на крајот на усните и кратка воз-
дишка од бесмисленоста на оства-
рувањето – како насмевката на 
затвореникот во моментот на до-
биената слобода, откако децении 
копнеел по неа.  

„Убав е Белград“, рече ќерка ми 
додека автобусот нѐ нишкаше кон 
Дедиње. 

Со лицето беше свртена кон про-
зорецот, па не сфатив дали „Убав 
е Белград“ беше прашање или 
лична увереност. Веќе три месеци 
таа живее овде, како застапник на 
македонското претпријатие во кое 
работи, а јас сум само во посета, 
па „убав е Белград“ смирувачки 
дејствуваше врз мојата неминовна 
загриженост предизвикана од неј-
зиното преселувањe. Да се забе-
лежи убавото пред нагрденоста е 
стекната способност што го поед-
ноставува самостојниот живот.

Само ги собрав рамената. Бевме 
во годините кога, покрај елемен-
тарната врска родител – дете, 
еднакво, дури и почувствително 
и поотворено, дејствува пријател-
ството. 

Во отсјајот на стаклото, со напо-
редниот прелет на сенките и свет-
лината, на моменти го набљудував 
одразот на нејзиното лице: сми-
рено, во самосвесна занесеност, 
со израз на одредена строгост; 
сепак, и зад сериозноста – ускла-
дена со возраста, ја пронаоѓав 
мојата осумгодишна ќерка кога, 
вознесена од доделената задача, 
енергично, сосе чантата влетува 
низ влезната врата, задишана и со 

вцрвенето лице од трчањето, и во 
еден здив ни соопштува: „Ќе ја но-
сам вистинската штафета! Титова-
та!“ Моќната вест за момент ни ги 
запре чувствата – настана молк, па 
восклик и гласна радост; а пареата 
од врелата супа во чиниите како 
чад од празнични факли ја допол-
нуваше возбудата...

Имаше доволно време чувство-
то на гордост да се воскрене и кај 
соседите, и кај роднините, и во 
училиштето... „Нашата мала пио-
нерка“, се радуваа бабите, а брат ѝ 
предвреме ја нацрта во блокчето 
за скицирање и, секако, цртежот 
беше оценет со петка.

„Пристигнавме. Ова е музејски-
от комплекс“, рече сведната преку 
моето рамо додека автобусот во 
полукружно движење свртуваше 
кон светлозрачната сенка на еден 
млад јавор. Излеговме. Рапавото 
чкрипење на вратите, исклучу-
вањето на моторот, па шаблонска-
та насмевка на лицето на возачот 
– како возвратен поздрав за убав 
ден, останаа зад нас и бучавата 
се смири. Се потстиши и високото 
разногласие од туристите наоколу, 
и наеднаш сите се вклопивме во 
тихоста на есенскиот ден; завла-
деа рафинирана гласност – раз-
говор достапен само во кругот на 
припадноста, и понекој збор одво-
ен од созвучието, додека се одми-
нувавме или разминувавме со гру-
пите, забрмчува во воздухот како 
одѕив на залетан бумбар... Со пре-
летан поглед го покажа просторот 
пред нас: патот, дрворедите, шу-

мата, небото; си ја прибра јаката 
на мантилот, почека да нѐ одмине 
една група од неколку млади луѓе 
и продолжи: „Одовде како да за-
почнува некој нов свет... Летоска 
така го доживеав местово.“ 

„Одовде, моја госпоѓице, започ-
нува историјата на Земјата што ја 
избришаа од картата на светот! А 
ти и јас сме родени во таа исчезна-
та земја. Овде е неоспорливата 
стварност на нејзиното постоење, 
на нејзината моќ...“ И застанав, 
како да згазнав на стапица – ме из-
ненади тоа што го реков бидејќи: 
сè до овој момент, и дотука – до 
Историскиот музеј на Југославија, 
никогаш не бев помислила дека 
сум од една „исчезната земја“. Си 
ја преместив чантата на другото 
рамо за да сум поблиску до неа, 
па со нагла немарност, весело про-
должив: „Еден ден можам да им 
раскажувам приказни на моите 
внуци, со вообичаениот почеток 
на приказните: во едно дамнешно 
време, во една исчезната земја, си 
живеело едно мноооогу умно и 
мило девојче... Си имала брат и се-
стра... Децата биле умни и вредни, 
затоа родителите биле мнооогу 
среќни... Татко им работел во една 
голема фабрика. А мајка им трпе-
ливо се надевала, и се надевала 
дека еден ден ќе се вработи... Но, 
еден ден...“ 

Замолчав. Заплетот, и во при-
казните и во животот, секогаш 
започнува со „еден ден“. А ние 
одамна научивме да се справува-
ме со неволната содржина на тој 
„ден“, затоа си го вовлеков вра-
тот во подигнатите рамена; а таа, 
согласена со моето замолчување, 

УБАВ ДЕН

МАКЕДОНСКА СОВРЕМЕНА ПРОЗА
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благо ја спушти раката врз моето 
рамо. Галежно ми се насмевна и 
со мирна нагласеност, рече:

„Уште еден доказ дека само 
градовите се вечни, а државите 
исчезнуваат“, и во нагла зачуде-
ност, се сврти и исчекори пред 
мене. „Ова, веројатно, сум го 
прочитала во некоја книга, ќе се 
сетам! Но, како и да е: Белград е 
истиот. Опстојува!“ 

Погледот ѝ прелетуваше низ 
високите круни на јаворите и јаси-
ките крај патот. Бледата светлина 
на тивкиот октомвриски ден ја на-
гласуваше обоеноста на лисјето: 
зелената и жолтата се соединуваа 
со пламено црвената.

„Градовите само навидум се 
исти. Белград го нема истото зна-
чење, го нема сјајот!“ реков сле-
дејќи го бавното слетување на 
еден колоритен лист што прошуш-
ка низ гранките и се впи во жолти-
от бран од ситното јасиково лисје.

„Ете го совршенството на пејза-
жот: среде матножолтата допир 
од циноберот, само со врвот на 
четкичката. И ништо повеќе! Тоа 
е Ван Гог!“ во благ занес ја истол-
кува глетката, се сврти кон мене и 
со одмерена самоувереност про-
должи: „Но и твоите желби сега не 
се исти... како ни моите! Желбите 
се елемент на времето, само то-
гаш носат светлина. Значи, се вра-
тивме на суштествениот разговор! 
Се согласуваш?“   

„Да, желбите и доживувањата 
го прават детството исклучителен 
период од животот. Се сеќаваш 
какво доживување за тебе и за 
сите нас беше штафетата?“ реков, 
а веќе се покајав; требаше да сум 
повнимателна, но примерот на-
врапито се наметна. Некогаш не-
свесната делотворност пред раз-
умот воспоставува своевиден ред 
на чувства и ја одредува реалната 
вредност на доживувањето. 

„Дали се сеќавам? А возможно 
ли е да заборавам?“ беше несвој-
ствено тивка, меко ја одлепи ра-
ката од моето рамо, си ја прибра 
во џебот од мантилот, погледот 
го спушти ниско пред себе – како 
да се затвори во непробојност; и 
кога помислив дека тоа е одгово-
рот, таа продолжи со едноличност 
во гласот. „Треперев од возбуда. А 
вие, со вашата бучна грижливост, 
со раздвиженоста околу мене, 
толку многу ме исплашивте што 
наеднаш сфатив дека задачата е 
премногу сериозна, дека не сум 
дорасната... Во себе се молев: 

само да издржам, само да поми-
не денот... Ме подготвувавте: ме 
закопчувавте, ми врзувавте бели 
панделки, па црвени, па пионер-
ската марама, и сѐ одврзувавте 
за повторно да ги испеглате, па 
повторно ми ги врзувавте... И над 
сѐ, постојано баравте да ја повто-
рувам пораката или поздравот... 
што и да беше... започнуваше: ’Од 
името на пионерите од Република 
Македонија и од Титовата пионер-
ска организација на мојот град, со 
гордост...‘ Потоа дојдоа од Коми-
тетот. О колку бев вообразена кога 
влегував во џипот, срцето ми туп-
каше од гордост кога ги фатив по-
гледите на децата од уличката; но 
кога се свртив кон вас, стравот пак 
ми го стегна срцето и повторно се 
преслушував: ’Од името на пионе-
рите...‘ И попат, и додека нѐ возеа 
кон границата, и уште два часа – 
колку што доцнеа младинците од 
Србија, јас ја шепотев таа беско-
нечно долга реченица... А кога се 
слушна ’идат!‘, се скаменив, само 
усните ми останаа живи за да ше-
потат: ’Од името на...‘ Потоа, во 
строга заитаност, уште еднаш нѐ 
престроија: најдобриот младинец 
– со најмногу ударнички значки, 
па најзаслужениот млад работник 
– рудар и јас помеѓу нив – при-
мерната и одлична пионерка која 
пишува песнички за татковината и 
Тито, освојува награди на натпре-
вари; зад нас се нареди Оркеста-
рот на Народната армија, а отстра-
на – службените лица задолжени 
за редот и организацијата за при-
мопредавањето на штафетата... 
Јас внимавав на сѐ, и шепотев: ’Од 
името на пионерите...‘ Е тогаш за-
дува ветерот, се замрачи небото и 
наеднаш се истури дождот. Вода-
та се слеа во вирови наоколу. Ме 
обзеде студ, шлапкав за да ми се 
исцедат чевлите и си шепотев: ’Од 
името на пионерите...‘ А една рака 
отспротива ме опоменуваше да се 
смирам, па наеднаш некој ислу-
жен звучник, заедно со гласот на 
ветерот и дождот, рапаво одекна: 
’Друже Тито, ми ти се кунемо...‘ И 
жестоко ракоплескање, а во пре-
срет, со штафетата високо крената 
над главата, како прекрасно при-
видение, трчаше девојката: низ 
лицето и косата врзана во опавче 
ѝ се слеваа мазурки од дождот, 
белата блуза – наводенета, како 
да ја немаше на неа, водата од 
под нејзините стапала се крева-
ше во високи шурки и прскаше 
како срча – како да трчаше преку 

прозорците што беа донесени за 
фискултурната сала и сѐ додека 
да се наместат, ни беше строго 
забрането да се доближуваме 
до тој дел на училишниот двор, а 
еве, таа жестоко гази преку нив и 
сите ѝ ракоплескаат... Потоа орке-
старот ја засвири ’Хеј Словени...‘ и 
сите нѐ маѓепса во неподвижност; 
облаците се подиставија, небото 
се осветли; од блузата на најдо-
брата студенка се креваа свилене-
стите набирки како на птица пред 
летнување... Тогаш не сфаќав, но 
сега јасно ги гледам накиснатите 
шапки со срмени ширити и под 
нив оџагарените погледи втрен-
чени кон неа, па мокрите лица 
со бабурестите носови од кои се 
ронеа јадри капки од дождот... Ја 
ислушавме ’Хеј Словени‘ и сѐ уште 
стоевме неподвижни, магијата 
траеше... Тогаш помислив дека, 
можеби, на мене чекаат, па силно 
а пискаво од настуденоста, се про-
викнав: ’Од името на!..‘ И ја видов 
раката отспротива како замавнува 
кратко а жестоко – како шлакани-
ца. Се исплашив од престапот, се 
собрав, си ги преапав усните, са-
кав да ме растопи дождот, сакав 
со рацете да си го покријам лице-
то, а не смеев. Тогаш студентката 
го спушти челото сосе штафетата 
и благо ми се насмевна; на нејзи-
ното лице немаше ни трага од не-
каква возбуда – како секојдневно 
и во секакви временски услови да 
ја извршувала оваа работа; потоа 
си го одлепи здолништето од ко-
лената, ми кимна небаре сме во 
некакво тајно сојузништво и дури 
тогаш, со громка самоувереност, 
ги изрецитира поздравот и пора-
ката; штафетата му ја тутна в раце 
на нашиот најистакнат младинец, 
уште еднаш високо ги подигна 
рацете за да ги поздрави сите на-
околу, а блузата ѝ се одлепи од 
папокот, рабовите самоволно по-
треперува под шумниот бран од 
ракоплескањето; потоа и таа ра-
коплескајќи се наведна над мене 
и со истата светлина во очите, ми 
рече: ’Браво, малечка, ти да не за-
почнеше, ќе заспиевме‘. 

На телевизија немаше пренос, 
само ја покажаа штафетата; води-
телот објасни дека невремето го 
оневозможило снимањето на на-
станот. А прилогот што заврши со: 
’Уште еднаш со гордост ја покажу-
ваме нашата сплотеност во брат-
ство на сите републики и народи, 
иако го нема Тито...‘ ме исфрли од 
креветот – скокнав и прашав каде 
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заминал. Сите ме погледнавте со-
чувствено, па ти прошепоти: ’Почи-
нат е, душичке...‘ Се сеќаваш колку 
очајно и болно липав. Мислев дека 
тој ден починал, а јас ги изневерив 
сите пионери на Македонија. По-
тоа ми објаснивте дека тоа било 
пред седум години, а јас, во гласна 
зачуденост, ве прашав: ’Па зошто 
ја носиме штафетата? Кој ги чита 
пораките?‘ ’Требаше да ѝ го да-
дам мантилчето за дожд‘, се пре-
коруваше ти додека ми ги триеше 
дланките, а тато рече дека немало 
да ми дадат да го облечам, заради 
униформата; потоа го изгасна те-
левизорот и рече да ми измериш 
температура... Доволно е, нели?“ 
со рака покажа кон скалите. „Еве 
сме. Сѐ е величествено... Ќе видиш. 
Ме воодушевува музејот... Марша-
лот имал вкус и стил... “ 

Влегувавме. Ми зборуваше тив-
ко, сведната кон мене; рече дека 
првин ќе влеземе во галеријата со 
штафетите; рече дека пролетоска, 
кога доаѓала, ја немало „нејзина-
та“ штафета бидејќи ги менувале 
поставките. „Не се секогаш сите из-
ложени“, ми објаснуваше со шепот, 
а јас потврдував само со изразот на 
лицето.

Во музеите и библиотеките и 
најтивкиот збор има реска глас-
ност, како звук од допрен криста-
лен минѕур. Забележувате кога 
некој, со скриена љубопитност, 
подзастанува, ви се насмевнува и 
се свртува, вие знаете дека ве по-
врзува со вашиот збор, со фатена-
та реченица од вашиот коментар, 
и замолчувате како единствена 
можност за самоодбрана.   

„Хронологија на еден згаснат 
празник“, реков тукутака, а двајца-
та мажи пред нас подзастанаа, со 
љубезност отстапувајќи ни го ме-
стото пред витрините, си кимнаа 
со лицата, секако, се согласуваа со 
мојата моментална вдахновеност. 
А јас небаре сум бунтовничка од 
минатиот век, повторно, полуглас-
но ја реков новата парола. „Сим-
болот на уривањето – последната 
штафета!“ И според вообичаеното 
„музејско“ однесување, ги одми-
нав господата, како да не забеле-
жав дека ме слушнаа.  

„Не дојдов за да толкуваме!“ со 
весел, а прекорлив глас рече ќерка 
ми. „Фотографирај ме!“ на лицето 
ѝ проблесна возбудата, секако, од 
тој ден. 

„Ако е дозволено.“
„Дозволено е:“

ПОЕЗИJА ЗА ДЕЦА

ГАРДЕРОБА

МОСТ НА ЉУБОВТА

УБАВИНАТА ВО ОЧИТЕ И ВО СРЦЕТО

И ТОА Е ЉУБОВ

Животните,
откога ќе се родат,

со иста облека
низ светот одат.

Зебрата
си ги чува своите пруги

и не помислува на други. 
Бубамарите и бумбарите

 не се делат
од точките и од шарите. 

Ни птиците,
со убавината

што не пленуваат, 
шарените пердуви

не ги менуваат.
Исти остануваат
и мечката бела,
и брзата газела,

и жирафата и слонот, 
единствено бојата

ја менува камелеонот. 
Животните

ништо на себе не менуваат, 
знаат дека се убави

и без да се дотеруваат.

За љубовта станува збор
 меѓу брезата и еден бор. 
Сигурно приказната
сте ја слушнале
за борот и брезата
што се гушнале.
Растеле тие –
растат и сега
крај брза планинска река, 
но на два брега
.
Еден ден –
си ги пружиле дланките
ги испреплеле гранките
и еве, од тогаш до сега -
премостени се тие два брега.

Многу години и многу води 
одттогаш протекоа,
а луѓето мостот -
„Мост на љубовта“
го нарекоа.

За убавината стана збор
во еден двор, под висок бор.
-Небото сино и висината -
таму се крие убавината,
рече птицата.
-Темните подземни ходници
се најубави,
не се сложи кртицата.
За свињата
најубава беше тињата,
а за децата -
целиот свет што ги опкружува
да се нарече прекрасен – заслужува. 
Но, да не се вртиме во круг,
тоа што за еден е убаво,
не е убаво за друг.
Еве од каде тие разлики идат: 
Убавината е таму
каде вашите очи
и вашето срце
сакаат да ја видат!

Локомотивата
многу вагони влече,
и може да се рече
дека не и е лесно,

но работата таа
си ја работи чесно!

Локомотивите
со машиновозачите патуваат, 

со нив другаруваат,
тајните си ги доверуваат.
И на едните, и на другите 

животот им минува
на пругите.

Кога локомотивите
би можеле да бираат, 

никогаш нема да дозволат 
машиновозачите

да се пензионираат.

Димитар Алачки
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Васо Николоски е роден на 20 март 1955 година, во Балиндол, 
Гостиварско. Член е на ДПМ од 1989 година. Ги објавил поетските 
книги: „Пожари“ (1983), „Дното на Ахеронт“ (1987), „Проколнато 
дрво“ (2001), „Часовничарот“ (2011) и „Арматура од пајажина“ 

(2015). 

КУЌА – СВЕТ
                    посветена на Ефтим Клетников

Светот нема староседелци
светот има само посетители.
Светот е вечна куќа.

Сакав да го
менувам.

Но тој
мудро го
менува светогледот
во мене.

Во него
се влегува  од непознати причини
се  излегува со нозете напред.

Куќа е светот 
каде што можам
да сонувам
подобри светови
и
напуштени куќи.

СУПЕНА КОЦКА 
                                  на Весна, Крсте и
                                  Велимир Цифревски

Поетот е како
сол
што ја врзува
сувата материја
на сите
значења, вкусови
и мириси
и дозволува 
супата
според негов рецепт
да ја сркаат
и  иsемнатите
и болните
за малку љубов
и човечка 
топлина.

ВЕЧНО УЧИЛИШТЕ
                   посветена на Васе Манчев

Љубовта 
нема искуство.
Нема смрт.

Секој ден 
се раѓа
и 
љубов
и
дете.

Остатокот
е училиште
кое никој
не го завршува.

Само две нешта можат
да се споделуваат:
љубовта и вечноста.

CANIS MAJOR

Ти ми  велиш
лаеш како
Canis major
а не знаеш
дека големото 
куче 
E 
мојот збор.

МАКЕДОНСКА СОВРЕМЕНА ПОЕЗИJА
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МИРИС ВО ШИШЕ

Мирисот на 
цветот
го ставам 
во шише.

Внимание,
не поместувајте го
не тумбајте го.

Ако се скрши
ќе истече
и многу очи
ќе ослепат.

Не од многу 
прочитани книги
туку од непознавање
на хемискиот 
состав
на солзата радосница.

ШПРИЦЕР И НИШТО

Зборовите во 
песната треба 
да ја имаат 
питкоста на шприцерот:

Омајуваат, но не 
опиваат.

Доаѓа нирваната, но 
и поуката:
не расфрлај се
со зборовите
во песната

или барем 
не разводнувај го
виното
до степен  
на исчезнување.

ПЕСНА КОЈА ТЕЧЕ
 
Сѐ тече
сѐ се менува.

Само мојата болка
вечно извира
но 
не истекува.

Лидија Димковска

ИСТОРИЈА

Мртви луѓе во живи години,
живи луѓе во мртви години. 

Мртви народи во живи децении,
живи народи во мртви децении. 

Мртви човештва во живи векови,
живи човештва во мртви векови.

Секое време има непожелни истории,
секоја историја – непожелни времиња. 

Помеѓу содржината, резимето и клучните 
зборови,
историјата е реферат за животот и смртта.

По конференцијата уредно ќе го објават во 
зборник
што никој никогаш нема да го прочита.

ОД ДНЕВНИКОТ НА БРОДОЛОМНИКОТ  
     
Преживеав бродолом
држејќи се                                                                            
за сандак полн празни шишиња

Сега на пустиот Остров
на Тагата

Седам и пишувам пораки
ги ставам во шишето
ги запечатувам
со восокот од ушите

и ги фрлам
едно по едно
во морето.

Осеката ги носи 
а плимата 
ги враќа шишињата
Неотворени 
Непрочитани.

ораки
о
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Мирослав Демак (2.11.1948, Стара Пазова, Србија) е 
војводински Словак. Основно училиште и гимназија завршил 
во родното место, а студирал на Катедрата за публицистика 
на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Коменски“ во 
Братислава. Работел како новинар во редакцијата на весникот 
„Hlas ľudu“ („Глас на народот“), потоа во списанието „Nový 
život“ („Нов живот“) во Нови Сад, како уредник и заменик 
на главниот уредник. Бил главен и одговорен уредник и 
директор во издавачката куќа „Обзор/Творба“ во Војводина. 
Во 1993 г. се преселува во Словачка, каде што сè до денес 
извршува значајни уреднички функции. Сопственик е и на 
своја издавачка куќа, „Еса“ во Братислава, во која издава 
првенствено автори од словенскиот југ. Член е на Друштвото 
на писатели на Војводина, на словачкиот ПЕН-центар, како 
и на Клубот на независни писатели при Асоцијацијата на 
писателски организации на Словачка, а наедно е и почесен 
член на Друштвото на словачки писатели со седиште во 
Братислава. Издал неколку поетски книги. Пишува и проза 
за возрасни, како и раскази и драми за деца. Составувач е 
на повеќе антологии. Се занимава и со книжевен превод. 
Носител е на повеќе домашни и меѓународни награди. 

ЗОДИЈАК
(1974 – 1977)

ЈАНУАРИ
(Хамлет)

На почетокот беше зборот и 
беше Хамлет
И Хамлет не поверува во зборот

Рамнината ја згмечи тешката 
потпетица Времето
Кон тревата челото притиска Пробудете се
Шепотот на чекорите го издава доаѓањето на 
пријателите
Заспиваме со земјата Затоа ми е невозможно
Потегнувањето на првиот чекор На патот од 
Елсинор
Каде и да појдам од овој дворец
Секаде ме гледаат И луто ме повикуваат назад
Молчелив присутен Само таков треба

Јануари ќе го најдете во сите месеци
Споменете си само на оросените коси од 
Офелија
Пролетни облачиња Или есента кралица мајка
Или сончевата книга Хамлетова
Без која нештата засекогаш би останале
Само тоа што всушност се

На почетокот беше Јануари и беше Зборот
А Хамлет сè уште не поверува во Зборот
Кој единствен бесконечно го преживеа

ФЕВРУАРИ
(Ричард Втори)

И кралот ни падна токму сега
Кога во шумата нема кладенчиња

Донесете му тогаш на кралот
Барем огледало

Си црткаше самиот расадник
На скалилата од успехот
(Толку скали нагоре и сал
Една надолу)
Тоа што ти е на дланка Ричарде Втори
Со една нога нема да го прескокнеш

Знаеш дека си еден од големиот
Род на избраните кралеви
А не го сфати смешното во огледалото
Во него никаква промена И твојата
Круна си го постила местото
На туѓата глава Оттогаш
Никој не те познава Си друг иако истиот

Насмеј се и прости му на огледалото
Поранешен кралу

МАРТ
(Ричард Трети)

Те озборуваат често Ричарде Трети
Ти добар кралу мрша човеку

ПРЕВЕДЕНА ПОЕЗИJА
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Кога еднаш ќе сфатиш Така како тој
Дека вистината твоја и Што светот сака
Се во телото од спротивната страна
Не барај коњ за бегство туку за бој

Нема да изгубиш ако не се вратиш
Ако не знаеш каква по тебе останува трага
зашто ѝ веруваш Таа е празна
И затоа чиста Бесконечна го
Допира твоето превртено тело

Не те советувам да ги следиш сопствените траги
Попрво види го крикот од каде еднаш
Се стркала круната
На твоите криви немошни нозе
и на сето она што не ќе се случи

Не озборувај го затоа Ричарда Трети
Добриот крал мрша човекот

АПРИЛ
(Магбет)

Мора да си во право
Во играта на бладање и бес
Ако веќе еднаш не си виновен

Вештерките на маглата ти гатаат од црниот дроб
Оди и биди Чекор што ќе ги расцепи
Зелените априлски жита Врвот на кралството
Крвта е твоја Камена могила
полна безветрини Кој е жртвата

Не велам често оти Границата не можат
да ја преминат или Можното да го сторат вистина
Ќе преминеш исчезнуваш од себеси
Потоа веќе само Преминувањето
се казнува без милостина

Си ги плетам своите конци Црниот и белиот
Напрегнати до кинење
Да ги уништам одеднаш среќата и убавината

Сомневањето сега редот е на нас

МАЈ
(Отело)

Од крошните висат фиданки
Ноќта долга Прозрачна Месечина
во крвта наѕира

Испливува Го извлекуваат од водата Зборува
Венеција наместо дрвја стреи
од олово Безраки сенатори ги парчосуваат
сопствените деца Во поткровјето на Лазарет
пуштен лав од кафезот го демне
Маурот На тетиви чека Полумесечината
На бродовите грива како знаме

Во мај житата стануваат мудри Освен
животот ништо друго нема Останува
само да се чека Довербата ќе дојде да застане 
Три
зрнца собира под јазиците во празните
чунови на Харон

Татковина може да ти биде татковината на 
другиот
Жената Поткрепа или моќ
Свила на усните Свила околу грлото

Месечината во крвта челото си го мие
Во косите на жената Прогонот го брише
Мај Ноќта долга

ЈУНИ
(Хенри Четврти)

На сцената излегува актерот Си го црта
срамот Светот се полни со Смрт и збор

Јуни е Време на летните јагоди Нема белки
времето да застане Продолжува февруари Каква
спротивност По Ричард Хенри По мене
име Кој со помалку права доаѓа и
си оди Со раскопчани раце Се танцува
она дамнешното Секогаш смртта на тој пред тебе
нареден Како рака испружена кон огледалото
Во ракавицата стигнува ковчеста Толку
вообичаено Толку севезден

Почеток на летото Месечина Две игра и сал 
таткото
играјќи си со синот на плеќите
За еден број помал За признавање на победата
во Франција За толку помалку а сепак повеќе
За помалку страв

Хенри Актер создаден од смртта
Доизграден од перото Покрај синовите
без наследник Срамот што очекува да се роди 
ликот

Превел: Звонко Таневски
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Аријан Лека (1966, Драч) е еден од водечките современи 
албански писатели. Студирал музика во родниот Драч 
и албански јазик и книжевност во Тирана. Работи како 
професор на Универзитетот во Тирана. Пишува песни, 
раскази, романи и литература за деца, а меѓу другото, ги има 
преведено италијанските нобеловци Еугенио Монтале и 
Салваторе Квазимодо на албански јазик. Некои од неговите 
досега објавени четиринаесет книги и делови од нив се 
преведени на италијански, англиски, германски, француски, 

романски, бугарски и хрватски јазик. Во 2004 г. го основа меѓународниот фестивал на поезијата и 
книжевноста ,,ПОЕТЕКА“ и оттогаш е главен уредник на истоименото книжевно списание. Добитник 
е на повеќе награди во земјата и странство, меѓу кои и наградата на Министерството за култура на 
Албанија, кое се смета за едно од најпрестижните одликувања во Албанија. Меѓу публикациите на 
Лека се збирките раскази: „Оваа тивка земјата каде што никогаш ништо не се случува“, „Гревовите 
на мртвите“, романот „Домашна змија“, како и збирките поезија „Бродот на спиење“ и „Страбизам“.

ИСТРЕБУВАЊЕТО НА ДРУГИОТ ОД МЕТЕОРОЛОШКАТА КАРТА

Зборувајќи на еден англиски јазик како од сит-
комот „Пријатели“, којшто почна да се прикажува 
во Америка една година пред крајот на војната во 
Босна, таа ми рече: „Јас не се чувствувам Србин-
ка, туку Југословенка. Ме сфаќаш, my friend? Иако 
Југославија повеќе не постои на ниту една карта, 
јас сум Југословенка“ – продолжи таа, гледајќи ме 
в очи и додаде: „A знаеш ли ти кој е најубавиот 
југословенски збор? Не? Еве, ќе ти го кажам: ду-
ш-ооо! Ова е најубавиот југословенски збор, иако 
југословенството не се учи повеќе во ниту едно 
училиште. Ду-ш-ооо! Сите нации што произлегоа 
од распаднатата федерација го употребуваат збо-
рот душо! Овој збор нѐ држи обединети, иако по-
веќе не сме заедно. Го разбираш ли значењето на 
овој збор? Не? Have a nice flight, душо!“ ми рече, и 
оддалечувајќи се и мавтајќи со рака, одеднаш ме 
праша: „Дали го имате и вие на албански зборот 
душо? Не? Колку лошо! Се живее ли без зборот 
душо, пријателе мој, my Albanian friend?!“

Тоа беа последните зборови што ги слушнав 
од српската поетеса со која бевме на истиот по-
етски фестивал. Само што влегов во собата на 
хотелот, почнав да пребарувам на Гугл за да на-
учам што значи зборот „душо“, кој според мојата 
пријателка, ги држи сѐ уште обединети разделе-
ните нации на поранешна Југославија. Напишав 
само duš..., и Гуг л ми сугерираше: „Do you mean 
`Dušan`? Stefan Dušan the Mighty?“

Не! Не барав ништо во врска со Стефан Душан 
Силниот, под чие владеење Србија го достигнува 
врвот на територијалната, политичката и култур-
ната експанзија. Имав прочитано за него дека ум-
рел во албански Девол, како наследник на Стефан 

Дечански, име коешто се појавува секогаш кога 
се споменува Дечански манастир во Косово. Јас 
барав значење само на еден збор. Напишав пак 
Duš.... кога, Гугл ми ја сугерира втората верзија: 
„Do you mean Dušman?“ Го прочитав објаснување-
то на екранот: „Düşmen“. Збор зајмен од отоман-
скиот турски.

Освен како топоним – во формата „Душман“ 
– овој збор воопшто непознат за мене сум го срет-
нал кај Теодор Ипен, кој, како што проверив, во 
бројот 12/1928 година на списанието „Дитурија“ 
на Лумо Скендо го објавил текстот „Албанија по-
делена на регионални владеења“, каде се споме-
нува и „Лук Душман, господар на Пулт“. Години по-
доцна, во списанието „Хили и Дритес“, бр. 1/1936, 
во текстот „За што се обвинува Скендербег?“, П. 
Марин Сирдан го споменува и Лек Душман, прин-
цот на Задримје, кој „заедно со другите принцеви 
Тоски и Геги“, се приклучил на Лигата на албански-
те принцови, во која „Скендербег едногласно бил 
избран за главатар и врховен генерал на војската 
на федерацијата“. Подолу во текстот се зборува и 
за еден друг „Душман“, со името Ѓерѓ, кој за раз-
лика од првиот, „ја држел страната на Венеција“. 
Но работите не запираат тука.

Душманите зазеле големо место во албанска-
та култура, почнувајќи од „Епот на јунаците“, каде 
се пее како „Во Високите Планини1 душманот сед-
нат сред пат крснозе, потоа застанал до „Лахутата 
на Малесија“2, во која се пофалуваат албанските 

1 Топоним, во циклусот на песните на албански јазик, Епот 
на јунаците. (Забелешка на преведувачот)
2 Книжевно дело на албански јазик. (Забелешка на 
преведувачот)

ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА
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момци што биле „први на бојното поле“ и „најсу-
рови спрема душманите“. Само што „нашите душ-
мани“ биле не само луѓе на јатаганот, туку и луѓе 
како бискупот на Пулт, Пал Душман, кој независно 
од тоа што за Папата се викал Паоло Дусо/Дусма-
нус, а за Србите Павле Душман, бил и автор на 
хроники и биографии и се верувало дека влијаел 
за помирувањето на Скендербег и Лек Дукаѓини.

Но зборот „душман“ не се наоѓа само во еден 
јазик и во една култура. Тој збор претставува бе-
дем пред пуританските акции што се стремат кон 
прочистување на балканските јазици од секак-
ва трага и присуство на туѓите. Зборот „душман“ 
се покажува многу стоички и не само што не ис-
чезнал, туку си ја зачувал истата смисла секаде. 
Зборот „душман“ има исто значење како за Ал-
банците, така за Србите, Црногорците, Македон-
ците, Хрватите, Бошњаците. И по повеќе од еден 
век независност од Турција, зборот „душман“ про-
должува да ги држи заедно балканските кандида-
ти за Европската Унија, присеќавајќи ги на корени-
те на непријателството. Повторно ми одѕвонија во 
ушите зборовите на мојата српска пријателка, која 
ме праша дали можеби и во албанскиот јазик има 
скриено некое „Душо!“

Пребарав на Јутјуб и го слушнав гласот на ска-
дарскиот пејач: „Shyqyr Dush-о’ që t’kam kojshie / 
Kur t’mërzitem, o vij e rrije“. (Фала Богу, душо, што 
си ми комшика / Кога тагувам, доаѓам кај тебе да 
си поседам). Два краја на јаже оптегнато над без-
дната на соседството: Dušo – Душо; Dušman – Не-
пријател.

Пронаоѓачите на хедонизмот и плацентата на 
непријателството

Кога патуваш низ Балканот, треба да бидеш 
подготвен за секакви случки. Во овие предели 
луѓе поспособни од мене не успеале да го пред-
видат почетокот на светските војни, а камоли на-
стапувањето на некоја бура, како што сакав да 
направам јас, обидувајќи се да го предвидам вре-
мето преку она малку небо што се покажуваше 
низ прозорецот. Но последните часови на чекање 
се исполнети со кошмар и лоши претчувства. Што 
ако поради силните врнежи се откажат летовите?

Со овие сомнежи во глава, го зедов далечин-
ското и почнав да вртам по каналите за да најдам 
временска прогноза. Не требаше да го познавам 
јазикот. Не ми требаше ниту „душо“ ни „душман“. 
Доволни ми беа линиите на воздушните фронто-
ви, небаре станува збор не за климата, туку за во-
ени фронтови.

Број 1: БХТ 1 – Сараево. Број 2: Војводина – ВЕ-
СТИ Нови Сад. Потоа Љубљана, Подгорица. Пред 
очи ми минуваа порно со ознаката 18+, емисии за 
биопродукти, прескапи за луѓето од најсиромаш-
ниот европски регион, политички дебати, прода-
вање часовници и бижутерија и рубрики за гот-
вење без кромид и лук, што им дозволува на луѓе-
то да се бакнат без страв од балканскиот смрдлив 

здив. Сѐ, но не и емисијата што ја очекував. 
И неочекувано на екранот се појави оро со 

песна што ја имав слушнато кога патував од Ска-
дар кон Црна Гора: „Ajde Jano, ‘ajde dušo, kolo da 
igramo. Ajde Jano, ‘ajde dušo, kolo da igramo! Ajde 
Jano, ‘ajde dušo, konja da prodamo! ‘Ajde Jano, ‘ajde 
dušo, kuću da prodamo! Da prodamo, Jano dušo, 
samo da igramo!“3 

Беше тоа 7/8-ски ритам, смирен, меѓубалкан-
ски, ритам којшто откако Балканците почнаа да 
војуваат под Марсовиот ритам, остана без етнич-
ка припадност. Времето од песните, кога човек не 
зграпчувал оружје, туку пила за да го сече кипари-
сот што му го попречува погледот кон убавата со-
сетка, е далеку зад нас. Никој повеќе не полудува 
од љубов, онака како што се пее во полифонијата 
од југот на Албанија:

„Do marr sharrën / Do sharroj selvinë / Thëllënxë, 
moj / Gush e bardhë, moj / Pse s’mëflet o me goj’ / Do 
sharroj selvinë, moj / Ty të t’bej sehirë / Kur mbledh 
trëndafilë, moj / O për dashurinë (Пила ќе земам / 
Кипарис да пресечам / Еребице моја/ Гугутке бела 
/ Што не ми зборуваш / Ќе го пресечам кипарисот 
/ Тебе да те гледам/ / Кога собираш рози / Во име 
на љубовта). 

На крајот на песната, српските љубовници не 
го продават коњот, не ја продаваат ниту куќата за 
малку повеќе радост. Ниту албанскиот љубовник 
зел пила за да го исече кипарисот што му пречел 
да ја види убавата сосетка. Од изумител на хедо-
низмот и комедијата, Балканците се претворија 
во хранлива плацента за непријателството.

Кога почнало непријателството помеѓу сосе-
дите на Бaлканот? Весниците, екраните и поли-
тичарите цело време потсетуваат на вековните 
војни и вековите на омраза. Сосема прифатливо е 
дека тие војни биле започнати во предисториски 
времиња, додека балканските соседи, „со омраза 
кон пријателството сме се раѓале / имаме помеѓу 
нас едно небо и земја!“, како што учат во албан-
ските училишта. Притоа, се создава впечаток дека 
некој едвај чека да му даде шовинистичка содр-
жина и на случајот со Крале Марко (историскиот 
херој кој за сметка на султанот, со помош на са-
мовилата, и со ножот скриен в појас, го убил Ѓето 
Башо Мујо – Албанецот со три срца или со три 
змии во градите), како што читаме во епот кај 
Вук Стефановиќ Караџиќ, во кој се наоѓа и покај-
ничкиот стих: „Милостив Боже! Убив подобар од 
себе!“ Секогаш кога ќе чуеш разговор или вест за 
меѓуетничка венчавка на Балканот, имаш чувство 
дека некој неизоставно ќе те потсети на жената на 
Крале Марко, која му се жали на мажа си „Барем 
некој жив млад Албанец да ми донесеше / на де-
цата наши дадилка ќе го сторевме.“

3 (Ајде Јано, ајде душо, на оро да се фатиме. Ајде Јано, 
ајде душо, на оро да се фатиме. Ајде Јано, ајде душо, коња 
да продадеме. Ајде Јано, ајде душо, куќа да продадеме. Да 
продадеме, Јано душо, и само да играме!)

Превел: Фаим Шифтари



стожерстожер

32

СТОЖЕРНАТА МИСЛА НА 
РОДОЉУБИВИОТ ТРИПТИХОН

(Кон книгата „Триптих за Македонија“ на Раде Силјан)

РЕЦЕНЗИИ
Ана Витанова-Рингачева

Од дојката на небото
За болните на векот

Песната лек бара
(„Претсказание“, од „Отворена книга“)

За лирскиот сензибилитет и стаменото перо 
на Раде Силјан критиката одамна го дала својот 
суд. Соочени со предизвикот, преку зборот да 
му се приближиме на поетот и да застанеме 
пред портите на неговиот ограден поетски свет, 
тргнуваме со плашлив чекор, тивко и претпазливо. 
Со својот специфичен израз, поетот гради висок 
плет, мајсторија од зборови и емоции, за да ја 
огради својата творечка осаменост. Така тишината 
и осамата ја мамат мислата да се вгнезди во нив, 
скриена од очите на порочните да почне да зрее, 
за да му ја покаже на светот сета своја раскошна 
убавина. Силниот збор во согласие со емоцијата која 
целосно го покорува лирскиот субјект, во поезијата 
на Раде Силјан создаваат хармоничен звук на една 
убава лирска песна.

„Триптих за Македонија“, трите гласа од грлото 
на поетот, се натпејуваат за да го замолчат злото, да 
му ја одземат силата и во некрстени денови да го 
покорат. Стожерната мисла, која како танка преѓа ги 
поврзува трите уметнички создателства „Отворена 
книга“, „Молитва за Македонија“ и „Устата на јавето“, 
е силната родољубива емоција, длабоко вкоренета 
до сржта на битието. Таа љубов скоро безусловна, 
во стиховите на Силјан има тревожен звук. Со еден 
лирски прелудиум поетот нè воведува во својот 
поетски свет, почеток кој е тревожен, молитва кон 
Севишниот да не нè заборави, бидејќи единствено 
Неговата милост ни остана.

На Свети Спас
Ќе нè спасиш ли Господе
Или ќе нè заборавиш
Како што ги заборави Хазарите
Во едно дамнешно време

(„Молитва за Македонија“, од „Молитва за 
Македонија“)

Човекот, Судбината и Татковината се трите 
вжарени неба во поетскиот универзум на Раде 
Силјан. Човекот кој сè уште носи „лузни на болно 
племе“, Судбината пресликана во Божјиот лик кон 
кој се упатени сите молитви на малиот човек, и 
Татковината која ни дала толку многу, а за возврат не 
побарала ништо:

Ако слезеш од небото
Ископај длабок бунар во гора зелена
Темнината да ги збере нашите солзи
Потоа кажи ја молитвата стара
Како последно завештение

(„Поплака до Севишниот“, од „Молитва за 
Македонија“)

Тријадата Јас/Ние, Судбината и Татковината е 
стожерната греда на која е изграден и стамено стои 
поетскиот триптихон на Раде Силјан. Во дистихот 
на поетските изблици се препознаваат интимните 
имагинарни беседења на лирското јас со себеси, 
со судбината и со татковината. Во суштината на 
дистихот е вкопан стожерот на поетската мисла, 
зариен длабоко, ја држи песната исправено, 
достојна за пркос на небиднината. Мотивиката во 
поезијата на Силјан се напојува од татковинскиот 
извор, непресушен и штедар, изворот од дворот на 
дедовата куќа, таму каде што катадневно мислата се 
навраќа. Една оживотворена симболика на зборот, 
оној збор кој проникнува длабоко, до коренот на 
вековната македонска прокоба. Лирското јас пее 
за сопствените, но и за прегрешенијата на својот 
род. Една тивка ламентација над судбината и едно 
вечно прашање: Каде е коренот на злото? Лични, 
но и колективни ни се и тагата и радоста, делбите и 
разделбите, загубата и она малку што сме го добиле 
од трпезата на животот. Молитвата на лирското јас 
прозвучува како опомена за тоа дека белата чума 
со своите тешки стапала немилосрдно гази кршејќи 
ги новите ластари на младото семе, кое тукушто го 
здогледале сонцето.

Низ маглата што паѓа
Во нашите одаи темни
Кандилце во ноќта
За нас ќе гори
Жално ќе трепка

(„Крик“, од „Отворена книга“)
Поразува помислата дека доаѓа денот кој ни се 

заканува дека ќе го угасне и последниот пламен 
од прадедовото огниште и кандилото кое со 
векови гори пред лицата на светителите, нашите 
закрилници. Единственото оружје со кое може 
да се бори поетот против таквото зло е песната. 
Една притаена болка спастрена во стих, отпеана 
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и преточена во песна, помалку тежи и полесно се 
одболува. Индивидуалниот поетски израз на Раде 
Силјан гради мали скриени пасажи под стихот, за да 
може мислата на читателот да помине од другата 
страна зад која во полусон дреме вистината. Обоени 
во тегоба, стиховите на Силјан прозвучуваат многу 
помирливо, лирското јас како да се помирува со 
себе и со судбината. Болот во овие стихови не е 
само личен, општочовечки е, страдалнички мачен и 
сеприсутен. Папсани од болка сме оделе тврдоглаво 
и смерно, оти животот секогаш нè водел по мрачните 
камењари да се пробиваме и со крвави стапала да 
го изодиме беспаќето. Боли и натежнува нанесената 
неправда, боли резот на градите на парчосаната 
татковина и песната, лелек на птиците разлетани 
по белиот свет. Овој народ, и кога го распнувале на 
Голгота, со Исусова помиреност барал прошка за 
гревовите на непријателите и нивната умисленост 
дека се победници. Со силна верба, но и со клетва 
на усните, живеел во надеж крепејќи ја мислата за 
подобро утре. Татковинското чувство е поетовото 
„вјерују“ она што нè одржало и ни се всадило како 
единствена вистина, да издржиме со погледот 
свртен кон новиот ден. Вековна јанѕа ни ги искина 
душите, нè уништи злата прокоба, да лунѕаме низ 
мракот барајќи го она што од прадедо ни е оставено, 
она што е наше македонско. 

Поетовиот пој завиен во болка, тапа и лажно 
залечена, станува песна за немирот, за неспокојот 
истурен во овие тревожни стихови. Не е таа ефемерна 
болка, вистинска е, толку жилава и неуништлива. 
И тука е засекот на мислата и емоцијата, но и 
двете се напојуваат од истата животворна вода, 
која тече во нивната заедничка бразда. Само 
навидум одвоени, мислата и емоцијата жарат и 
тлеат заедно согорувајќи во пламенот на стихот. 
Тревожна неспокојничка, таква е поетовата мисла. 
Емоцијата, мотивиката и пораката се слеваат во 
една единствена мисла. Емоцијата е тревожна, 
мотивиката стожерна, а пораката безвременска. 
Поетот гради многу суптилна интимна врска 
со својата песна. Како да не сака да ја пренесе 
сопствената тага врз читателот, како да сака само 
да го опомене, да го поттикне на размислување 
за прашањата кои се суштински за неговиот 
опстанок. Такви мисловни мапи се исцртуваат 
во мисловниот свет на читателот, а стиховите се 
силна рефлексија од тоа што го окупира поетовото 
јас. Рефлексивните стихови ја потврдуваат тезата 
дека поетот Раде Силјан создава свој мисловен 
свет, разновиден и длабоко промислен. Пишува 
поетот за спомените од детството, за миговноста 
на животот, за ништожноста на малиот човек, но 
и за славата на големите дела што ги остава зад 
себе. Скоро секогаш се навраќаме на најголемата 
гилгамешовска вистина, дека единствено делата ќе 
нè надживеат. Стихот секогаш ќе ја чува вистината 
за тоа што смилевските мајстори го издигнале со 
своите голи раце, за скулптурот кој на каменот му дал 
душа, за поетите кои Ѝ дадоа крилја на песната, да 
може вечно да се издигнува, тогаш кога човекот ќе 
ја изгуби и последната битка со минливоста и тогаш 
кога земните убавини ќе ја изгубат својата боја. „По 
сите делби и преселби / По сите загубени битки / За 

кого да пеам / Главо неверна“ („Завет“) е вистинското 
прашање што си го поставува лирското јас. Лунѕајќи, 
барајќи собеседник, ги среќава: ѕвездата скриена 
во очите на рожбите, маглата, тишината, животот, 
времето, татковината, историјата, за да се соочи на 
крајот со единствената вистина која спокојно вели 
дека скалите небесни се последната станица на 
заблудите земни.

Молитвата и покајанието ни се насушно 
потребни, само преку нив можеме да го обессилиме 
злото, кое ни се кикоти некаде длабоко од дамарите. 
Судбината ни одредила да се вкорениме на овој 
вжарен меѓник, тука да водиме вековни битки со 
демоните, кои како постојано да се реинкарнираат 
и умножуваат. И бурјанот еден ден свенува и ја губи 
својата животворна сила, но не и злото. Пробивајќи 
се низ густежи и плевели, поетовата мисла го 
наоѓа патот кој води кон изгрејсонцето. Тој пат со 
векови ни го осветлуваат очите на светците кои 
со смирение гледаат од фреските на ѕидовите на 
нашите манастири и цркви, светилишта кои ни ги 
крепеле снагата и душата кога згрбавени во молитва 
сме ја прегрнувале надежта.

Радувај се на црквите и манастирите
Во нив тишината вековна
Ги милува лицата 
На нашите будни светци

(„Триптих за убавината, болката и радоста“, од 
„Устата на јавето“)

И покрај сиот насобран чемер, што како аманет 
од дамнина сме го наследиле и го носиме, сепак има 
нешто што толку силно свети во ноќта без ѕвезди. 
Она што ни го дарил животот, убавината, болката 
и радоста сплотени со она што пред нас го создале 
нашите прадедовци, нè прави горди патници по 
врвицата на животот. Оти ништо не се создало без 
болка, сè што ја здогледало светлината на денот го 
носи во себе мајчиниот крик на раѓањето, во него е 
скриена сета убавина на овој земен живот.

Песната на Раде Силјан е тенко везена плетивка 
од рацете на македонската везилка. Тивко, со многу 
љубов и тага создавани стихови, остануваат да 
шепотат во лулката на сè уште неродените потомци. 
И кога би имале моќ да ги разгатнеме тајните 
симболи на немуштиот јазик на нашите предци, 
во нив чинам би ја откриле формулата за тоа како 
се љуби парчето земја на кое сме вкоренети од 
памтивек и како треба да се чува како неотуѓива 
своина. „Триптих за Македонија“ носи стихови-
завештанија за сè уште непроодените потомци да 
знаат кои сме, како стигнавме до тоа што сме денес 
и како да се молиме за тоа што треба да дојде утре. 
Песната потајно го разоткрива наумот на поетот, да 
биде поет-гласник, гуслар кој „свири на гусла без 
струни“. Стихот е неговата една и единствена жица 
која ќе отсвири ноти за да ја наслика најубавата и 
најсилна родољубива емоција. Со силна и искрена 
верба во својот творечки подвиг, Раде Силјан ја 
создава својата песна, надеж за препород на родот 
свој. Ќе останат овие стихови, за потомците да знаат 
да го чуваат поштукот на македонштината наша, 
заветот запишан од памтивека.
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РАЦИН Е НАША МАКЕДОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
Вера Стојчевска-Антиќ. „Влогот на Конески во Рацин“. Скопје: Македонска реч, 2018

Васил ТОЦИНОВСКИ

Во традицијата и конти-
нуитетот на македонската ис-
трајност името и делото на 
втемелувачот на современата 
македонска книжевност Кочо 
Рацин е мисла и смисла на ма-
кедонствувањето. Тој е во оние 
одбрани личности кои еднаш 
и неповторливо се јавуваат во 
едно столетие. Во колективно-
то меморирање како равенство 
на поединецот со неговиот на-
род и судбина, постојано како 
вековита и лековита вода гене-
рациите творци во современата 
македонска култура и уметност 
го имаат и негуваат како трајна 
инспирација. Нема друг маке-
донски писател/деец кому му 
се посветени повеќе стотици 
песни, безбројни страници про-
за и драмски текстови, моно-
графии и зборници со текстови 
од домашни и странски автори. 
Неговите песни се преточени 
во хорски композиции, овеко-
вечен е во неколку десетици 
ликовни дела, живее во слика-
та и говорот на телевизијата и 
филмот. Новиот монографски 
труд на Вера Стојчевска-Антиќ 
едноставно насловен „Влогот на 
Конески во Рацин“ е вреден и 
вредносен прилог за симболот 
на нашето македонствување.

Книгата ја составуваат пет 
текста: „Влогот на Блаже Коне-
ски во Кочо Рацин“, „Кус избор 
од делото на Кочо Рацин“, „Осврт 
врз една ситуација во Марио-
во“, „Дуалистички елементи во 
македонскиот фолклор“ и „Со-
времено теренско истражување 
за богомилската традиција на 
планината Бабуна и селото Бо-
гомила“. Вера Стојчевска-Антиќ 
е автор кој умее да им се дарува 
на другите/другото, што е сека-
ко вистинска реткост во маке-
донската практика. Тоа на нај-
добар начин го има докажано 
во двете книги „Мојот професор 
пророк“ (2017) и „Траен извор-

ник“ (2018) посветени 
на знаменитиот Блаже 
Конески. Љубовта кон 
мајчиниот македонски 
јазик, својот народ и 
татковината авторката 
непосредно и луцидно 
ги обединува низ жи-
вотните и творечки вр-
вици на Рацин и Коне-
ски, кои заедно со Крсте 
Мисирков го создаваат 
светото тројство во ма-
кедонскиот дваесетти 
век. Во македонскиот 
непокор зборот е клуч 
од железо и челик кој не 
се крши и ги отвора сите 
врати, ќе запише првиот 
македонски печатар Те-
одосија Синаитски. Ми-
сирков предупредува 
оти јазикот треба да се 
сака како што се сакаат 
својот народ и таткови-
ната, а Конески ќе ги прошири 
тие мисли оти јазикот е наша 
единствена татковина. Во вре-
ме кога не постои кодифициран 
македонски литературен јазик 
Рацин ја создава „Бели мугри“, 
првата книга на тој најмелоди-
чен и чудесен јазик. Тој и таков 
македонски непокор е мисла-
та водилка во првиот и според 
нас носечки текст во книгата за 
влогот на Конески во Рацин. Би-
тен е историскиот и општествен 
миг кога Рацин ги составувал 
заклучоците за богомилите. И 
конкретниот заклучок на Антиќ 
дека Рацин, во својот искрен за-
нес на борец за социјална и на-
ционална правда, за слободен 
и слободоумен цивилизаторски 
развој, иако честопати со заси-
лен еуфоричен и романтичен 
патос, ги доловува најсуштин-
ските постулати и заклучоци на 
богомилското дуалистичко, вер-
ско и еретичко движење, вкоре-
нето и традиционално забеле-
жано во македонскиот народ. 

Авторката неуморно и доследно 
ги следи трагите на своите беле-
жити претходници. Идејата на 
Рацин да состави тим за терен-
ско истражување на богомил-
ството (1940) е инспирација за 
Антиќ со мислата оти стожерна 
задача е да се сакаш и почиту-
ваш себеси, што подразбира да 
се спознаеш и пресоздаваш, па 
оттука и доаѓа до влогот за него 
од страна на Конески.

Тивкиот и мудар Блаже Ко-
нески во песната „Кочо Рацин“ 
едноставно и строго завршува: 
се роди песна против гнет и по-
рок / и збор се зачу на закана за-
дна, / а гласот беше на трагичен 
пророк. Величествено е един-
ството на зборот и акцијата. 
Уште во далечната 1945 година 
Конески своите истражувања за 
јазикот и литературата ни малку 
случајно ги започнува со Рацин. 
Внимателното и долгорочно 
читање потврдувава оти Рацин 
беспрекорно навлегол во народ-
ното творештво со размислу-
вање за секој збор и со мерење, 
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премерување и пресоздавање 
на зборовите. Така предано се 
посветил Рацин и на прашањето 
за богомилството. Учел и стран-
ски јазици за да може извор-
но да го проучува, толкува и да 
остави трајни заклучоци и оцени 
што и денеска го красат негови-
от есеј-бисер за Драговитските 
богомили. Негов универизитет 
е животот, што потоа ќе го пот-
врди и бележитиот труд на Дра-
гољуб Драгојловиќ и Вера Стој-
чевска-Антиќ „Богомилството во 
средновековната изворна граѓа“ 
(1978). Ете, тоа се трудови кои и 
денес секако се клучните и нај-
битни извори за проучување на 
оваа тема. За подвигот на Рацин 
и восхитот на Антиќ, Конески 
децидно запишува: Веќе во од-
носот спрема минатото се проја-
вува кај Рацин таа соновна ори-
ентација. Не случајно ја избира 
тој токму темата на богомилите 
кога сака и со благодорен патос 
да го истакне уделот на својот 
народ во историјата. Го привле-
кува неговото внимание едно 
движење што во дадена епоха 
значело социјален протест и во 
кое имало што да им се завеш-
та на ослободителните акции на 
низините во идните епохи. Тој 
беше нестрплив да дознае што 
повеќе за идеолошката подлога 
и развитокот на тоа движење, 
како што беше нестрплив да ни 
го соопшти тоа со возбудата на 
човек кој го доживува на еден 

творечки начин историскиот 
стимуланс. Историската визија 
на Рацин придонесе да се акту-
ализира имено кај нас во даден 
момент богомилската порака со 
силата на дејствено наследство. 
Многумина, и покомпетентни, 
пишувале за богомилството, но 
Рацин е единствено меѓу сите 
што, по силата на своето увере-
ние, постигна таква актуализа-
ција. Сакаме притоа да додаде-
ме оти контекстуално тој преду-
предува на едно од ретките 
правила во кое нема исклучок, а 
тоа е едната и единствена висти-
на оти само слободниот човек е 
среќен човек.

И по многу години дослед-
ност и упорност како Рацин, за 
жал, Вера Стојчевска-Антиќ не 
ќе успее целосно да создаде тим 
кој теренски и комплексно, дол-
горочно и системно ќе го проу-
чува богомилството. Краткиот 
здив на македонската практика 
сепак ќе биде максимално ис-
користен за потрага по нови со-
знанија и вистини што се нудат 
во текстовите од книгата. И она 
што посебно треба да се запи-
ше е тоа оти овие страници се 
повик за идни истражувања кој 
точно, децидно покажува како и 
по кои патишта треба да се оди 
за да се дојде до вистината за 
поставената тема, која станала 
и составен дел од битието на 
македонскиот човек и неговата 
егзистенција како рамноправен 

член на цивилизацијата. Маке-
донската средина го опкружува 
својот Рацин со една посебна 
историска свест на која постоја-
но укажуваат Конески и Антиќ. 
А тоа во меморијата на светот 
се случува многу ретко или, ед-
ноставно речено, станува збор 
за исклучоци. Посветеноста 
кон ова исклучително прашање 
од самобитноста, идентитетот 
и непокорот на македонскиот 
народ како опсесија на споме-
натите автори се наша чест и 
достоинство. Во својата книга 
„Влогот на Конески во Рацин“ 
упатен е сигнал до новите по-
коленија што неминовно ни се 
наметнува како заклучок што 
секако би ни го препорачала и 
авторката. Богомилството е во 
нашата средновековна исто-
рија, како што вели Рацин, една 
од најсветлите, најзначајните 
и најинтересните појави. Бого-
милското движење, породено 
кај нас, ги беше надминало да-
леку границите на Македонија, 
ширејќи се дури во Италија и 
Франција, и станувајќи претеча 
на ред други социјалреформа-
торски движења во Европа низ 
средниот век. Нашиот народ 
така преку богомилството даде 
свој важен прилог кон општо-
човечкиот развиток. А тоа го со-
држеше во најголема мера оној 
момент што Рацин со срце го ба-
раше – да се разбуди национал-
ната гордост на македонскиот 
народ.

 Творците се луѓе на идни-
ната. Авторите и темата што 
е нивен интерес ги поседува-
ат сопствените универзални 
општочовечки димензии со кои 
се вградуваат или, поточно, се 
именуваат како трајни вредно-
сти. Системот на обединување/
градење Вера Стојчевска-Антиќ 
на најдобар начин го демон-
стрира во новото дело „Влогот 
на Конески во Рацин“. Тоа не е 
само значаен прилог во нејзино-
то богато и разновидно твореш-
тво, туку и во тековите и резулта-
тите на македонската културна и 
научна традиција. Книга за про-
чит и помнење.
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Мишел Павловски

Послание, есеj, песни
(Веле Смилевски „Поетското и есеистичкото послание 

на Блаже Конески“, Дијалог, Скопје, 2018)

Најновата книга на Веле Смилевски, „Поет-
ското и есеистичкото послание на Блаже Коне-
ски“ е поделена на два дела - во првиот дел се 
поместени анализи, критички согледувања и есеи 
на авторот за Блаже Конески, а во вториот, песни 
од „Послание“ на Блаже Конески, стихозбирка од 
чиј наслов е инспирирана целата книга.

Не зачудува ваквата концепција на професо-
рот во Институтот за македонска литература и пи-
сател Веле Смилевски. Книгата, од една страна, ги 
изразува научните и литературните преокупации 
на авторот, а од друга страна, чинам, сосема со-
одветно е да се зборува за Блаже Конески и како 
научник, есеистичар теоретичар, но и бездруго, 
како поет. Дотолку повеќе што Веле Смилевски 
смета дека „Послание“ е заветна книга на Про-
фесорот. „Овој наслов („Послание“ - заб. моја) нè 
сврзува назад и нè наведува да заклучиме дека 
Конески прилозите по однос на овде зафатените 
прашања ни ги испраќал со секоја своја претход-
на книга, подготвувајќи нè сега неговото поетско 
послание да го примиме во заокружен, интегра-
лен вид.“ - веднаш на почетокот Смилевски ќе го 
определи својот став, па и намената на воведни-
от текст „Поетското послание на Блаже Конески“: 
„Станува збор за студија во која, врз основа на 
истражувања и анализи се толкуваат специфики-
те на литературното творештво на Блаже Конески 
од аспектите кои укажуваат на допирните точки и 
преплетувања меѓу неговата есеистика и поезија.“ 
Овој став, за врските и нужната поврзаност на по-
езијата на Конески со неговата есеистичка дејност 
односно, природно, со неговите литературно-тео-
ретски ставови, Веле Смилевски ќе ја развива низ 
целата студија. Истовремено, Смилевски бележи 
уште една карактеристика на творештвото на Бар-
дот - односот кон традицијата. Според авторот на 
студијата, „една од основните тези на Конески 
е дека иновациите во творештвото можат да се 

остваруваат со чувство за живиот и животворен 
дел на традицијата.“ Преосмислувањето на тра-
дицијата, според Смилевски, Кај Конески е неод-
минлив дел од „откривањето на песната“, да се 
послужиме со терминот кој го користи Конески, 
а го елаборира во својата студија Веле Смилев-
ски. Кога станува збор за „откривањето на песна-
та“, авторот на студијата дообјаснува дека тоа не 
може да помине без личното творечко искуство 
во сооднос со „одредени сознанија од лектирата.“

Воопшто, централниот интерес на Веле Сми-
левски во однос на творештвото на Конески се 
прашањата за „откривањето на песната“, односот 
традиција-модерно. Токму поради ова, значаен 
простор во студијата е посветен на есејот „Еден 
опит“, во кој Конески дава скица на своето виду-
вање на поезијата и на сопственото творештво. 
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Во таа насока, Смилевски посочува дека „кога Ко-
нески зборува за интимната врска со традицијата, 
треба да се има предвид фактот дека една (нацио-
нална) литература ја наложува својата препознат-
ливост преку традицијата, додека еден автор ја 
наложува својата посебност низ различноста, по 
својот сопствен пат, во рамките на традицијата на 
литературата на која ѝ припаѓа.“

Дел од студијата е посветен и на прашање кое 
долги години е истражувачки интерес на самиот 
Смилевски - односот реализам-модернизам, овој 
пат, преку проучувањето на ставовите на Конески 
за оваа тема. Потсетувајќи на ставот на Блаже Ко-
нески дека конфликтите од средината на минати-

от век во македонската литература се под влија-
ние на сличните превирања во тогашната држава, 
Смилевски заклучува дека „на актуелните пробле-
ми Конески им пристапува  од суштинска страна.“ 
Би додал: како и секогаш кога Конески се јавува 
како научник.

Во студијата Веле Смилевски се допира до 
уште редица прашања кои го определуваат него-
виот став за односот меѓу поезијата на Конески 
и наговата есеистичка дејност: нормата и поетот, 
редица песни на Конески во кои се одразуваат 
неговите теоретски ставови, карактеристиките на 
поезијата на Мајаковски, Пастернак и други ма-

кедонски и светски поети... На крајот, зборувајќи 
за Блаже Конески, авторот ќе заклучи дека гле-
диштата на Бардот „се ослободени од теоретската 
претенциозност, но во исто време споредувани и 
споредливи, проверливи и валидни, сугестивни и 
образложени.“

Со оглед на тоа што Смилевски е и истражу-
вач на македонската литература, но и писател, 
не е чудно што и неговата најнова книга е конци-
пирана имено така: во првиот дел е студијата за 
Конески, а во вториот дел се објавени песните на 
Конески од стихозбирката „Послание“. Имено, на 
тој начин се продолжува ставот на Конески и на 
Смилевски за поврзаноста на теоријата и практи-

ката, за блиската релација меѓу песната и есејот 
кај Конески. Природно е теоријата да се надопол-
ни, да се продолжи со поезијата. 

На тој начин, се добива едно заокружено 
дело, во кое централно место има Бардот, него-
вата теорија и неговата поезија. И уште: не на-
празно, чинам, книгата се појавува и во годината 
кога одбележуваме дваесет и пет години од зами-
нувањето на Конески. Студијата на Смилевски е 
уште еден придонес во чествувањето на Профе-
сорот, уште една мермерна плочка во споменикот 
на Блаже Конески.
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Соња Стојменска-Елзесер

ПРОНАЈДЕНА ВО ПРЕВОДОТ, ОСТВАРЕНА ВО СТИХОТ
(Олга Панкина, „Плисок“. Скопје: Дијалог, 2018)

Во преводот можеби нави-
стина нешто и се губи, но од друга 
страна, во преводот секогаш и се 
добива нешто, и тоа нешто многу 
значајно, нешто бесценето за опста-
нокот на културата на светот. Тоа е 
интеркултурниот мост, искрата на 
допирот, преносот на идеи, свето-
гледи, поетики... Веројатно досега 
најплодната преведувачка на ма-
кедонската литература на руски 
јазик Олга Панкина, која ја почув-
ствувала таа искра многукратно во 
долгата низа уметнички дела што 
ги преточила од македонски во ру-
ски јазичен код, сега преминува во 
нова фаза на својата посветеност 
и приврзаност кон македонската 
култура. Во своите поетски збирки 
таа веќе самата станува творец кој 
ги моделира своите креации во 
рамките на научениот, вториот, не-
мајчиниот јазик, каков што за неа е 
македонскиот. Пишувајќи поезија 
на чист македонски јазик, таа ста-
нува билингвален поет. Оваа појава 
не е реткост во историјата на ли-
тературата (да потсетам барем на 
некои славни би- или полилингвал-
ни писатели: Семјуел Бекет, Џозеф 
Конрад, Џек Керуак, Милан Кунде-
ра, Јозеф Бродски и Владимир На-
боков, името со кое не случајно се 
судруваме уште во првата песна од 
оваа стихозбирка на Панкина). Но 
кај повеќето автори кои пишувале 
на други јазици освен мајчиниот, 
изборот бил обусловен пред сѐ од 
животната ситуација во која се на-
шле, од егзилот или доминантниот 
статус на усвоениот јазик, додека 
кај Панкина тој избор доаѓа поне-
вообичаено, како израз на една го-
лема љубов кон македонистиката 
и една долгогодишна сериозна по-
светеност на македонската култура, 
која ја предизвикува и нејзината 
физичка преселба во нашата земја. 
И еве, како постепено низ години-
те да се пронаоѓала во својата пре-
ведувачка дејност, Олга Панкина 
созрева во македонска поетеса со 
специфична, интеркултурна и хи-
бридна, но длабоко интимна и ин-
дивидуализирана креативна поети-
ка. Преведувањето и креирањето 
на Панкина се втопуваат во иден-
титетскиот амалгам кој на најубав 
можен начин, творечки, обединува 
две културни нишки во една спец-

ифична и богата интеркултурна по-
етика. Ќе се обидам да укажам на 
некои поважни карактеристики на 
оваа поетика.

Хибридноста на поетското 
писмо на Панкина се огледа пред 
сѐ во спојот на руската музикалност 
на стихот со македонските поет-
ски мотиви и културолошки рефе-
ренции. Македонската современа 
поезија во последните неколку 
децении прилично се беше одда-
лечила од строгата ритмичност и 
римувањето, кои пак за Панкина, 
воспитувана врз примерите на ру-
ската версификација, претставуваат 
sine qua non. Од нејзината стиховна 
лабораторија произлегуваат тол-
ку метрички дотерани мостри што 
македонскиот читател останува на-
просто изненаден од некои несете-
ни комбинации и версификаторски 
зафати. Иако стилски го доловуваат 
првенствено рускиот манир, сти-
ховите на Панкина доминантно се 
поврзани со македонски мотиви и 
топоси, симболи и историски фак-
ти, поднебје, обичаи, па и егзистен-
цијални и актуелни преокупации. 
Во нив се пее за Охрид, Марвинци, 
Валандово, за скопските астро-
лози, за ресенското мени, се спо-
менуваат Прличев и стиховите на 
Константин Миладинов, вкусот на 
бучумиш, ткаениот килим, новата 
ракија, напуштеното село... Само во 
ретки случаи поетскиот интерес на 
Панкина ја напушта македонската 
почва – во песните за Стокхолм и 
Цариград, на пример. Загработ во 
новата, усвоената култура ѝ носи 
голема креативна радост на автор-
ката, а ограничениот фонд на из-
разни средства како да претставува 

дополнителен предизвик, нешто 
слично како обусловеност на креа-
тивните игри, каде што со материја-
лот кој се поседува во претходно 
утврдените рамки се достигнуваат 
што е можно повисоки дострели. 
Преиспитувањето на јазикот е до-
минантниот импулс на Панкина, 
но тој веќе не е ни научнички ни во 
функција на преведувањето на туѓи 
дела, туку е јазик доброволно при-
фатен во интимата кој ѝ овозможу-
ва на поетесата да ги искаже своите 
најдлабоки емоции и идеи. Спра-
вувањето со зборовите и метарот 
напати заличува на макотрпна, ра-
ционална работа, а напати изгледа 
како разиграност до екстаза во по-
трагата по соодветните звуци, смис-
ли и ритми. На пример, во песната 
„Контрадикција“ се пее:

Но што животот е точно – / точ-
но не се знае. / Само точно се знае 
/ дека е подобро / да не се знае. / 
Впрочем и не може да се знае, / оти 
точното знаење не е можно, / тоа го 
знаеме точно. / И точка.

Сите се раѓаме на еден начин, 
/ доста мачен. / А потоа, на повеќе 
начини / од овој живот измачени, / 
умираме на различни начини.

Овие стихови јасно ја покажу-
ваат не само стилската ориентација 
кон музичка перфекција, туку и ге-
нералната идејна позиционираност 
на Панкина во нејзиниот поетски 
свет – таа навидум едноставно и 
игриво влегува во костец со егзи-
стенцијалните и метафизички диле-
ми, резигнирано а шегобијно ја опе-
ва живејачката, контрадикторно 
религиозно-атеистички го бара и го 
детронизира апсолутот, а страсно 
му се љубува на сетилното и минли-
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вото...  Главниот јунак на нејзината 
поезија е сепак мултиплицираниот 
лик на времето–Бог–животот–па-
тот. Во повеќе песни со мошне из-
разена хуморна нотка, таа се пови-
кува на Господа или води директен 
дијалог со него, го нарекува „главен 
режисер“ или „стар брадест гради-
нар“, го поставува на крајот од дул-
бијата насочена спротивно на теле-
скопите на скопските астрономи во 
особено луцидната и игрива песна 
„Меѓусебна потрага“, или едностав-
но заклучува дета „тој горе е голем 
шегаџија / досадно му е таму“.

 Со слична фреквентност таа 
ја опејува минливоста на време-
то, времето се протнува и ѕирка од 
речиси секој нејзин стих, истекува 
низ страниците како во песочниот 
часовник. 
Живееме. Во секој случај времето 
некако мине.
Времето надвор тече брзо и наг-
ло,
времето внатре – сè потивко и 
полека.
Животот е вид бесконечно оро.... 
Времето брза каде што да брза 
мора...
Животот е нешто привремено.
Еднобојното време тече бавно и 
тивко.
Нашево е шарено – променливо и 
бурно.
закоп на времето / идните дено-
ви / го погребуваат / денешниот 
ден.

Конечно, времето, животот и 
патот се спојуваат во впечатлива-
та куса песна „Патчето“, која гла-
си:  Долж патчето тече / река со 
матни води. / Никому уште не рече 
/ каде тој пат води. / Патеката е 
тесна и долга. / Брзо и дури со ра-
дост / по неа чекори Олга / во пре-
срет на старост.

И ете ја на најконцизен и ек-
сплозивно јасен начин изразена 
основната атмосфера на целата 
стихозбирка на Олга Панкина, изве-
дена преку една невообичаена пер-
спектива, необична автоперцепција 
од божествена дистанца, од поет-
ска дистанца.  

Перспективата, погледот, по-
етската слика, пејзажот, поточно 
визуелноста, е  појава која исто така 
претставува значајна поетичка од-
лика на писмото на Панкина. Во тој 
јазол се крие втората хибридност на 
креативниот порив на оваа автор-
ка: двојниот порив за поезија и за 
слика, за јазик и за боја. Има многу 
бои во нејзините стихови, има дури 
и „Шариград“ песна, испеана за гра-
дот Скопје виден во различни бои. 

Нејзините поетски слики се невоо-
бичаени, свежи, сликарски органи-
зирани и провокативни. На пример, 
дури и најбаналната слика на залез 
присутна во светската уметност во 
најразлични помалку или повеќе 
успешни варијации, кај Панкина 
има посебен, мошне оригинален 
израз. Таа пее

Денот умирајќи се мрда во ков-
чегот на зајдисонце.

(...) / Реков дека сликите се 
само илузија, но / копајќи во душа-
та, повредени и болни, ама живи / 
врескаат во дивината кошмари / 
надвор од мојата глава. / Ете, зо-
што јас го нарекувам зајдисонцето 
ковчег.

Од репертоарот на свежи по-
етски слики се издвојуваат, на при-
мер, стиховите во кои „езерото  (е) 
виснато на рибарскиот конец“, а 
„сончевиот зрак брои подраснати 
рипчиња / скенирајќи ги бар-кодо-
вите на шарените перки“, или, во 
песните за градот: Дождот преста-
на, / Вардар го пере сивото небо / 
штедро го фрла синилото, / ги спа-
струва облаците / и обесува за су-
шење.

Перцепцијата, видот, соглед-
бата е рамносилна на мудроста, 
како да вели Панкина во еден свој 
катрен испишан во духот на поетски 
афоризам. Тоа е еден од повеќето 
катрени кои имаат слична структу-
ра и кои според лапидарниот израз 
се колебаат жанровски меѓу афори-
зам и хаику, поезија и досетка, стих 
и филозофска мисла. Тој катрен има 
и игрив наслов – „Остар(ен) вид“ и 
гласи: 

Човекот старее, годините 
идат, / ама Господ сѐ урамноте-
жува, / и колку е полош на човекот 
видот, / толку повеќе тој забеле-
жува.

За поезијата на Панкина е ка-
рактеристична и една нагласена 
леснотија, лежерност на стихот и 
блага иронија, непретенциозност, 
продуховена радост на креирање-
то... Самата е свесна за ограничени-
от поетски материјал со кој твори, 
за „скудниот поетски алат“ кој ма-
котрпно го освојува навлегувајќи сѐ 
подлабоко во тајните на македон-
скиот јазик, за неа странски и при-
влечно предизвикувачки. Не ѝ прет-
ставува проблем да напише самои-
роничен стих како овој: „Моите пес-
ни се најчесто банални“, а веднаш 
потоа да додаде дека: „Сепак до-
бро е поет да бидеш“. Исто така, таа 
е свесна за проблематичниот статус 
и вредносната релативизација на 
поезијата во современиот свет во-

општо, та и самата низ стих потврду-
ва дека: тоа што таа (поезијата) тихо 
ви / нуди – понекогаш ми изгледа 
некако лудо. / Но барем од некои 
поединечни стихови / доживувам 
восхит и занес божем од чудо“. За 
поезијата и поетите авторефлексив-
но се огласува во неколку свои пес-
ни, со голема доза на скептицизам 
кон сето она што претставува пое-
зијата во ова наше време, а сепак 
со некоја простодушна верба дека, 
колку и да се за смеа или за плач, 
стиховите ја имаат својата смисла и 
оправданост во човековиот живот, 
и на оној што ги креира и на оној 
што ги восприема. Напорот да се 
роди стих ја заслужува секоја почит 
и покрај релативниот дострел: Секој 
како може пише, нека / ако знае или 
ако смее. / Бог нѐ гледа; сигурна сум 
дека / тој ту плаче ту гласно се смее. 
Сепак, во својот испробан манир на 
луцидни јазични игри, таа испева 
и еден провокативен катрен „(Ум)
етничка вредност“, кој алудира на 
перзистентноста на универзалните 
естетски валери низ различните ја-
зични култури, нации и етноси и кој 
сугерира дека уметноста е вистин-
ска или не, таа тоа е или не е, без 
разлика на кое етничко милје му 
припаѓа. Тој катрен гласи: Секојпат, 
кога слушам низ поетската врева 
и шум / дека некој поради својата 
народност има предност, / мис-
лам: ако од уметничката вред-
ност се одзема ум, / останува само 
етничката вредност.

 И самата Олга Панкина, без 
оглед на својата руска национална 
припадност, во својот креативен 
свет придодава уште една татко-
винска димензија, македонската, 
така што создава поезија со двој-
но-етнички сензибилитет, која спо-
ред јазичниот идиом му припаѓа на 
македонскиот поетски корпус. Но 
тој куриозитет не е единствената 
причина поради која нејзините сти-
хови побудуваат посебен интерес. 
Тие можат рамноправно и досто-
инствено да застанат покрај стихо-
вите на другите македонски поети 
и да сведочат за една автентична 
творечка потрага, за една храбра 
и виртуозна употреба на македон-
скиот јазик, за стилска дисциплина 
и мотивска заокруженост, за интим-
на прочувствуваност и рефлексивна 
задлабоченост. Верувам дека по-
ради сите овие причини најновите 
стихови на Олга Панкина природно 
ќе заживеат во нашата литература и 
ќе бидат прифатени и од поширока-
та македонска читателска публика. 
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МАНАСТИР ФУЕНТЕРАБИЈА
Јагода Михајловска-Георгиева

награда  „Стале Попов“ за  2017 г.

Доцна попладне пред да поч-
не да надоаѓа големата плима, 
се појавуваше откај далечниот 
’рт, најпрво како точка. Набргу се 
вообличуваше во тело со разле-
ан облик поради густите солени 
испарувања на океанот. Отсутно 
го следеше наближувањето на 
девојката, на онаа од вчера, онаа 
од завчера, истата од сите денови 
откако е дојден овде. Босонога 
чекореше до глуждови во вода, и 
секогаш во истото време. Најпо-
сле, додека го одминуваше, мо-
жеше појасно да ја види. Убава. И 
чудна. Незаинтересирана за него-
вото присуство. Впрочем, како ни 
тој за нејзиното.

Му стигна порака на мобил-
ниот. Од Небесна, бездруго, никој 
друг не го знаеше неговиот ов-
дешен број. Го навјаса заинатена 
рамнодушност, не посегна да ја 
отвори. Толку долго копнееше по 
неа што радоста изостана. Ома-
ловажена и возбудата на исчеку-
вањето. Се потрошиле.

Забележа дека дланката му 
се вовлекла во џебот, а прстите 
го зграпчиле мобилниот. Пора-
ката, уште непрочитана, се беше 
зарила во утробата и длабеше, 
длабеше... Почувствува остри 
бодежи внатре, грозничаво бра-
нување, болка што се ширеше, 
мачнина. Наврапито го извле-
че телефонот, ама погледот, 
растревожен, неспремен да се 
соочи со напишаното, наместо 
во екранчето, му отскита кон 
девојката и панично се закачи 
за неа. Сеќавајќи го тој втренчен 
поглед врз себе, не сети дека не 
ѝ е нејзе упатен. Застана. Му се 
насмевна. Тој уште посилно го 
стисна мобилниот, а со другата 
дланка ѝ мавна, одвај и да стаса 
да биде затечен од себе самиот. 
Како некој друг да му ја придви-
жил раката.

Таа возврати со брзи чекори, 
приближувајќи му се. Не, не до-

аѓај, погрешно ме разбра!, ѝ сви-
ка, ама навнатре. Задоцни да го 
извлече викотот надвор од себе. 
Веќе беше седнала крај него, 
обично, ненападно, така како 
што си седат тие што редовно се 
среќаваат. Со лицето свртена кон 
океанот, фати да си го цеди искис-
натото здолниште.

– Пристига плимата – не по-
гледнувајќи го, изговори, тежок 
сомот што расшумолено се рас-
парува по шевови, нејзиниот глас. 
Попрво густ отколку длабок. И 
темно мазен.

Одмолчи.
– Странец?
Кимна неволно.
– Зборуваш англиски?
Повторно кимна. Сосила.
– Тогаш зошто ништо не ми од-

говори за плимата?
– Ништо не ме ни праша.
– Имаш право – се закикоти 

божем не му ја забележува смур-
теноста.

– Е па, еве, те прашувам, чекаш 

некого? Пречам?
– Да.
– Си го стегнал мобилниот, ќе 

го здробиш кутриот. Не гледај во 
мене, во него погледни. Ти пре-
чам и да се јавиш, така? – пркосно 
му се внесе во стемнетото лице. – 
Ако баш сакаш да знаеш, не ќе те 
ни забележев да не ми мавнеше. 
Ти прв почна, ти текнува? – пак се 
закикоти, расцепкана смеа, нап-
ната.

А тебе толку и ти требаше, се-
кому лесно приоѓаш?, огорчено ѝ 
се вдаде во себе.

– Добро, одам јас. Но оној што 
го чекаш никаде не можам да го 
видам – подбивно ја стави длан-
ката над очи, лизгајќи си го погле- 
дот од едниот до другиот крај на 
огромната плажа. Сами сме. Кој е 
улав да се спушти во оваа доба на 
песоков, за час ќе го поклопи пли-
мата. Подобро и ти да заминеш 
што поскоро – се исправи, зачеко-
ри, па од зад грб дофрли – нема 
да дојде! – малку пооддалечена, 
го касна зајадливо – освен ако 
не ја чекаш плимата. Таа секогаш 
доаѓа – и забрза, не обѕирајќи се 
веќе наназад.

Тој насети надоаѓачки плач од 
утробата. Прстите згрчени око-
лу мобилниот. Тоа што притаено 
демнеше оттаму лачеше болка.

Наслушна. Океанот збивташе, 
тромаво влечкајќи се од дале-
чините. Обременет од големата 
плима, мрзоволен, се накреваше 
со сето свое тешко тело, према-
лен од дневните бранувања. На-
брзо ќе ја преплави целата плажа 
и ќе залегне. Го знаеше тоа. Знае-
ше и дека не смее да остане уште 
долго на песокот, ама и неговото 
тело беше исто така премалено, 
исто така тешко. А и пораката... 
Се принуди да не се премисли, 
ја прочита: „Дожд овде, Летачу“. 
Овде плима, Небесна, зајачи во 
себе, нурнувајќи си го лицето во 
дланките.
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Потоа си плачеа тој и океанот, 
заедно.

Му се умираше. Да ѝ се пре-
пушти на плимата... Ништо по-
едноставно, и онака не знаеше 
да плива. Таа самата за час ќе ја 
сврши работата. Но градот зад 
него му пркосеше, веќе прошаран 
од вечерните звуци. Тропкаа ве-
дри чекори по камените улички, 
одекнуваше џагор од кафулиња-
та. Смеата и довикувањата на де-
војките се мешаа со мирисот на 
пржена риба од крајбрежнитека-
феани. Фуентерабија, уште од са-
мото пристигнување, го потсету-
ваше дека искрата животност во 
него сè уште не е згасната, колку 
и да ја запретува.

Со океанот му беше полесно. 
Доаѓаше на плажата за да ја доче-
ка плимата, длабоко вдишувајќи 
ја меланхолијата што таа ја изди-
шуваше. Неодоливо заводлива. 
Опасно заразна. Тоа го сети вед-
наш, кон средината на јули, штом 
допатува. Не се беше ни сместил 
сè уште кога го чу заумниот повик 
на големата вода. За навек неза-
боравна му остана првата средба 
со неа. И солзите што му протекоа 
од вџашеност, од восхит, од пре-
голема возбуда... и од безмерна 
тага. Сè испомешано, сè во едно, 
едно нешто одвај восприемли-
во, со разорна моќ. Обземувачка, 
грабливо посесивна.

Тогаш ја прати првата порака 
до Небесна, сета зашеметена, не-
баре се јавува од онаа страна на 
животот, на полпат меѓу рајот и 
пеколот, колеблив каде да се упа-
ти. Му недостигаа точни зборови 
да се објасни себеси, да го иска-
же виденото, почувствуваното. А 
најмногу, да ја пренесе сопстве-
ната ништожност и неотпорност 
пред привлечноста на безмерна-
та меланхолија на плимата.

Истата ноќ, од Фуентерабија, 
и втората порака. Напиша: „Од 
балкончево на мојава мансар-
да океанот е црно мртвило, исто 
како и јас. Но, овој град! Наумил 
да ми потврди дека сè уште сум 
жив.“ Не доби повратна. Ни тогаш 
ни кога било, сè досега. Праќаше 
секојдневно, понекогаш и повеќе 
едноподруго. Описни, копнеж-
ливи, прашални, молбени, налу-
тени, нежни, гневни, загрижени, 
секакви. Никогаш ништо за воз-
врат. Престана да пишува. Не и 

да очекува. Иако сè почесто му 
успеваше да се прелаже дека се 
има откажано од надежта, че-
кањето опстојуваше скриено во 
неговото најдлабоко. Понижувач-
ко чекање. Надеж што повредува, 
огорчена.

И еве, конечно Небесна се 
огласи. Предоцна за радување. 
Па и оној дожд таму, толку дале-
ку... Па и оваа плима овде, толку 
блиску... Се стресе затечен од до-
пирот на темната вода што, без да 
ја сети, веќе беше долазила до не-
говите стапала. Срипа, со трчање 
го мина остатокот од плажата сè 
уште неосвоен од неа и на прес 
кок ги искачи скалилата од наси-
пот што го штитеше градот одоке-
анот. Се втурна во ведрината на 
осветлените улички, бегалец што 
за влакно се спасил од смртта. Фу-
ентерабија го вовлече во вртлогот 
на својата врела животна страст, 
вознемирувајќи го. Не се разби-
раа со градот. Со океанот, да.

Порача чаша вино во едно ка-
фуле и по секоја следна голтка 
сè помило им ги возвраќаше на-
смевките на палавите девојки од 
шеталиштето. Камо да можеш да 
ме видиш сега!, со ситна одмаз-
дољубивост си ги потхрануваше 
разбрануваните мисли, додека 
дождот оттаму, откај Небесна, 
полека стивнуваше во него. А ти, 
знам, веќе спиеш во оваа доба од 
ноќта. Спиј си, јас сум буден наме-
сто тебе.

Камбанаријата од блиската 
црква отчукуваше полноќ кога се 
прибра во мансардата. Звукот на 
ѕвоната овде секојпат таговно го 
тревожеше. Ги притисна ушите 
со дланки за да не ги слуша. Што 
дека. Ги чу однатре. Биеја уште по-
силно.

*
Сонуваше дека чека некого. Во 

сонот врнеше. Сонуваше и дека 
оној што го чека нема да дојде. 
Не знаеше кој е тој. Знаеше откако 
се разбуди. А над Фуентерабија 
навистина врнеше, прв патотко-
га пристигна. Дождов Небесна 
ми го прати, се сети на пораката, 
слушајќи го лизгањето на капките 
по дрвените прозорски капаци. 
Широко ги раскрили, неспремен 
за новата глетка. Јато галеби ви-
соко над покривите под сивото 
небо спуштено над градот. Подо-
лу океанот, и тој сив, без бранови, 

мрзливо разнишан угоре-удолу и 
во сите насоки истовремено. Во 
накиснатиот песок како во воде-
но огледало се удвојуваше сето 
сивило на пејзажот. Дожд насека-
де. Топол. Сатенски сјаен.

Вдиша длабоко. Воздухот ми-
рисаше на сол, на алги, на оле-
андри од градините... и на кафе 
со свеж кроасан од терасата на 
„Кафе дел торо“ отспротива. Ех, 
да е тука Небесна, воздивна, па 
заедно да... Го налути таа коп-
нежлива мисла. Се појави утро-
во, прва толку јасно изразена од 
неговото доаѓање овде. Дождот 
од вчерашната порака е вино-
вен, подобро да продолжеше да 
си молчиш, прекорно погледна 
кон мобилниот, и сонот згора. А и 
онаа девојка од плажата... на што 
мислеше кога рече вчера, нема 
да дојде? Па јас не ни чекам неко-
го. Чудна девојка!

Не можеше да се сети ни зо-
што му се имаше причинето чуд-
на, ниту пак зошто убава. Ника-
ков детаљ од неа не му се беше 
задржал во сеќавањето. Освен 
тврдењето дека нема да дојде тој 
некој... но што знае таа...

Се обиде сосем да ја исфрли 
од мислите, па сепак, од изутрина 
го очекуваше попладнето и нејзи-
ното доаѓање заедно со плимата.

*
Девојката се појави во вооб-

ичаеното време. За разлика од 
претходните денови, додека на-
ближуваше, тој се напрегна вни-
мателно да ја набљудува. Се изне-
нади што сè на неа му беше веќе 
видено и познато, а како прв пат 
да го гледа. Освен што сега сета 
беше искисната од дождот што 
не престануваше ситно, топло, 
свиленикаво да сипе. Инаку, исто-
то долго здолниште со цветен де-
зен, од двете страни собрано во 
јазли до над колена. Истата бела 
блуза без ракави, истата огромна, 
шарена марама врз главата, како 
и секогаш, незаврзана туку пуште-
на слободно да паѓа од темето 
надолу, преку рамењата, грбот, 
сè до половината. Истите големи 
очила за сонце, овој пат крена-
ти над челото. Исто босонога со 
стапалата во вода, во едната рака 
нејзините сандали, во другата ма-
лото ткаено торбиче. Исто како и 
секој ден, нешто собираше и ста-
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ваше внатре одвреме-навреме. 
И исто како и дотогаш, не пројави 
никаков интерес за него.

Кога стигна толку блиску за да 
не може да не го забележи, а веќе 
рамнодушно го одминуваше, не 
додржа, ѝ тргна во пресрет. Таа не 
запре.

– Еј, ти! – ѝ довикна.
Девојката продолжи не обр-

нувајќи му внимание. Бездруго го 
имаше забележано, беа сами на 
плажата. Океанот притаен. Пли 
мата надоаѓаше постивнато од 
вообичаено. А и дождот дополни-
телно го замолчуваше сиот огро-
мен предел од вода, песок и небо 
потонати во еднолично сивило. 
Се оддалечуваше кога задишано 
ја втаса.

– Не ме чу? – застана пред неа 
попречувајќи ѝ го патот.

– Можеби – ја свлече марама-
та од плеќите натежната од до-
ждот. Енергично ја протресе и не 
се препокри.

Од густите, тенко усукани пра-
мени на нејзината многу долга, 
многу темна коса, се цедеа круп-
ни капки. Како недобројните сука-
ници сами од себе да ѝ врнат. Ѝ 
врнеше и издолжениот врат, и ис-
правениот грб, и градите под блу-
зата, и нежно мускулестите раце. 
Дури и долгите нозе под здол-
ништето, дрско припиени поради 
влагата, и тие врнеа.

– И!? – опасно го драсна со по-
глед.

Се почувствува загрозен од 
нејзините очи, полноќно модри. 
Африканка, му пролета брза мис-
ла, но не се доразви. Не ќе да 
беше. Немаше такви изразени 
црти на мекото лице, па сепак... 
нагласено полните усни, малиот, 
одвај забележливо пригмечен 
нос со малку проширени ноздри, 
на едната ситен пирс... И кожата, 
прегорен карамел, како сето ова 
не сум го забележал?, се исчуди, 
дури ни вчера кога седеше крај 
мене?

– Убава си – ѝ се насмевна 
пријателски.

– Знам – рече рамнодушно – 
па што? Само затоа ме запре? Ако 
имаш намера да ми се додвору-
ваш, заборави. Не поднесувам.

– Немам намера.
– Не ти верувам. Сите сте исти. 

Вие, мажите. Прекуглава ми е од 
вас. 

– Биди спокојна – пак ѝ се на-
смевна – срцето ми е на друго ме-
сто. И душава – му се стори битно 
да ѝ појасни.

– Ах, срцето, душата! – нестр-
пливо одмавна со раката. – Кој сè 
уште ги прашува нив?

– Јас – рече сериозно. И малку 
нажалено.

– Колку старомодно! – му се 
потсмеа.

– Таков сум – се воздржа да не 
се навреди. – Но ајде одговори 
ми, зошто вчера рече дека нема 
да дојде? – речиси го исплука пра-
шањето.

– А кој!? – расеано гледаше во 
некоја точка зад него.

– Паааа, оној што сум го че-
кал... ти кажа така... – се збуни.

– Од каде пак јас да знам кого 
ти чекаш? Не те ни познавам. Да 
не си малку нетокму, а? – ја затре-
се дрско главата, прскајќи му во 
лицето дожд од косата.

– Тогаш зошто рече дека нема 
да дојде? – тврдоглаво ѝ се внесе 
во лицето.

– Сум рекла!? Можеби... Она-
ка... Не се ни сеќавам – си ја покри 
главата со марамата, готова да 
замине. – Батали, јас така поне-
когаш ќе кажам нешто, а не знам 
ни од каде ми дошло ни зошто 
воопшто го кажувам. Како тоа да 
нема врска со мене.

– Ама изгледа има 
со мене – си го свед-
на погледот. – Прости 
што ти додевав – се 
загледа во океанот. 
– Глеј, плимата опас-
но наближила! Ајде, 
збогум! – тргна да си 
оди.

– Значи, ти нави-
стина чекаш некого – 
го задржа за надлак-
тицата.

– Зар сум пого-
дила!? – ненадејно, 
речиси му ги вкопа 
во кожата долгите, 
тенки прсти, со крев-
ки зглопчиња, а фатот 
неочекувано цврст.

– Мислев дека не 
чекам, ама откако ти 
вчера рече, почнав 
да се сомневам – за-
срамено промрмори. 
За какво ли чекање 
зборувам?, се преко-

ри, умот ми е поматен, па уште и 
се оддавам дека не сум при јасна 
свест. Со нелагода се ослободи од 
нејзиниот стисок.

– Па ти си бил навистина от-
качен, човеку! Чекаш, а не знаеш 
дека чекаш, какви сè луѓе нема на 
светов! Немој уште да ми речеш 
дека не знаеш ни кого. Да пого-
дам пак? Девојката што ја сакаш, 
така? – му ги спрепна нозете, уште 
незачекорен.

– Не е девојка – промрмори.
– Ахааа – го загледа двосмис-

лено. Без прекор. – Да не си...
– Не сум – ја разбра. – Не е ни 

тој. Пријатели сме.
– Добро, добро, ваша работа – 

го потчукна по рамото соучеснич-
ки – секакви имам сретнато. Не 
горам од љубопитност, верувај. 
Отидов!

Брзо ја снема во полутемни-
ната што се беше спуштила над 
песокот. Дури тогаш виде дека 
плимата, веќе поцрнета, стаса-
ла преблиску до него. Но и дека 
некој товар, за кој не бил свесен 
дека го носи, му се откинал, осло-
бодувајќи го од тежината. Може-
би така му олесни затоа што прв 
пат откако се раздели од Небес-
на, некому проговори за него. А 
можеби и зашто премолчувањето 
отсекогаш тешко го поднесуваше. 



стожерстожер

43

Како мачна смрт од давење во ти-
шина.

*
Четири дена едноподруго де-

војката се немаше појавено на 
плажата. Тој најпрво забележа 
дека во пејзажот со океан и пе-
сок нешто битно недостига. Дури 
отпосле сфати дека не доаѓа на 
брегот како дотогаш, самотно да 
си седи, туку единствено за да ја 
сретне неа повторно. Кога четвр-
тото попладне се појави во дале-
чината, не додржа да му се при-
ближи. Ѝ се стрча во пресрет.

– Изгледа ти недостигав. Ме 
чекаше, а?

Кимна потврдно.
– Колку здодевно – уште што 

не се проѕевна. – Бајата приказна. 
Постојано се повторува. Слушај – 
му се вдаде дрско – не сакам да 
знам дека некој ме чека и не са-
кам никому да недостигам, уште 
помалку да ми недостига. Ми се 
слошува од таквите врзувања. 
Разбра?

Помирливо ги поткрена ра-
мењата, одбегнувајќи го нејзини-
от прострелувачки поглед.

– Сакам да сум слободна, ете, 
само тоа – си ја поднамести мара-
мата.

– Само!? – нажалено се за-
чуди. – Тоа не е само, тоа е сè. И 
ние двајцата со Небесна го са-
кавме истото, ама нему изгледа 
му успеа, мене... Ми недостига, а 
мислев дека... – му напукна гла-
сот, стишувајќи се до шепот.

– Проклетите недостигања – ѝ 
мина таговна сенка преку нена-
дејно смекнатото лице. – И јасно 
ми станувааа – развлече како да 
се присеќава – да, сфаќам, мора 
да е така – се издиша со олесну-
вање.

– Си ме чекал не поради мене 
самата, туку поради таа твоја Не-
бесна. И ти си еден од таквите, те 
намирисав – го боцна по рамото 
со долгиот нокот од показалецот, 
живната. – Потребна сум ти за да 
имаш кому да раскажуваш за неа, 
така?

– Не е таа, тој е.
– Добро де, тој. Но штом толку 

настојуваш, зошто го нарекуваш 
со женско име? Ме збунуваш.

– Зашто душата му е нежна, 
девојчинска – сиот се стори блага 

насмевка. – И затоа што има сини 
очи какви што само жена може да 
има. Небо очи има мојот Небесна 
– копнежливо воздивна.

– Сенешто – погледна кон за-
пад каде што се беше задржало 
последното праменче синило – 
имал женски очи. Каква бесмис-
лица. Божем очите имаат пол. Па 
и душите. Ајде кажи, зар имаат, 
а? – пак се сневесели. – Но што ми 
е мене, и кој си па ти со тебе да 
расправам за вакви будалштини? 
– пркосно ја накриви главата. – И 
да знаеш, воопшто не ме интере-
сира твојата љубовна приказна. 
Впрочем, ничија. Сите се исти, по 
ѓаволите, сите до зла бога здодев-
ни!

– Не е љубовна каква што мис-
лиш.

– Ништо јас не мислам. Од-
далеку ги препознавам таквите 
како тебе. Осамените, со скршени 
срца. Уште од првиот ден кога те 
видов на плажава, јас поминувам, 
а ти вкопан во песокот, само се-
диш и си плачеш.

– Не сум плачел.
– Како да не, не плачел – пре-

зриво одмавна, едната сандала 
ѝ падна од раката, не се наведна 
да ја земе, ја потшутна со босото 
стапало. –Уште да ми кажеш дека 
си се воодушевувал од убавината 
на океанот! – повторно ја шутна, 
подалеку. – Не седат на тој начин 
тие што уживаат во глетката. Ти си 
уживаш во тагата, човеку! Така е, 
или пак ќе ме излажеш?

Одмолчи.
– Одвај дочека некој да ти 

пријде за да имаш кому да се по-
плакуваш, признај! – навалуваше, 
навлекувајќи на лицето израз на 
гнасење. – Боже, вистински на-
силници сте вие таквите! Наиде-
те ли на жртва, на некого што ќе 
падне во стапица да ги слуша ва-
шите маки, милост немате. Само 
за тоа раскажувате. Море какво 
раскажување, цимолите, ете што 
правите! Сита сум од туѓи дове-
рувања – со нервозно движење 
фати да врти снопче коса. – По-
грешен избор сум ти. Верувај, не 
сум таа.

– Не сум ни јас – се загледа во 
сопствените стапала. – Само пред 
Небесна и пред Него се испове-
дам.

– Кој ти е пак тој вториот? И ка-
ков ти е тој збор, исповедање? Те 

прочитав јас оној ден, ти си некој 
многу старомоден тип.

– Сум – не го измести погледот.
– А јас сум безобразна – си го 

припитоми гласот. – Понекогаш 
неконтролирано избувнувам – го 
потчукна добронамерно. – Немав 
намера да те повредам. Само сум 
сè понетрпелива кон луѓето. На 
крај свет да можам да побегнам 
од сите, мир да најдам. Ете, тоа... 
Ме разбираш?

– Да – сè уште гледаше прудо-
лу. – Повеќе отколку што мислиш.

– И не земај здраво за готово 
сè што кажувам. Од каде пак мо-
жам да знам дека твојата Небес-
на, твојот де, Небесна, нема да 
дојде?

– Нема – го крена погледот. 
Многу нажален. Поразено помир-
лив. – Јас знам.

– Е па тогаш, знај го и ова! Ако 
воопшто нешто ти значи, јас секо-
гаш доаѓам на плажава во истото 
време. Како плимата сум – усиле-
но се насмеа на сопствена сметка 
– постојана.

– Не си. Четири дена те нема-
ше.

– Ти си ги броел деновите, ку-
тричкиот! Да, се случува да пре-
скокнам. Прекувремена работа 
– си ја подгриза усната. – Ќе задо-
цнам! – се сепна и речиси се стрча 
кон градот, веќе разигран под ра-
ните вечерни светилки.

Ги следеше сè до насипот неј-
зините нежни стапки вдлабнати 
во песокот, и тие кревки и издол-
жени како дланките. Плимата 
една по една ги пребришуваше 
заедно со неговите. Како ангел 
бестелесен да чекорел пред мене 
за да ми го покаже патот, си по-
мисли. И Небесна така ми го пока-
жуваше, ама што вреди кога јас...

Ноќта во Фуентерабија ја виде 
девојката од плажата во еден од 
рибните ресторани на приста-
ништето. Од оние неколкуте елит-
ни во градот. Ја здогледа оддале-
ку додека носен од густата толпа 
шетачи бавно наближуваше кон 
неа. На неговата ненаметлива 
природа повеќе ќе ѝ прилегаше 
да ја одмине, не оддавајќи се 
дека ја забележал. Изненаден од 
себе што подзастанува, дури и се 
затскри зад цветните гроздови на 
блиската бугенвилеја за кришум 
да ја гледа.
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Пред земјотресот живеев во Ново Маало, во 
Скопје. Осмолетка учев во основното училиште 
„Браќа Миладиновци“, кое го урнаа кога се оште-
ти од земјотресот и денес на тој голем простор се 
наоѓа огромниот трговски комплекс „Веро“. Бев 
одличен ученик; учесник во многу училишни сек-
ции, а во седмо одделение ме прогласија за Уче-
ник на генерацијата. 

И само што започнавме да учиме во осмо од-
деление, Директорот ги свика сите четири осми 
одделенија во големата сала која имаше и сцена. 
Стуткани, седевме на чкрипливите столчиња. Ди-
ректорот, висок маж во тегет костум со бела ко-
шула и црвена вратоврска, излезе на сцената, ни 
посака добредојде во осмо одделение и важно ни 
соопшти дека на овој собир треба да се формира 
младинска организација – да се избере претседа-
тел на организацијата и тројца членови кои ќе би-
дат одговорни за културно-уметничкиот живот во 
училиштето, за спортската активност и за помош 
на слабите ученици. Сето тоа беше пресериозно 
за нас. Директорот стоеше на бината, нè меркаше 
со потсмешлив израз на лицето очекувајќи пред-
лози од толпата под себе. Се рашири џагор, шуш-
кање, но од толпата никој не креваше рака. Ди-
ректорот тогаш спокојно извади ливче од џебот. 
„Јас ќе предложам, а вие гласајте!“ рече строго. 
И првото нешто што го прочита беше: „Владимир 
Плавевски, претседател на младинската органи-
зација!“ 

Се стаписав. Каков претседател, па тоа е мно-
гу сериозна работа, згора на тоа, поим немам што 
треба да се работи. Сите се завртеа кон мене. „Тој 
е најдобриот ученик на генерацијата во нашето 
училиште, активен во многу секции... Дали пред-
лагате друг за претседател?!“ гласот на Директо-
рот го разби џагорот. Никој не реагираше. „Тогаш, 
да гласаме. Кој е за, нека крене рака!“ Се кренаа 
сите раце од моите соученици оти сите ме позна-
ваа. „Кој е против?!“ Не се крена ниту една рака. 
„Значи, го избравме Владимир за претседател!“ 
се насмеа Директорот, почна да ракоплеска, а 
по него и осмоодделенците во салата, освен јас, 
оти збунет, црвен во лицето како рак, не знаев 
када да се завртам. Директорот потем предложи 

уште тројца ученици кои беа избрани по истиот 
начин. Со тоа собирот заврши и, под присмотра 
на професорите, излеговме од салата. Учителот 
Стојан ми кажа оти веднаш треба да одам во кан-
целаријата на Директорот. Во канцеларијата беа 
и другите тројца избрани. Стоевме како испла-
шени пупунци. Секретарката нè почести со чаша 
вода и нè покани да седнеме на столовите. Влезе 
Директорот насмеан, нè поздрави, седна спроти 
нас во фотелјата, зад масивното дрвено биро, нè 
разгледа љубопитно, запали цигара, повлече не-
колку чурови, стана, го отвори прозорецот, ја под-
мести искривената слика од Тито и праша дали 
знаеме што треба да работиме. Ние сите, синхро-
но, вртевме со главчињата. Ни подели листови и 
моливи да запишеме што ќе ни каже. Треба да се 
стапи во контакт со Извидничката организација, 
со Феријалниот сојуз, со Партизан – друштво-
то за телесна култура, со Сојузот на младината, 
со Социјалистичкиот сојуз... Тоа било моја зада-
ча. Да се организираат културно-уметнички на-
стани секој месец преку соработка со музичката 
секција и драмската секција; да се организираат 
спортски натпревари во фудбал (имавме големо 
игралиште), ракомет (кошарка тогаш не се игра-
ше) и гимнастика (во салата имаше гимнастички 
справи), и да се работи со слабите ученици. Ние, 
Претседателството на Младинската организација 
од нашето училиште, да се состанеме веднаш по 
завршувањето на часовите за да направиме годи-
шен план, од септември до мај идната година, и 
да му го доставиме утреден. „Јасно?!“ праша га-
сејќи ја третата цигара во масивен кристален пе-
пелник. Збунети, кимавме потврдно, излеговме 
од канцеларијата со олеснување, се договоривме 
да се најдеме по четвртиот час. 

Во мојата клупа седеше Момо, високо сино-
косо момче, одделенски фалбаџија и главен за-
бавувач. Му ја раскажав маката во која попаднав. 
„Нема проблем“, одврати. „Јас сум роднина со 
Ацо Јовановски, глумец во театарот. Ќе го викнеме 
Петре Прличко... Сакаш?!“ Се насмеав потврдно. 

По часовите, со тројцата избраници се дого-
варавме што да правиме. Најдобрите ученици од 
секое одделение да работат со најслабите, едини-

Владимир Плавевски

5-РЕ5-РЕ

АМАРКОРД

„Amarcord“ е култна сатирична 
драма на Федерико Фелини од 1973 
г. Зборот „аmarcord“ потекнува од 
ромањолскиот дијалект, локализам 

за италијанскиот израз „mi 
ricordo“, што значи „се сеќавам“.
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чарите. Секоја сабота да има по еден натпревар на 
одделенијата по фудбал и ракомет, секоја недела 
да имаме настап на нашиот оркестар и хорот, а се-
кој месец да доаѓа по еден славен артист. Прв на 
ред го запишавме Петре Прличко, па Ацо Јованов-
ски, Стево Спасовски, Илија Џувалековски, Илија 
Милчин... Тогаш тие беа најпопуларни. Момо се 
изјасни оти тој ќе го среди тоа; уште вечерва ќе 
појде кај Ацо Јовановски. 

Утредента Момо горделиво ми соопшто оти 
разговарал со Ацо. Треба утре наутро да појдеме 
во театар и да се видиме со Петре Прличко. На 
Директорот му ги дадов листовите со годишниот 
план и важно му кажав оти мене и Момо треба да 
нѐ ослободи од часови за да одиме во театарот и 
да се договориме со Петре Прличко. Гледаше сом-
нително во нас, но сепак кимна потврдо со глава-
та. Со Момо веднаш се упативме кон театарот крај 
Вардар. Дојдовме на главниот влез, но тој беше 
затворен. Билетарката покажа со рака кон задни-
от дел од театарот. Дојдовме пред бифето на те-
атарот полно со луѓе и густ чад од цигари. Момо, 
збунет, влезе, а јас чекав надвор. Се појави со Ацо, 
кој веднаш се поздрави со мене. „Кажи бе копиљ, 
што сакаш?“ Му кажав. „Аха? Манданата ви треба, 
а?!“ Во тоа време се прикажуваше филмот „Мис 
Стон“, во режија на Жика Митровиќ, и чичко Пе-
рица со улогата на Манданата уживаше невидена 
слава. Ацо влезе во бифето и по кратко време се 
појави со Петре Прличко. Но сега славниот Ман-
дана беше само обичен човек, смуртен, потпија-
нет. „Што ме барате бре јунаци?!“ екна неговиот 
познат глас. Јас официјално му соопштив кои сме 
и од каде сме, и што сакаме. „Имате сценарио 
за мојот настап?“ „Што е тоа сценарио?“ праша 
Момо. Ацо се раскинуваше од смеење. „Ќе имам 
хонорар?!“ И јас и Момо се џаревме во него. „Што 
е тоа – хонорар?“ повторно прашува Момо. „Ај 
Перица, не ги заебавај децава“, со смееше Ацо. 
„Оди и направи им циркус како што знаеш.“ Петре 
нè меркаше сомнително. „Кога да дојдам?“ „Овој 
петок!“ кажав од бафтана. „Оди бре Перица, не-
маш претстава. Децава ова сериозно го бараат“, 
строго му кажа Ацо. „Ај ќе дојдам. Во петок, во 
осум часот навечер, може?!“ Со Момо кимкаме 
потврдно. „Каде?“ „Во осмолетката ’Браќа Мила-
диновци!‘“ одвратив веднаш. „Добро, знам каде 
е“, кажа помирливо Петре. Од палтото извади две 
црно-бели фотографии со неговиот портрет со де-
бел чибук в уста, и со пенкало со црвно мастило се 
потпиша на фотографиите „5-ре“! Се заврти и се 
изгуби во облакот чур во кафеаната.

В рака со фотографиите украсени со импре-

сивниот црвен потпис „5-ре“, јас и Момо со тр-
чаница од театарот до училиштето, задишани 
влетавме кај Директорот. Му кажував што дого-
воривме со Петре Прличко. Со зината уста срипа 
од столот. „Вие мене ме заебавате?!“ свика. Јас и 
Момо му ги покажавме фотографиите со автогра-
мот „5-ре“. Директорот почна да врти на телефо-
нот, а јас и Момо, горделиви како пауни, се вра-
тивме на часот. Кога кажавме дека Петре Прличко 
ќе дојде во нашето училиште, настана невиден 
џагор. На следниот час дојде служителот и кажа 
јас и Момо по часовите да одиме на наставнич-
ки совет. И седнати на чело на големиот стол, крај 
Директорот, опкружени со вчудените професори, 
објаснувавме за средбата со Петре Прличко. До-
каз ни беа фотографиите со неговиот црвен пот-
пис кој кружеше меѓу фрапираните професори. 
Утредента низ целото училиште осамнаа зале-
пени бели хамери со рачно испишан текст дека 
Петре Прличко ќе гостува во нашето училиште во 
склоп на кулутно-уметничкиот живот на Младин-
ската организација. 

Петокот вечерта салата беше преполна со 
ученици и нивните родители. Околу осум часот, 
јас Момо и Директорот стоевме пред капијата на 
„Браќа Миладиновци“ цупкајќи в место. Точно пет 
минути пред осум часот, пред капијата застана ав-
томобил во драп боја, фиат 110. Од автомобилот 
излезе Петре Прличко и веднаш ја отштрафи ан-
тената. „Да не ми ја украдат!“ кажа, се поздрави 
со мене и Момо и со пресреќниот Директор. Вед-
наш се создаде толпа деца околу нас. Следени од 
децата појдовме во салата. Директорот се искачи 
на бината и пред сите го поздрави нашиот славен 
Петре Прличко. Чичко Перица веднаш почна со 
кажување монолози од „Сомнително лице“, „си-
ната птица“, прекинуван со громогласни аплаузи. 
Кога ги кажуваше монолозите на Манданата од 
„Мис Стон“, во салата настана транс. Аплаузите не 
стивнуваа. И самиот вчудовиден од својата попу-
ларност, раскажуваше како глумел во патувачки 
театри, монолози од тогаш, како снимал филмо-
ви, посебно како се снимало „Мирно лето“. Несе-
тено, како миг, поминаа три часа. Кога погледна 
на часовникот, се штрекна и рече оти мора да си 
замине. И опкружен со народ дојде до својот ав-
томобил. Направи брз круг околу фиатот.

„Ми ги украле раткапните!“ клоцна во гумите, 
луто се поздрави со мене и Момо, како и со Ди-
ректор кој почна да се извинува, брзо ја зашрафи 
антената, и замина... 

28.09.2018/Скопје   
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КАКО ДА Ѝ СЕ ДОБЛИЖИМЕ НА КНИГАТА
Борејќи се за добрата положба на книгата, веќе 

неколку години на ред се исфрлаат паролите: „Кни-
гата да му се доближи на читателот“, „Со книга – на 
плажа“, „Подари книга“ и слично. Но се покажа дека 
книгата е многу мрзлив и интересен производ, па 
нејзината положба многу не се промени. Си остана 
хоризонтално и вертикално на полиците во книжар-
ниците и библиотеките. Не помогна ни масовниот 
откуп на книгите за нивно ширење и во училишните 
библиотеки и во Домовите на култура. Се чини нај-
добро ќе биде ако ја свртиме работата, односно ако 
книгата, на пример, не сака кај читателот, тогаш – чи-
тателот да појде кај книгата! А како да го доближиме 
читателот до неа? Еве неколку предлози за тоа:

1. При секој важен натпревар на некоја наша 
екипа: фудбал, ракомет, кошарка, одбојка и слично, 
да се организира дуел меѓу познати писатели. Со ко-
ментар на некој од нашите спортски коментатори, 
полемиката би траела сигурно 12 рунди!

2. Да се искомбинира Саемот на книгата со не-
кој Пивофест или Пастрмајлијада!

3. Во сите поголеми книжарници да се прика-
жуваат и порнофилмови. Влез – слободен. Излез – 
книга!

4. На големите градски крстосници да се исклу-
чат семафорите, да се постават мини книжарници и 
да се пропуштаат само оние кои ќе купат книга!

5. Кога ќе игра некоја наша репрезентација, да 
се прекине преносот на најинтересното место и да 
се читаат извадоци од „Хамлет“!

6. На сите градежни и комунални работници, а 
може и на вработените во некоја администрација, 
да им се дава за домашно – лектира! Се разбира, 
секој петок, а во понеделник пред шефот да ја пре-
раскажат!

7. На поетите аматери да им се забрани да пи-
шуваат сè дури не ги прочитаат сите песни што ги на-
пишале други пред нив, па тогаш и тие нека почнат 
да пишуваат сами!

8. На секој читател да му се овозможи да се фо-
тографира со својот омилен автор, а авторот – да се 
слика со хонорарот!

9. Во библиотеките да се точат алкохолни пија-
лаци и да се служи кисела зелка со домашни класи-
ци, а со младите поети задолжително – вињак, за да 
можат подобро да се сварат!

10. Библиотекарите и книжарите да бидат во 
униформа на келнери со бели блузи, за да се навик-
нат луѓето на нив!

11. Во книгите секоја трета страница да се оста-
ва – бела, за да можат купувачите да пишуваат на 
нив кога играат покер, домино или да ги запишуваат 
поважните телефонски броеви на пријателите!

12. На секоја книга да ѝ се додели понекоја кни-
жевна награда и место првото, недопечатено изда-
ние, да може да се печати веднаш и второто и тре-
тото!

13. За да може да „пламне“ на пазарот, книгата 
треба јавно да се забрани! И тоа да се објави преку 
сите јавни гласила!

14. Во романите да се отпечатуваат и најважни-
те телефонски броеви, годишните временски про-
гнози, распоредите на фудбалските натпревари од 
светските првенства и годишен календар на хоро-
скопските знаци!

Е, ако и по примената на горенаведените мерки 
читателот нема да ѝ се доближи на книгата, значи 
дека со него нешто не е во ред! Тогаш треба да се 
кренат рацете од книгите, или да се печатат како му-
зички албуми, под услов да ги пее некој наш добар 
пејач, ама и него – каде да го најдеме?!?
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СЛОВО ЗА ЗМИJАТА
Чудна средба. Секогаш ќе 

се сеќавам на тоа Уморно лето, 
или поточно речено – на таа 
Година без лето.

По една моја Пловидба 
кон југот, сосема неочекувано, 
Враќајќи се во Бориево, 
ја сретнав на Мостот. Или, 
поточно – на Мостот на 
копнежите.

Кога ме виде, застана 
Простум пред мене и 
треперејќи како Вејка на 
ветрот, без Ракување, ми рече:

– О, тоа сте вие господине 
Памук?!... Не сме се виделе 
уште Кога господ одеше 
по земјата, нели? Ова 
ваше Враќање ќе биде со 
Привремен престој или мојот 
некогашен Нежен бунтовник, 
после Седмиот ден, пак ќе 
го продолжи својот Пат во 
неврат?!

– Те молам, Огнена – ѝ 
вратив – знам дека си Жена со 
фантазија, но да не мешаме сега 
Птици и мачки и да правиме 
некакво – Сегашно идно време 
од нашата Историја на црната 
љубов.... Ајде Погледни со 
моите очи во мене и ќе видиш 
дека веќе имам Инакво лице. 
Да ја прекинеме оваа Игра со 
зборови, да си подадеме Раце 
кога веќе сме Пред прагот на 
иднината и да направиме еден 
заеднички Чекор кон третиот 
милениум...

– И да заборавам дека ме 
„откачи“ како Вештица заради 
онаа Дилбер Стана, нели? – ме 
пресече таа. – Како можеше без 
да имаш барем нешто Црно на 
бело да му поверуваш на оној 
Човечулец-Ѕиркачот, дека 
божем сум имала некоја Тајна 
врска со Белото Циганче?!

– Имаш право, Љубена – си 
признав. – Којзнае тој Идиот на 
колку Будалетинки како мене 
им стокмил таква Шашма. 
Но сега веќе сум Друг човек. 
Многу е поинаква Мојата 
слика на светот...

– Како да ти верувам – 
малку „омекна“ таа – кога сите 
вие од она Село зад седумте 

јасени сте такви?!... Место Ум 
в глава, како да имате – Болва 
во уво! Заборави ли што Ѝ 
направи Луман Арамијата на 
кутрата Кукушанка?... А оној 
пак Комита – Чапаев, ја остави 
Ана Каренина како Јазовец 
пред суд и се ожени со Нана!

– Знам – реков – тоа се 
Луѓе и волци. Такви се Луѓето 
на Џулај. Сите се покорни 
слуги на Том Соер и Хаклбери 
Фин... Но јас не сум таков. 
Имав Неспокојно детство како 
Децата на капетанот Гранд 
и Оливер Твист... А откога 
пораснав малку, заедно со 
Мирко и Славко – појдов Со 
партизаните. Еве, сè уште 
слушам како Плачат оние 
планини за мене... Верувај 
ми: не сум ни Дон Жуан ниту 
Казанова, а уште помалку 
некаков Коцкар или лажен 
Ревизор... Еве, ти носам и 
Прстен. Ако сакаш, уште утре 
ќе си направиме Грчка свадба 
во некоја Катедрала на море 
или во Земјата на снегот...

– Е, сега ти верувам – 
најпосле попушти. – Ама, да 
знаеш – рече – не сум како 
порано. Јас сум веќе Скршена 
жена. Не сакам да ја доживеам 
судбината на Дениција... 
Таквата Бигорна љубов би ме 
однела право во Пеколот... Јас 
немам Резервен живот. Сакам 
остатокот од денешниов да ми 
биде како Света песна...

И откако ми даде неколку 
Антиупатства за лична 
употреба, започна моето 
Патување со љубената. 
Веднаш се упативме Во 
пресрет на сонцето. Кога ја 
минавме Белата долина, се 
накачивме Во планината. А 
таму – Изворче зад ридот. 
Седнавме и почнавме да си 
мечтаеме Осамени: дека ќе се 
преселиме во Земјата во која 
никогаш не се стигнува и дека 
во Градот на гулабите ќе си 
изградиме  Чардак ни на небо 
ни на земја, ќе си имаме многу 
Деца, Црни и Жолти и Полна 
куќа гости... Но којзнае што ми 

требаше, во еден миг фрлив 
Поглед кон долината и реков:

– Доаѓаат Луѓе по патот...
– О гледам – рече таа. – Тие 

се Ќерката на математичарот и 
Последниот сплавар. Со нив е и 
син ми Зоки Поки... Готово е, се 
иселија и Последните селани... 
Оној Хаџи Мурат не само што 
им зеде цела Животинска 
фарма, ами им го однесе и 
Последниот стог сено!

– Има Чуден свет – реков и 
се обидов да ја прегрнам, но 
таа веднаш стана.

– Немој – рече – Далеку е 
сонцето... Доцна е, Мајка ќе ме 
чека... Ќе си одам.

– Не оставај ме Сам – се 
обидов јас. – Барем додека 
Роси овој Пијан дожд...

– Ќе се видиме утре – ми 
врати. – Ќе дојдам во Преспа 
штом ќе паднат Мугри над 
тополите... Чекај ме Крај 
брегот, ама не сакам доцнење...

– Јас ли да доцнам?! 
– скокнав засукувајќи ги 
ракавите. – Гледај, јас сум 
Човек со четири часовници! 
Освен тоа, знаеш дека Орлите 
рано летаат...

- Да, ама пак ги земаат на 
Нишан – рече таа, направи Ха-
Ха-ха и две-три ах и додаде – 
збогум!

– За нас нема збогум! – Ѝ 
вратив и останав да ја чекам. 

Ја чекав цел ден. Ја чекав 
цело Деноноќие. Ја чекав 
Илјада и една ноќ, но – Вечната 
бесконечната, не дојде...

– Значи, Измама – си реков. 
– Кој вели дека Љубовта трае 
три години и дека Среќен 
е тој што умее да сака?!... 
Ама сеедно, нема да останам 
Вечен младоженец, заради 
Таја – злобна жена. Зарем 
само јас сум наседнал на 
таква Покондирана тиква? 
Има Милиони маченици 
на светот... Има Страшно, 
пострашно, најстрашно. Не 
попусто велат дека Животот 
е занает најтежок и дека За 
секого има по една таква да се 
најде...
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Поет. Роден во 1934 година, во време на пченка копање, 
како прво дете, т.е. како прв доказ за безгранична 
љубов на неговите родители. Неговото родно место 
се вика Слоештица и се наоѓа во Демир Хисар, 
западно од Жван, југоисточно од Баѕараник, десно од 
Мренога, лево од Бабино. Иако се родил премногу 
млад, својата прва средба со светот уште истиот миг 
ја опеал на сет глас! И , по две преживеани окупации, 
го ослободи својот талент. Оттогаш пишува слободно. 
Има и приватна река и приватен живот. Значи, има и 
недела, ама позначајни му се – делатаЧ: „Јазли“, „Ни на 
небо ни на земја“, „Седмиот ден“, „Дениција“, „Дални 
наковални“, па и оние што мисли допрва да ги напише.
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 Зошто молчиш, Петре?
 Искуството ме научи да молчам на сите јазици!
 Кажи како си, од што живееш?
 Од минатото што го наследив.
 Значи, го знаеме потеклото на твојот имот. 

Зошто и неофицијално да немаш некоја 
функција?

 Зашто сите што гаѓаат на поудобни места, ретко 
го промашуваат животот!

 Но, додека некој да созрее, ти, ми се чини  - ќе 
изгниеш?!

 Секој си има стил на живеење. На пример,  
глогот и дивјачката, иако зреат најдоцна, сепак 
претпочитуваат да живеат, или под сенка, или 
на високо.

 Ти, Петре, секогаш поаѓаш од себе. Но, од каде 
да појдат оние кои нема од каде-да појдат?

 Ако зборуваме реално, можеш да ми префрлиш 
за недостиг на фантазија...

 Умен си, Петре, наместо да го претекнуваш 
времето ти ги претекнуваш современииците!

 Па, времето е толку брзо, што за непрописно 
возење, може да те исклучи од „Сообраќајот“ 

 Значи, полесно ти е со современиците?
 Полесно ми е само во некои дисциплини. 

Инаку, познавам многу современици кои ме 
претекнале на платниот список!

 Зошто некои писатели не одат пред времето, 
туку – бегаат од него?!

 Зашто за своите најзначајни дела, обично 
бараат локации крај езеро...

 На кои мислиш?
 На оние кои предвреме ја пензионираат 

главата, за да им ослободат работно место – на 
лактите!

 Како ти успева и кога си прозаичен да бидеш – 
поетичен?

 Ми помагаат пријателите кон кои што 
чувствувам големи долгови.

 Дали би се согласил оод членовите на ДПМ да 
составиш – праволигашка екипа?

 Би се согласил, ако ми најдат издавач за 
нивните „погодоци“!

 Колку членови има, Петре  - ДПМ, кои само во 
крстозборките можат да стојат исправено?

 Сите можат да стојат исправено, но најрешливи 
се оние крстозборки, во кои писателите се 
наоѓаат – водорамно!

 Кој систем, според тебе, му бил најблизок на 
поетот низ вековите?

 Најверојатно на системот за разладување на 
вината!

 Доста беше, Петре. Басната ја знаеме сите кажи 
ја само поуката?

 Поуката е – Миодраг Друговац!

 Муабетот го водеше – Киро Донев
Објавено во „Вечер“ , на 4.09.1976 .)


