ISSN 1409-6005

Анте
Поповски

Ревија за литература, култура и уметност
год. XXII бр. 129 2018, цена 40 ден.

стожер
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ „ЕВРОПСКО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО“ НА ЕУ
Лидија Димковска
КОГА ЗАМИНАВ ОД СТАДИОНОТ „КАРЛ ЛИБКНЕХТ“
Али, 27, Багдад, Ирак – Потсдам, Германија
Јас сум Али од Ирак, пребегав во
Германија во 2016 година. Класично бегалско
патување: пеш, па со чамец, пеш, па со воз,
пеш, па со такси што ме одра, пеш, па со
комбе за последните пари, пеш, пливајќи,
пеш итн., сѐ дури не стигнав во Потсдам,
без скршена пара, со преврзана глава по
тепачката со двајца Сиријци во кампот на
границата со Австрија. Сметаа дека им го
заземаме местото во Европа, па затоа нив
ги враќаат назад, кон Сирија која не ни
постои повеќе. А Ирак постои, не прави се
луд, ми велеа. Признавам, ме изнервираа,
во бегалски камп брзо избиваат тепачки
зашто сите сме наелектризирани. А длабоко
во душата знаев дека ние, другите бегалци,
навистина сме им сопка на Сиријците кон
Европа. Иако ни нашите приказни не се за
потценување. Во Багдад екстремистите ми
го запалија дуќанот со бижутерија откако ми
однесоа сѐ, а на син ми еден човек му рекол дека не е злато сѐ што сјае. Малиот не го
разбрал, ама јас – да. Ги спакувавме најосновните работи и пребегавме во Турција. Жена
ми и детето останаа таму, чекаат да ги повлечам овде.
Првите две недели спиев врз картони крај ѕидот на стадионот „Карл Либкнехт“
во Потсдам. Понекогаш ќе му се смилев на чуварот и ме пушташе внатре, па додека ја
прскаше тревата со црево можев да се искапам колку-толку на горештината. Еден ден ме
собраа полицајците и ме однесоа во станица. Вртеа на еден куп телефони, ама никаде
не најдоа место за мене. Рекоа дека утредента ќе имало слободен кревет во Центарот
за азил, некој ќе си одел, добил налог за напуштање на државата. „Ќе преспијам кај
стадионот“, им реков. Ама тие пак вртеа телефони и зјапаа во компјутерите, сѐ дури еден
од нив не почна да кима во слушалката и да вика бите, бите, данке. Ме однесоа во
едно неугледно хотелче на крајот од градот. Таму ми ставија околу подлактицата розова
алка, што значеше дека ќе имам и појадок. Не знам кој го плати тоа – полицајците или
државата.
Извадок од подолг расказ
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ФЕСТИВАЛИ И НАГРАДИ
Првиот фестивал на кој се сеќавам беше музички.
На сцената на плоштадот на приморскиот град
(нека биде Сплит) се редеа една по друга ѕвездите
на тогашното естрадно небо (по мажите, жени се
фаќаа скокум). Татко ќе вдишеше три-четирипати
длабоко како да се подготвува за подводен
риболов и ќе седнеше покрај телевизорот. Ќе ги
потпреше лактите врз колениците и ќе викнеше по
мајка ми:
– Данице, донеси ми лист и молив!
– Што ќе ти се? – ќе му возвратеше таа.
– Сакам да видам дали мојот вредносен суд ќе се поклопи со
нивниот.
– Со оној на жирито или со оној на публиката?
– Со оној што го изрекуваат претставниците на стручната
јавност.
На крајот на фестивалот, ако сѐ беше регуларно во жирирањето,
татко скокаше до таванот од радост. Скокаше и викаше како да
беше добил 12. на тогашната спортска прогноза.
По примерот на татко, додека сѐ уште бев со мало фестивалско
искуство, како гледач, се разбира, и јас се трудев да погодам
во центарот на целта. Имав огромна желба да се докажам како
нежно увце во кое можат да се забодат само најсуптилните
стихови и музички ноти. Сакав сам, без дофрлања отстрана
на стручното жири и разнежената публика, да направам јасна
дистинкција помеѓу разриканите магариња и певот на славеите.
Како што растев, како што се стекнував со искуство на
фестивалски гледач, консуматор, ја баталив јаловата работа,
односно престанав да бидам арлекин надвор од комедијата дел
арте. Откажувањето од тоа да делам оценки на ТВ-фестивалите
не беше резултат на растењето, на навлегувањето во зрелата
доба, туку на информациите кои допираа до јавноста, а
зборуваа за местенки, за субјективни процени, за злоупотреба
на позиции, за непотизам и слично.
Недовербата во фестивалските резултати од музичката сцена
се префрли и на театарската и на книжевната. Денес на секоја
фестивалска награда гледам со недоверба. Можеби затоа што
има премногу факти, не и легенди.
Со години се местат наградите на театарските фестивали,
како и оние што се доделуваат од институциите задолжени
за вреднување на книжевните дела. На добитниците кои од
пиедесталите ги креваат високо признанијата, наградите,
гледам како на војници кои изнемоштени од глад (во случајот за
медали) се предаваат. Тоа е слика која во трагичните претстави
предизвикува и сожалување и страв. Сожалување зашто
трагичното се случува помеѓу блиски роднини, а стравот доаѓа
од препознавањето во трагичните ликови.
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СТАВ

Мишел Павловски

Горан,
Дупло дно
Некои драми и претстави, оние кои особено
влијаеле на мене или кои ми оставиле значаен
впечаток, ги замислувам како луѓе. Па така, „Јане
Задрогаз“ секогаш ми изгледала како разиграно
момче, кое живее во светот на фантастиката. Како
младич кој навидум весел и предаден на играта,
знае да ве изненади со сериозноста на неговите
размисли, токму кога ќе помислите - „Овој знае
само да се задира.“
„Диво месо“ пак, ми е сериозен маж кој знае
дека нешто не е во ред, кој дури се обидува тоа не
во ред да го оправи, ама кој едноставно, е збунет
и не знае што треба да направи.
„Лет во место“ ми е недефиниран, магловит
лик кој е малодушен и несреќен. „Хај фај“ е хипи/
рок девојка од раните осумдесетти, кога мојата
генерација се определуваше или веќе беше
определена за припадност кон субкултурните
групи.
„Дупло
дно“
во
мојата
виртуелна
персонализација на драмата, е лик чиј изглед
се менува. Понекогаш има црти на Всеволод
Мејерхољд, понекогаш потсетува на Горан, а
понекогаш на Влатко. Или на Унко. Еднаш дури ми
заличи на Мишел. Понекогаш е дрзок, понекогаш
циничен и подбивлив. Во сите тие различни
виртуелизации има една константа. Секогаш, ама
секогаш, ликот е облечен во костумот на Пјеро,
сосема ист како оној во кој е облечен Всеволод
Емилевич на портретот направен од Николај
Ульянов, 1908.
Длабоко сум убеден, дека поводот за
настанувањето на текстов не трпи никаков друг
дискурс освен личниот.
„Дупло дно“ е толкувана како трактат за тоа дали
уметноста може да го промени светот (Старделов),
објаснувана е со ставот дека има два нивоа на
талог во светот во кој живееме (Смилевски),
па и, да ве потсетам на првите прочитувања
на праизведбата од тогашните театарски
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проследувачи, дека станува збор за драма
која се стреми да ги анализира и/или исправи
девијациите во социјалистичкото општество...
Како и секое толкување на уметничкиот текст, сите
овие гледања се можни и можно точни.
Мене сега, ме интересира едно прашање,
мислам дека некој го спомена на годинешниов
театарски фестивал во Прилеп. Зошто на
македонскиот театар му требаше цели 17 години,
по праизведбата, повторно да ја постави „Дупло
дно“? Праизведена во 1984 во Драмски, „Дупло
дно“ е прв пат поставена по праизведбата во
Велес, во 2001 година.
Мојот одговор на ова прашање е дека оваа
драма на Горан е застрашувачка. Не за публиката,
никако за публиката.. За уметникот. Или за луѓето
кои се сметаат уметници. Не сум сигурен колку тие
можат да издржат пред огледалото на Јакова. Да
ве потсетам:
Еден ден дното и дуплото дно конечно ќе
се спојат. Тогаш веќе ќе нема душевно болни
уметници и терористи. (Го зема Божо за рака.
Го води до големо огледало.) Гледајте се право
во очи. (Со рака одбројува секунди. По извесно
време Божо ја врти главата.) Седум секунди.
(Ја доведува Параскева. Исто.) 13 секунди. (Го
доведува Нове. Исто.) 15 секунди. (Ја крева од
подот Кристина. Таа плаче. Гледа упорно во
огледалото. Не ја врти главата.) Она страшното
што го гледаме во огледало кога гледаме во себе
е дуплото дно. Само Кристина ќе се спои со него.
Само таа ќе се ослободи. Не се плаши. Не му врти
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грб. А сега дами и господа, младата надежна
балерина Кристина со мала помош ќе изведе
рецитал“ и така натаму.
Навидум, само Кристина, невина и чиста душа,
која сака да стане балерина, СТАНУВА балерина.
Но... Дали навистина станува балерина. Сцената
што следи ме прави да не сум сигурен во тоа.
Имено, како што се сеќавате, не танцува Кристина,
туку Јаков ја зема како кукла (што всушност и е,
бидејќи претходно е врзана како мумија) и ја води
наоколу.
Една од константите во „Дупло дно“ е Божо.
Тоа е можеби единствениот лик кој е јасно
дефиниран: е етаблирани автор кој ги искористил
сите погодности што му ги нуди времето, минато
ли е идно ли е сегашно ли е, сеедно. Сеедно
дали е министер за култура богато застапен во
лектирите, до кого тешко се доаѓа, или авторот
кој има двеста примероци во кожен повез во
библиотеките, или универзалниот идол кој
слави илјада години творештво и на кој не
смееш да му поставиш прашање без да бидеш
избркан, Божо е јасно дефиниран симбол на
елитизираната култура. Препознатлив и во 1983, и

во 1999, претпоставувам, препознатлив и во 1911.
Бездруго, препознатлив и сега. Кој знае, можеби
Божо во некои од овие периоди, некогаш, одамна,
бил виспрен, млад и полн со ентузијазам. Можеби
сакал и да го промени светот или да укаже на
некакви проблеми, етички и морални девијации,
можеби и го мислел тоа што го пишувал за
слободата. Ама сега, а ова сега е многу релативно
и растегливо, тој во огледалото на Јаков издржува
седум секунди. Ама, сепак, погледнува. А Јаков?
Тој дури не се ни обидува да погледне. И тука
доаѓаме до збунувачкото прашање: кој е Јаков?
Силата на новата литература/уметност од првиот
дел? Човекот кој го приграбува лудилото како
апсолутна слобода? Или пак револуционерот кој
сака да го промени светот. Во моето читање на
„Дупло дно“, Јаков, иако лик кој несомнено, треба
да ги собере симпатиите на публиката, е еден
од оние, ги викавме „кафански револуционери“,
човек кој знае дека нешто не е во ред, дека нешто
не штима, ама нема сила ли, волја ли, до крај да ги
смени работите. Дури, чинам, нема некоја желба
да ги смени работите, сака само да се оттргне од
ништожноста на постоењето во светот:
„Ја отфрлив својата улога. Ја напуштив драмата.
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Му го свртев грбот на големиот драматичар.
Зошто да бидам само негово ехо, негова сенка.
Зошто самиот да ги мислам неговите измислици?
Се споив со моето дупло дно.“
Доаѓаме до насловната синтагма, главниот
симбол кој се повторува во трите дела на пиесата:
дуплото дно. Дуплото до се стремам да го читам
како единствената, можност да се постигне
слободата. „Грмотевица. Музика. Се отвора
дното, се покажува дуплото дно. Хаос“ вели Горан
во финалната ремарка на трите става. Ремаркава,
во двата става, претходи на парафразираната
заклетва на македонските комити, додека во
третиот став доаѓа како некаков одговор на
прашањето на Божо „Каде ќе се скриеш?“ Но она
што е значајно е повторувањето на ремарката
која го навестува хаосот. Толкувањето на хаосот е
многузначно. Хаосот е прапочеток или нов почеток
на суштествувањето. Хаосот не се повинува на
никаков ред, тој во себе ја носи суштината на
апсолутната слобода. Секако, таа, слободата,
доаѓа со одредена цена. Како што вели Јаков,
во дуплото дно „ги криеме сите дупли планови,
со која жена ќе се ожениме нашата ако загине,
како штедната книшка на братот да ја префрлиме
на свое име тој ако загине [...] Еден ден дното и
дуплото дно ќе се спојат и тогаш ќе нема душевно
болни уметници и терористи.“ Слободата која ја
носи отворањето на дуплото дно е застрашувачка,
таа не е онаа хуманистичко-романтичарска
слобода на духот во која владеат поетите и цветаат
рози, таа е слобода во која се ослободени сите:
и нашето црно јас и нашите таинствени и срамни
желби... И ние самите, се разбира. Вака гледано,
многу поразбирливо е повторувањето на фразата
„Секое дно има дупло дно“. Секој во себе ја носи
својата слобода, но колкумина од нас имаат сила
да стапнат во неа, во дуплото дно, во хаосот. Или
колкумина од нас имаат храброст да се погледнат
во огледалото на Јакова. Ако не се присилени,
како што тоа беа Божо, Параскева и Кристина.
„Дупло дно“ е пиеса која зборува за границите
на слободата, па ако сакате и за нашата потреба
за слобода. „Дупло дно“ е толкувана како трактат
за тоа дали уметноста може да го промени светот
(Старделов), објаснувана е со ставот дека има
два нивоа на талог во светот во кој живееме
(Смилевски), па и, да ве потсетам на првите
прочитувања на праизведбата од тогашните
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театарски проследувачи, дека станува збор
за драма која се стреми да ги анализира и/
или исправи девијациите во социјалистичкото
општество... Како и секое толкување на
уметничкиот текст, сите овие гледања се можни и
можно точни.
Ни остана уште една работа: кодата. Според
теоријата на музиката, кодата доаѓа на крајот на
музичкото дело, нејзината содржина може да
биде своевиден поговор, заклучок расплет или
обопштување на темите искористени во делото. И
тука Горан пак си подигрува со нас, гледачите или
читателите. Во кодата на Горан, Јаков го користи
во двата претходни става проверениот метод за
привикувањето на дуплото дно - парафразираната
комитска заклетва со додатокот Секое дно е дупло
дно. Се случува - ништо:
„Секое дно е дупло дно. (Пауза. Тишина. Удира
по ѕидот) Секое дно е дупло дно. (Пауза. Тишина.
Удира посилно.) Секое дно е дупло дно. (Пауза.
Тишина. Гледа пред себе. Се врти, брзо излегува.
Ја треснува вратат зад себе.)
Времето идно, времето минато и времето
сегашно го сочинуваат времето театарско. А
животот, драги мои, е балаган, што би рекле
Мејерхоњд и Блок, comedia, што би рекол Пјеро,
народна фантазија со пеење, што би рекол Горан.
Пишувајќи за „Дупло дно“, ми падна да ум еден
извадок од предавањето на Горан. Чинам, „Дупло
дно“ многу се вклопува во следниот став:
„Носиме во главите и во срцата клишеа и
стереотипи.“ - вели Горан. „Завиткани се околу
нас како змии. Секојдневно, неволно и болно ги
храниме и потхрануваме. Ги с’скаме. И мислиме
дека некој ден ќе ни затребаат во борба со
непријателот. Но тие секојдневно нѐ касаат и
нас самите. Како поука, да деконструираме, да
дискутираме, да се образуваме, да видиме што
има зад клишето. Само спокојно и да им објавиме
војна на клишеата и на патосот. Против клишеата
ни е неопходна дневна хигиена, дисциплинирано
и упорно“.

(текстот е прочитан во декември 2018 во
Драмски театар, Скопје, пред проекцијата на
праизведбата на „Дупло дно“)
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Анте Поповски
ТАТКОВИНА
Кога пристигна бродот во таа далечна земја
Тој виде непознат народ поседнат на брегот
И јадри ѕвезди на небото.
Што носи кога го прашаа
Тој покажа врзана шамија со земја
А кога му ја истурија заплака
Татковина е тоа рече тој и саноќ
грутка по грутка и прашинка по прашинка
ја собираше.
ОПЛАКУВАЊЕ
На мајка ми
Дојде, конечно, стигна мојата светица,
светна моето помрачено сонце,
застана спроти мене и со глас
позајмен од риданијата на Рахела,
ме прекорува:
А каде си ти да дојдеш
да си ја видиш мајка?
Застана потоа
од левата страна на мојата постела,
се наведна, ми ја стави на визглавје
нејзината десна рака,
и само ме гледа, и само ме милува, гали.
А мојот поглед кога заскита
некаде, отаде неа, ме прашува:
А кај си се загледал?
Во твојата изгорена душа, велам
и гледам како животот безмилосно
продолжува да слика
едно ново оплакување.
МАКЕДОНИЈА
1.
Стиснете ги тревките
неа ќe ја исцедите.
Наслонете се врз каменот
името ќe ѝ го чуете.
Симнете се во рекине
дното со неа ќe ве почести.
Легнете да починете
и ноќта со неа ќe ве покрие.

2.
На овој даб името ќe ти го напишам
дождовите да го симнат
жедните в земја
да ги напоиш.
На оваа нива грутка од тебе ќe посеам
класатка да никне
со неа внучињата да ни ги храниш.
На овој рид ќe те оставам
и кога ќe заминам
пак да те гледам
Голема.
3.
Еве ја таа проста земја
од дволичен камен
и сонце
Децата уште незаодени каде откопуваат
лобањи по градините
Еве ја таа проста земја
од пајажина
и од води
Мудро слободата кај што ги запишува
селските имиња
Место икони по црквите
И каде летото како судбина
Трае до последниот востанат
Еве ја таа проста земја
од заморено дишење
и од молк
Низ која времето одминува
и пак се враќа
Со неа да го сподели лажното траење.
О, еве ја таа проста земја
7

стожер
од грч
и од чекање
Што ги научи и ѕвездите да шепотат на
македонски
А никој не ја знае.
4.
Се искачија маглишта по ридон нагоре
– И месечината ќе ја украдат.
Долу по рекана,
Горе по добравана,
Одѕива полено којзнае кој век
Во војнички цокули обуено.
5.
За рик волчји и уплав на небињата мојата
земја е создадена
Без чемпреси и без божилак
До капка, три дена пред да се покаже над
мојата земја
Гробишта облакот го исцицуваат
И црна сенка од нож место крст
каменот што те покрива го сени
За вечни времиња.
Зашто ништо друго не му прилега
на ова диво билје и црногорица
Освен да го чека недојденото.
6.
Се изнагледав месечина. Како капка мојата
изгорена душа
Те испи за три животи напред и пак горам.
Истеков со сите реки и празни корита им
донесов на морињата
– И за шпионот во твои меса ако се криел
болка ме пече
Зашто, ти од малена нѐ научи
Така просто, така јасно да си се разбираме
Тој нож што нема – среќа нема.

НЕПРОЧИТАНО ПИСМО
Врз секоја карпа, врз секој камен – некој
знак!
Длабел некој низ мракот на времето знаци
со камен врз каменот и сега целата татковина
е некое неодгатливо писмо.
Знаците истетовирани врз карпите,
стопени со времето,
втиснати во сеќавањето на народот
– сега се свети знаци низ кои струи
и крвта и тајната на македонскиот збор:
изгорени гласови, неоли,
крвави засеци на ножот
осенчени со крик на големи погибии…
Целата татковина – свето и непрочитано
писмо.
САМО ЧЕМРЕЕМЕ
Само молчиме, само се гледаме
сами себеси не можеме да си помогнеме,
а камоли едниот на другиот.
Ти наваму – јас натаму. Јас натаму – ти
наваму
и Исус бог тука не може ништо да стори
зашто тој само грешните ги спасува.
Запре секаде нашата крв
и сега веќе видливо се сушат
прво нашите гранки – по нив нашето стебло
не дај боже и нашиот корен.
Недостојни во чистиот оган
не знаејќи што да сториме
– само молчиме, само се гледаме,
понизно чемрееме наместо да изгориме.
СПОРЕД ДУКАДИНИ

7.
3а неколку нови чекори недостижност
ме остави утринава зад тебе.
Чинам се делиме:
Твојот пат нагоре
мојот пат кон тебе води.
Стапни ме, во твоите корени скриј ме
никојпат да не се разделиме.

8

Добро ми дојдовте пријатели или душмани
мои
во мојов дом кој е и ваш дом,
добро ми дојдовте и на здравје да ви е водата
што ја пиете водата од мојот жртвеник кој
сега е и ваш,
и на здравје да ви е и лебот
од нивјето мои кои сега се и ваши,
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и со радости да шетате и да се изнагледате
и на мојот двор кој сега е и ваш,
и ви благодарам што не ги допирате
камењето
на меѓите мои зашто тие се коски,
што ми се оставени да ги чувам.
Не допирајте ги, не помрднувајте ги
камењето на меѓите мои,
зашто ако ги поместите како да сте ги
расфрлале коските на покојниците од родот
мој,
обесчестен би бил тој, а обесчестен е мртов.
Но погледнете на овие две стебла во дворот
едното стебло, стебло на крвта, стебло
крваво,
другото стебло, стебло на млекото, стебло
млечно,
едното дури крвави другото потомства
задојува
затоа крвта наша никогаш не застарува.
На илјади клади да ме фрлите да горам
на илјади огнови, илјади грутки пепел
да се престорам,
ниту ќе земеме туѓо, ниту ќе дадеме свое,
пријатели мои или душмани мои
добро ми дојдовте во мојот дом кој е и ваш
дом.
ПОСЛЕДНАТА ПОВЕЛБА НА
ХАДРИЈАН
Ах, вие мои Римјани, ах, вие мои римски
легии!
Толку векови сте тука, а уште ништо не
научивте
ОД СЕЛАНИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ
ПРОВИНЦИИ!
Тие исушени и корави луѓе, кои не се
возбудуваат
од историјата туку ја создаваат неа, орајќи
тие,
според распоредот на коските в земи
одгатнуваат кога сте ја опоганиле нивната
земја
и колку сте ги опустошиле нивните
гробишта.
Ах, вие мои Римјани, ах, вие мои римски
легии!

Со оклопи и со штитници, со мечови и со
знамиња!
Ништо не научивте од тие горди луѓе:
вас секојпат ве влечеле дијадемите на
нивните
кралеви, релјефите на божиците вглобени
во нивните оклопи, сте изгореле сè што
можело
да гори, градови и библиотеки,
и уверени дека сте уништиле сè нивно
вие сте изумиле дека тие луѓе
и го покажувале само она што нема значење:
– коските на нивните предци не сте ги ни
допреле!
Сте ги оставиле нив во земјата а со нив
и духот на тие луѓе, и сите нивни знаменија и
сни!
Сте оставиле, значи, сè штом веќе сте ги
оставиле коските,
тие се нивната последна и сигурна одбрана.
Тие несреќни луѓе повеќе од себеси ги љубат
своите мртви коски и урнатини
па сега ништо не е наше а нивно е сè!
Ти, мој млад трибуне, ти мој Кресцен,
командувај
марш на нашите војски via Roma преку
македонските провинции!
Во ноќи без месечина ќе ја напуштиме оваа
земја
зашто доколку останеме уште малку тука
Рим ќе остане без свое продолжение:
незабележливо оваа земја со нашите коски
ги храни своите коски; врз карпите
веќе го забележувам профилот на нашата
смрт.
Командувај, мој трибуне, марш на нашите
војски
Via Roma преку македонските провинции...
по морињата нека браздат нашите кораби
назад,
нека запеат војските, Орфеј нека им биде
татковина дури да стапнат на својата...
ЌЕ Ѝ СЕ ПОКЛОНИМЕ НА
МАКЕДОНСКАТА ЗЕМЈА
КАКО НА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА
НАСПРОТИ НАШАТА РИМСКА СВЕЌА
КОЈА ТРЕПКА ПРЕД НАС.
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ГЛАГОЛИЦА

МОЈОТ ТАТКО

И сонцето сосема се спушти
и буквите излегоа од зборот
и Исус се симна од крстот
за да те побараат.
Α ти, никој да не те разбере,
Како овенато јаболко заборавено на полица,
како осамен монах во пештера,
само си молчиш и сам сабе си глаголиш
– некоја црна глаголица.

Откако тој засекогаш излезе од својата куќа,
веднаш по него и куќата отпатува со него:
темелите, столбовите, скалите, покривот,
тргнаа по неговите траги и исчезнаа.
Куќата беше составена од неговиот глас,
од неговото чисто шамиче,
од неговиот поглед и неговиот од,
И јасно беше дека не можеше да се случи
тој да замине – куќата да остане!
Денес само ние, неговите деца
Можеме да го одгатнеме тоа чудо:
на среќниот мој татко куќата му беше
единствена црква во која тој се молеше
и целото наследство што ни го остави
е сјајот во неговите очи дури се крстеше
и ја глаголеше молитвата на трпезата.
Не можеше да се случи
ангелот да замине – црквата да остане...

ЌЕ СЕ СКРИЈАМ ВО НЕЈЗИНОТО ИМЕ
Ќе ѝ напишам писмо и во него ќе ѝ раскажам
колку векови во мојата крв e
пустоши летото во кое си замина.
Ќе ѝ појаснам како светка нејзиниот глас во
ноќите,
како постапно пресушуваат сите води на
мапата
и како е безразложно сѐ крај овие усамени
стебла.
Потоа ќе напишам само уште еден ред
во кој ќе се скријам меѓу буквите на
нејзиното име,
јас, вечен заробеник во дивната граматика на
Марија.
СВЕЌА МЕЃУ КНИГИТЕ
На сопугата Соња
Цел живот го извишував својот дом
но не со камен и вар, со чивии и греди
туку со книги:
книги извишував нагоре
книги на полици и над полици
од книги ми беа масите и столовите,
на книги заспивав и со книги се будев.
Меѓу книгите има и понекој ѕиден часовник
и секој од нив го шепотеше времето
до кое стигнале книгите
и каде продолжуваат
И има само една свеќа меѓу книгите и
часовниците,
која, кога исчезнува некој,
сама од себе се пали и догорува.
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акад. Георги Старделов

СЕЕВМЕ ЗБОРОВИ А НИКНУВАА ЅВЕЗДИ
Се навршија петнаесет го-

тркала големата безнадежна

дини откако Анте Поповски

ноќ на историјата, како довр-

(1931 – 2003 – 2018), еден од

шување на еден долготраен

најголемите македонски поети

процес што е почнат длабоко

на ХХ век, си замина од земни-

во минатото. На тој долготра-

от свет. Неговиот глас молкна

ен процес поезијата на Анте

и денес го слушаме уште само

Поповски му даде автохтона

од недрата и длабочините на

и длабока поетско-метафи-

неговата поезија. Тоа е глас на

зичка димензија. Но тој не

познатиот поет на епот и епо-

го промислуваше него ни

пеите; на болните македонски

во еден миг фрагментарно,

и црковнословенски тажачки и

туку како поетски систем со

елегии; на македонските тајно-

монументални контури. Во

писи и родописи. Тој глас беше

него е нарисана темпорална-

вкотвен во македонската епска

та мапа на нашите неизвесни

поетска традиција и длабоко

талкања низ вековите и вре-

покрај патриотската димензија

вкоренет во земјата во која, како

мињата.

(со мотиви од националната

што самиот рече, сеевме зборо-

Анте ја набљудуваше исто-

историја и традиција), втората

ви а никнуваа ѕвезди. Без Анте

ријата како голема сцена на

голема и магистрална линија

Поповски е невозможно да се

драмата на човекот во неа, но

во неговата поезија, во која се

замисли интегралната, онаа мо-

и како драма на колективот и

испреплетуваат просторите на

нументална слика на совреме-

на неговото духовно необјатие,

земното и небесното, на гревот

ната македонска поезија на ХХ

на довиците и праоблиците на

и невиноста, на овоземното и

в. во која неговото поетско дело

цивилизациите и митовите, на

трансценденталното. Затоа и ве-

се воздигна и вознесе до самите

орфиските химни, но и на про-

лиме, Македонија како мотив,

нејзини врвови.

валиите на историјата во кои

симбол и како мит во поезијата

Анте Поповски судбината

опстојувал како на Голгота чове-

на овој голем поет, целосно е вт-

на својата песна неразделно ја

кот фрлен во драмата на посто-

каена во сликата на Византија и

поврза со судбината на својот

ењето. Трагајќи по релевантни

Светото писмо: било од страна

народ, во кој, како што збору-

културно-цивилизациски знаци,

со старозаветната слика на Каин

ваше, десетици и стотици по-

вдахновенија и по апокалиптич-

и Авел со која почнува неговата

коленија лежат заборавени во

ки пејзажи, во кои се кријат ис-

„Света песна“, како архетип на

студот на историјата. Нејзината

кри од исконската светлина на

македонското проклетство, од

магистрална струја, несомнено,

семирот, поезијата на Анте По-

друга, пак, со сликата на Исус

дотекува од исконот, од дам-

повски го откри Светото писмо

и Богородица, од Новиот завет,

нините кои никогаш не исчез-

(заедно Стариот и Новиот завет),

како архетип на универзалната

нуваат. Во неговата поезија се

а преку него и Византија, што е,

сомилост, љубов, грев и простување.
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Да се пее за трагичноста на

модернитетот, историјата со ме-

толпите и за осамениците. Пеев

човекот и светот, претставува за

тафизиката, индивидуалното со

уверен дека она што го пеам на

Анте Поповски основен импера-

универзалното. Таа е проткаена

ниеден друг јазик не може да се

тив на поезијата. Со тој импера-

со некое космичко вдахновение

испее освен на јазикот на голе-

тив овој поет во своите песни ја

сублимирано во некои конкрет-

мата судбина на Македонците.

откри поезијата како есенцијал-

ни историски реалности. Нејзи-

Тие, чија адреса е запишана во

на димензија на човековото

ниот основен магистрален тон

Библијата, кријат некоја тајна за

битие. Таа, за овој наш поет, до-

е елегиски, а нејзиниот ритам

иднината на светот: зашто тие се

текува од длабински средишта

величествен во сеопфатноста на

сеќавање на свеста, на векови-

и од архетипски праизвори на-

човековиот бол и на трагизмот

те кои одминале. Оган – кој не

појувајќи го неговиот елегиски

на неговата егзистенција. Него-

згаснува… Затоа нам ни прилега,

лиризам со богати емоции, со

виот пев изразува една длабока

ќе ни порача тој, да си избере-

апокалиптични визии и со исто-

поезија за животот и за човеко-

ме чесна смрт и овој свет да го

риски глетки, слики и собитија,

вото исчезнување во думаните

напуштиме како слободни луѓе“.

како тајнопис на недосонувани-

на времето, која веќе сега кај нас

Ете, тоа беше неговата пес-

от сон на предците.

е класика, зашто Анте Поповски

на и неговата поезија: ретка и

Поезијата на Анте Поповски

е од оној тип поети што не се

неповторлива не само во исто-

е исткаена од најфина поетска

случајни. Нив, како што велеше

ријата на македонската, туку и

јазична материја. За него јази-

Хелдерлин, ги подготвува судби-

во историјата на европската по-

кот има митотворечка димен-

ната во просторот меѓу народот

езија. Неа и своите песни Анте

зија. Јазикот е чувар на времето

и боговите.

Поповски ги откриваше и дови-

и чувар на вечноста во темната

Поетот и човекот, за чија

куваше од тишината на маке-

ноќ на историјата. Неговиот ја-

поезија сега, во знак на голем

донските столетија. Затоа и се

зик е, митопоетски, јазик на ар-

пиетет зборуваме ние, негови-

извиши во сенката на големото

хетипски поетски доживелици

те колеги и пријатели, ни откри,

име на својот народ, раздиплу-

исполнети со густа метафизич-

пред денес толку неизвесна-

вајќи го големото македонско

ка, егзистенцијална, сакрална и

та македонска судбина, нешто

писмо во својата ингениозна

религиска смисла. Иако светло-

супстанцијално за родот наш.

„Света песна“. Тоа капитално

сен и кристално јасен, пред сè

Тој ни порача дека потомства

дело е наш македонски универ-

благодарение на епифаниското

и потомства на нашиот народ

зален влог во познатите светски

вдахновение низ кое се обли-

исчезнувале уверени дека ед-

космогониски и херојски епо-

кува во песна, тој јазик, јази-

наш ќе живеат. Во тој ѕвезден

ви. Во него ни порача дека „во

кот на Анте Поповски, поради

вознес, неговата поезија на мал

имињата на народите и нивните

својот криптограмски карактер,

географски простор, згусна едно

земји, одѕунува исконот со кое

истовремено е темен и тешко

големо историско време кое тат-

народите, од колено на колено,

проѕирен во откривањето на

ни во секоја негова песна. Затоа

ја предаваат својата историја,

тајните значења на своите архе-

последното послание што ни го

својата мудрост и својот опит“.

типски поетски слики кои, Анте

упати нам во својата последна

Така пееше и така зборува-

ги носеше во себе како своја по-

книга, треба трајно да го паме-

ше Анте Поповски. Тоа беа него-

етска судбина.

тиме!

вите судбински аманети до нас

Поезијата на Анте Поповски
ја амалгамира традицијата со
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Гласот на Анте:
„Пеев во осама. Пеев за

денес.

стожер
Томислав Османли

ЉУБОВ
Еден ден кога ќе заминам,
побарајте ја мојата душа на овој Плоштад,
оркестрата на овој амфитеатрен Град
што се отвора кон огромната сцена
на сината светлина и на митските соѕвездија,
на овој Град кој со векови соучествува во
неа,
и едновремено живо ја набљудува
древната драма
во која копната кријат змејови и златни руна
надежи и страсти
и незапрена човечка крв;
на овој Град кој ги разбира јазиците на
морињата
дури и шепотите на нивните бранови што
носат
прастари приказни за херои и за љубовници,
подготвени за луди подвизи и за смели
умирања,
каде воздухот сè уште ги развејува
пердувите од летот на Пегас;
на овој град отворен
кон топлите мориња
каде островите вечно сонуваат бродови,
пристаништата копнеат по туѓи приказни,
а морнарите одново се вљубуваат во
ѕвездите.
Еден ден кога ќе заминам,
побарајте ја мојата душа на овој Плоштад.
Ќе ја ранат галебите
кои доаѓаат со јужните ветри
и од далечните мориња
во клуновите ги носат
топлите здивови на Либија и на Египет
мермерната убавина на Кикладите
разновидните мириси и јазици
донесени од двоглавиот и бел Велеград
домот на црните орли...
Еден ден кога ќе заминам,
ќе ме најдете во сенките
од стеблата на горчливи портокали,
и на кипарисите,
што вишат во старите дворови
крај стивнатите палати на овој Град

и шумиливо го најавуваат медитеранскиот
Југ,
аполонската меланхолија на Кипарис и на
Кѐа
Афродитините царства на Кипар,
дворците на Миној
и лавиринтите на нашето секојдневно
постоење.
Еден ден кога ќе заминам,
ќе ме најдете меѓу лисјата на мандарините
што среде вриежот од автомобили
подраснуваат низ уличките во Центарот,
во шарените здивови на Пазарот,
како мирисам свежо оригано
за да ми се исполни здивот со Медитеран,
а погледот со син бескрај
и со Сонце.
Еден ден кога ќе заминам
само спомнете ја мојата љубов
за овој Град
од без-рачно изработени храмови
и од страдални луѓе и светци што лебдат над
нив,
па неговите птици и ветрови
ќе ме признаат
за свој вљубен
сограѓанин.
Тогаш конечно ќе останам
во овој Γрад
за вечно,
одново за да се вљубувам во него.
Ноември 2017 г.
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Марина Мијаковска

ПЕСНИ ПОСВЕТЕНИ
НА АНТЕ ПОПОВСКИ
МАКОВИ
Покријте ме со малку небо од мојата татковина
толку...
Анте Поповски

Под врелите образи на јули
во летниковецот од летни желби
никнуваат црвени кукли по ливадите.
Под овие крајпатни знаци
ќе зацрвени земјата,
а гологлавите штурци
секогаш со мелодија
ќе ја бранат својата татковина!

КАМЕНА
На Анте Поповски

Бакни ја
земјава камена
и во неа
откриј ги
сите раскошни неба.
Одбери си ја
најцврстата
поетската карпа
за да си ја
потпреш главата,
а мудрите мисли
да ти станат
нов дом!
Во
оваа земја
сонот
коски нема!

ТАТКОВИНА
Еве ја таа проста земја од дволичен камен и сонце...
Анте Поповски

Ќе те бранам
од сите босоноги непријатели
што во оваа раскрилена земја
ќе донесат пепел.
Со копје ќе те бранам
од сите окупатори
на мојот мајчин јазик.
Со јазик чист и бистар ќе те бранам!
Ќе те спасам
од лулките на заборавот
и од тревките на опустошеноста!
Ќе те одбранам
со дланки, нозе и заби
од сите
што не сакаат
да го чујат
твоето свето име!

КОРЕН ЕДИНАК
И сонцето сосема се спушти
и буквите излегоа од зборот
Анте Поповски

Зборот ќе се скрие од летната суша.
Под длабините на пеплосаната почва
ќе се отворат земјените тајни врати.
Во ова топло и тивко место
ќе ни се зачува азбуката:
јазичен корен,
корен до корен,
умножен корен.
Боже, зачувај го светиот корен на народов
мој!
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НАГРАДА „АНТЕВО ПЕРО“
Славе Ѓорѓо Димоски, „КУМОВА СЛАМА“
ХИЕРОГЛИФ

ВО АТЕЛЈЕТО НА СЕРГЕЈ АНДРЕЕВСКИ

Дозволи ми трево
да умрам во твојот корен
Така би станал
широко поле

Ѝ молчам на бојата
– таа ми враќа воздив.
Ѝ се обраќам со мојот
стаклен поглед
– таа ми враќа крик.
Ѝ зборувам се ѕверам
– таа ми подава клуч!

Дозволи ми липо
да умрам во твојот сок
Така би станал течност
– исцелител
Дозволи ми камену
да умрам на твоето чело
Така би станал
– хиероглиф

Есен 2006 г.
ИСТОРИЈАТА НА ЕДНО ШИШЕ ЧЕРЕШНОВА
РАКИЈА
За спомен од едно патување со Гане
Тодоровски во Русија

10.4.2018 г., Велестово
не само бог туку
и аеродромскиот контролор
На Анте вмеша прсти
Велестово, 1999 г. и
шишето черешнова ракија
На обраќањето на Поетска ноќ во
ни се врати в раце
Велестово,
само што не стапнал новиот милениум,
го издржа авионскиот лет
Анте кажува стара приказна: „Сички ни народ
помреха...
го помина и Шереметјево
Децата макаха пепел, старците триеха
јоглен...
и
Сички ни народ помреха...“
Клокоти древниот јазик со жуборот на водата сега од рака в рака
го предава својот дух
Светлината на ѕвездите толку силна
(во Константиново/кај Есенин)
растегна светлосен мост меѓу
како врховен заповедник
зборот Антев и духот на предците
Нивната порака ја носат гласниците на ноќта кој го има одлучувачкиот збор
на тркалезната маса –
Клокоти древниот јазик нашиот јамб
Го довикува и довикува отпорот вечен
преку словото на земјата преку мислата на
низ диоптријата од дното
каменот
се рамни со божјиот пат
преку словото на водата преку мислата на
Кoнстантиново /
тревката
Коломна / Москва, мај 2007 г.
исцелителка! Преку пламенот на свеќите
озарени вечно.
СТАРА ПРИКАЗНА
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ПРОТИВЕЊЕ
ВОДИЦИ, 18.1.2014
зимава го подгорував огнот
со гредите од дедовата куќа
старите коски пукаа тешко
не ги примаа огнените витли

сината светлина на водата
и галебот што лебди над водата
го отворија небесниот пергамент

еден голем живот во жарта ѝ се
противеше на мојата подлост

се озвучија далгите и здрачот
свет продре низ сенката-крст

22.1.2014 г.
ене го езерото, лета, озарено!
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IN MEMORIAM

ВО СЕЌАВАЊЕ НА ЉУБИША ГЕОРГИЕВСКИ
Христо Петревски

КАРАКТЕРОТ КАКО СУДБИНА
(Кон претставата „Евангелие на глупоста“ од Љубиша
Георгиевски, Драмски театар – Скопје, 2014 година)
Како и кај Еразмо Ротердамски во делото
„Пофалба на лудоста“, така и Љубиша Георгиевски во театарската претстава „Евангелие
на глупоста“ се определува за вивисекција на
луѓето, односно на карактерите со сите нивни
мани и доблести.
Во „Пофалба на лудоста“ се третираат
општочовечките проблеми и недостатоци,
односно конкретните примери (егземплари)
на човечката лудост, која најчесто се граничи
и завршува и како глупост! А Георгиевски, пак,
го разгрнува и длабоко навлегува и понира во
системот на вредности, во општествената и
семејна хиерархија, во многуте законитости,
правила, норми...
Редот (поредокот) е воспоставен, како да
е (пре)даден еднаш засекогаш, статичен и закостенет, аморфен и дегутантен, па на поединецот (индивидуата), но и на заедницата (колективот) како да не му останува ништо друго
освен да се помири со (за)даденоста, или да
се бунтува и најде свое место (животен ареал), свое парче земја и небо сред мозаикот од
антагонизми и апсурдности, вознеси и падови...

Закотвен и вгнезден, иако се чини дека
постојано лебди меѓу духовното и материјалното, современиот човек (граѓанинот)
постојано се прашува и еквилибрира помеѓу
значајното и тривијалното. Неговата опстојба
е рутинска и површна, сувопарна и банална,
па бегството и излезот од грубата и сурова
реалност (секојдневјето) се бараат во шегата,
хуморот, смеата, односно во ретките позитивни изненадувања и радости.
Наспроти катадневните процеси и појави,
односно стресови и турбуленции, ранливата
и немоќна единка најчесто се занимава со
дребни, а не со крупни нешта. Нема време и
енергија за круцијални и есенцијални теми
и филозофеми, туку најчесто и хедонистички се определува за лудоста како најголема
мудрост: „Аплаудирајте, живејте, пијте!“ (во
„Пофалба на лудоста“).
Човековите недоследности и искривоколчености, наспроти цивилизациските постулати (закони, кодекси, манифести), содржани се
и во „Карактери“-те на Теофраст, духовитата
сатирично-комична збирка која ги разгледува
и разглобува различните човечки карактери,

Љубиша Георгиевски (1937 - 2018)
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претходно започнати и кај Аристотел во „Никомаховата етика“, „Реториката“ и „Поетиката“.
Како кроки-скици за карактерните особини, тие говорат за карактеризацијата и карактерологијата, односно за човековото однесување (карактерот како судбина) – стожерен
елемент и во претставата „Евангелие на глупоста“ од авторот и режисер Љубиша Георгиевски.
Инаку, селективната и авторитетна актерска екипа: Милица Стојанова, Благој Чоревски, Диме Илиев, Петар Мирчевски, Ана Костовска, Ирена Ристиќ и други, на сцената од
Драмскиот театар во Скопје, во чест на 77-годишнината од животот и 55-годишнината од
творечката работа на Љубиша Георгиевски,
донесоа извонредна претстава, која долго ќе
се памети и како режисерска постановка, но
и како драмски текст. А исто така, треба да се
одбележи и мошне функционалната и ефектна костимографија и сценографија на Мери
Георгиевска.
За оваа претстава самиот двоен автор (и
писател и режисер) вели: „Евангелие на глупоста (Далај мама во два дела)“ е приказна
за распадот на ’западната цивилизација‘, на
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која ѝ припаѓаме и ние и со која агонизираме.
Оваа цивилизација, откако се разврза од Бога,
не можејќи да опстојува без вера во нешто,
се обидува да поверува во сенешто. И така,
талкајќи од сенешто до сенешто по кобниот
пат: дивинитас – анималитас – бруталитас, а
притоа прескокнувајќи го хуманитас, односно прескокнувајќи се самата себе, водена од
Глупоста, пристигнува до својот крај. Но за да
може да поверува во Глупоста, претходно мораше да создаде култ-ура на омразата, деградирајќи го интелектот до алипност; логиката
до логистика; јазикот до бесмисла; моралот
до лицемерие... Но суштината на секој, па и на
овој крај е Новиот Почеток. Ете затоа, ова што
вечерва ќе го гледате не е ни трагедија ни комедија; ни трагикомедија, туку трагична фарса. И ако вечерва светот ви се види премногу
смешен за да биде трагичен, но и премногу
трагичен за да биде смешен, не обвинувајте
го огледалото, оти најслатко се смее оној што
може да се смее на самиот себе. Не кршете
го огледалото, оти кој плука во огледалото, на
себе плука, оти само огледалото не ве лаже,
само огледалото ви овозможува да ѕирнете
во самите себе, макар колку тоа да е сурово“.

стожер
Трајче Кацаров

РЕПЛИКА НА ПОРАЗОТ
Кога Љубиша Георгиевски ја регистрира на пиесата Дејан Дуковски. Тој најави дека ќе
својата прва кандидатура за претседател на го тужи славниот режисер зашто му зел нешто
Републиката, а воедно и својот прв пораз

што саму нему му пирипаѓало: драмскиот

на политичкото бојно поле, дојде во Штип, текст „Балканска 3/А“. Се’ се заврши со
поточно во Народниот театар. Дојде со

учество на Фестивалот на камерен театар

предлог пиеса за инсценација. Сцената е

„Ристо Шишков“ каде тогашните театарски

јавност. А јавноста бара сериозна содржина.

“душебрижници” побараа на бардот на

Љубиша во Штип доби јавност, т.е. можност

македонскиот театар да му се одземе правото

од сцената преку содржината

да режира во театрите во Македонија. Не ни

„Балканска

3/а“ да испрати порака до своите политички беше јасно од каде толкава омраза, небаре
опоненти, всушност до целиот свет што ниту се наоѓавме пред тројцата атињани кои пред
сакаше , ниту пак се трудеше да го разбере.

399 години пред н.е., го обвиниле Сократа.

На истото тоа рамниште ( што се однесува до

Се разбира дека светот знае зошто Сократ бил

разбирањето) беше и драматичарот, авторот

обвинет.

БАЛКАНСКА 3/А
Автор: Дејан Дуковски
Режисер: Љубиша Георгиевски
Сезона 94/95
За Питер Брук театрите
се кутии. За нивната содржина многу повеќе дознаваме
не од нив, туку од пликот за
писмото пуштено внатре. Вообичаено пликовите се големи колку што и размерот на
посланието.
Осмислувајќи го репертоарот одлучивме содржината на кутијата - Народен
театар Штип, да се чита преку пликот на посланието –
„Балканска 3/а“.
Станува збор за гротеска чии размери се детерминирани од авторот, Дејан

Дуковски. Тој е современ
македонски драматичар кој
внесувајќи нов тембар преку
драмските дела , „Балканот
не е мртов“ и „Буре барут“
иманентно се наметнува
на сценскиот израз, театар
што задоволува, т.е. разонодува. Но, оваа гротеска не
се извлекува и од режисерската умешност на Љубиша
Георгиевски. Па тој со својот
естетски поглед и театарски
опит го вклучува овој проект
во делата кои излегуваат од
неговата лабораторија на
животот.

Тетарот е израз на секој
аспект од човековото суштествување. Секоја животна
форма е валидна и има потенцијално место во сценскиот исказ. Мирна, Илија,
Потстанарот еден и два, Арслан, карикатуралните ликови на фарсичната гротеска
„Балканска 3/А“ проектираат
аспекти на човековото живеење кое се очитува низ
девизата: „Бурек, да! Ајвар,
не! Сето тоа ја одобрува потребата на театарот од проблесокот на стравот пред
смеата.
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„ЗЛАТЕН ВИТЕЗ“ ЗА АКАДЕМИК ВЛАДА УРОШЕВИЌ
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Македонскиот поет, академик Влада
Урошевиќ, ја доби највисоката награда
за поезија „Златен витез“ на Деветтиот
меѓународен книжевен форум „Златен
витез“. Овој мултимедијален фестивал
се одржува секоја година во друг град од
Руската Федерација – оваа година, од 15
до 18 октомври, манифестациите поврзани
со Фестивалот се одигруваа, по повод
прославата на годишнината од раѓањето
на славниот руски поет М. Ј. Лермонтов,
во Пјатигорск. Награди на оваа голема
меѓународна манифестација се доделуваат
за повеќе уметнички области. За награда
од областа на поезијата на Фестивалот
пристигнале 183 дела – од Русија, Ерменија,
Белорусија, Германија, Грузија, Израел,
Кина, Казахстан, Македонија, Молдавија,
Србија, САД, Украина. Од тоа во финалето
влегле 117 кандидати, за на крајот жирито
да одлучи највисоката награда „Златен
витез“ да им биде доделена на Александар
Логинов (Руска Федерација) и Влада
Урошевиќ (Македонија). Според статутот
на Фестивалот, неговата цел е поврзување
на литературните дејци под девизата:
„За моралните идеали, за извишување на

душата на човекот“.
Наградата на нашиот поет Влада
Урошевиќ му е доделена за обемниот
избор од неговата поезија (200 песни на
повеќе од 250 страници) кој, под наслов
„Пејач во кулата“, а во препев на познатата
афирматорка на македонската литература
на руски јазик Олга Панкина, беше објавен
минатата година во Москва. Престижната
издавачка куќа „Рудомино“, која ја објави
книгата на Урошевиќ, вака ѝ ја претставува
на руската читателска публика: „Во збирката
одбрани стихови на македонскиот прозаист
и поет, филолог и компаратист, Влада
Урошевиќ, влезени се песни создадени
во текот на шеесетгодишно книжевно
творештво. Според жанрот, тие се
досетливи нацрти, новели, балади, полни
со афористички хумор и со самоиронија.
Лирскиот херој е ставен во контекст на
тоталниот прекин на врски и се наоѓа на
работ од самодеструкција, на трагичниот
апсурд; понекогаш јунакот нема сили да го
структуира хаосот, но секогаш го спречува
распаѓањето со силата на убавината и на
хармонијата“.
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Влада Урошевиќ - поезија
Ноќни градови

Прогонители

Ноќните градови реско
излегуваат пред нас во примрак.
Црни - врз магнезиумскиот блесок
на мигновената снимка.

Ноќта е матна загатка.
Гласови, цивкот, зборчиња.
Тоа по мене трагаат
прогонители со зли очиња.

Нивните куќи се протегаат
на брегот од реките кални.
Од нив жителите бегаат
скокајќи од прозорците на спалните.

Заобиколувам, прескокнувам
сандаци, ветошини, тркала.
Ни за миг не замолкнува
гласот на тие што ме бркаат.

Лицата бели како креда,
под месечината им се како камени.
Додека трчаат се гледа
дека со врзопи се нарамени.

Нивните извици искрат
небаре ситна кристална срча.
Како Исланд е мазен и лизгав
ходникот по којшто трчам.

На плоштадот имаат настап
артисти со бели маски.
По дворовите одеднаш растат
стебла од црна пластика.

Нагло се стеснува тој ходник:
здивовите им се сè пожешки.
Потоа низ цевките водоводни
се провирам четироножешки.

Од еден осветлен балкон
свират панично виолинистите.
Непознати лица во паркот
се пресметуваат со бистите.

Во сиви нечисти крзна
тие се зад мене речиси.
Низ канализацијата во ужас брзам
гледам - и јас сум сив и нечист.

Ги фрлаат глобусите
од испразнетите школи.
Ги носат со автобусите
некаде децата голи.

(1979, збирка „Сонувачот и празнината“)

Играорците на покрив
играат самрачни ора.
Потоа глетката се сокрива,
последните ѕидови горат.

Сите велат дека тука е безбедно.
Седиме меѓу урнатини,
некои варат чај врз отворен оган.
Мајките си ги дојат децата.
Опасностите се поминати,
ако воопшто и постоеле.
Авионите не ќе можат да нè најдат.
Има дури и нејасни љубовни договори,
шепотења, разврзувања на бовчи.
Само јас знам
дека зад насипот, веднаш тука, блиску,
застанати за миг во потрагата по нас
лежат влакнести коњаници во овчи руна
со тешки сабји
но немам срце
тоа да го соопштам.

Ноќните градови се слика
што ја снемува реско.
Во темнината бликнал
и згаснал нивниот блесок.
Хоризонтот наполно црн е.
На неговиот раб ни трепет.
Само во мракот врне
однекаде студена пепел.
(1979, збирка „Сонувачот и празнината“)

Привремено засолниште

(1986, збирка „Хипнополис“)
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Фатос Арапи (1929 – 2018)
Фатос Арапи, добитникот на „Златен венец“ на Струшките вечери на поезијата во 2008
година, е една од водечките фигури во европската поезија. Роден е во Влора (Валона), во
јужна Албанија. Студирал економија во Софија (1949 – 1954), а потоа почнал да работи во
Тирана како новинар. Вниманието го привлекува во 60-тите години, кога ги објавува книгите
„Поетски патеки“ и „Поеми и стихови“. Со нив внел елементи од светските книжевни текови и
идеи во албанската книжевност, која со години била во стагнација. Објавил 25 книги, меѓу кои
и неколку збирки кратки раскази и две драми. Поради промените што ги пропагирал преку
уметноста, често се соочувал со проблеми во време на комунистичкиот режим во Албанија.
По падот на тој режим, Арапи го засилил своето творештво. Ги има преведено на албански
јазик делата на Сафо, Пабло Неруда и Никола Јонков Вапцаров. Приредувач е на антологиите
„Песните на народот“ и „Антологија на турскиот стих“. Преведен е на повеќе светски јазици.
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ТИ СЕКАКО ЌЕ МЕ ЉУБИШ
ИМА ЕДНА УЛИЦА ВО ТИРАНА
(Ti do të më dashurosh patjetër)
Ова априлско небо без тебе е старо.
Одминува една тага, а ете, другата стасува
за твоето чезнење овој див каранфил за тебе.
Ти секако ќе ме љубиш!
Во твоите очи, илјада мали сонца
ноќта ја запалија, го запалија и денот.
Добро денес ќе помине, а како ќе издржам утре
без тебе?
Ти секако ќе ме љубиш!
Те преминав тебе, се преминав и себеси,
и отаде себеси, го преминав и животот,
и отаде животот ја преминав смртта.
Ги раширив рацете да те обгрнам тебе:
Ти секако ќе ме љубиш!
ИМА ЕДНА ИГРА
На Н.
(Është një lojë e madhe, e dashur)
Има една голема игра, љубена,
низ која си поигруваат зборови, ритми, рими;
се прегрнуваат некои сенки, кружат околу
светлото
како пеперутки на кои сонцето им ги
подгорува крилцата,
за одново да се вратат за да си поиграат и кружат
околу светлото.
Играта на просторите е тоа,
кои без исклучок се затвораат на твоите усни,
а ти, на самиот праг на животот, здив си на таа
игра и шепоти.
Има една вистинска игра, нажалена моја,
играта на маглите кои се разредуваат низ
мугрите,
за одново квечерина да се возобноват
на градите од
морската шир;
игра е тоа и на легенди
кои сами себеси се напуштаат
за утредента одново меѓу маглите да се покажат,
како малечките гулапчиња кога излетуваат
од корупката;
игра на соништа кои се калемат врз соништа;
на ластовички кои штотуку свиле гнездо во
твоите очи;
игра на копнежите и на болките, на убавината,
игра моја и твоја
игра на вечноста и смртта,
игра на нежни облици,
игра на твоето лико во моите машки раце;
има една бесконечна игра, мила моја,
што се вика –
љубов...
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(Ka një rrugë në Tiranë)
Има една улица во Тирана
што не ја познавате.
Помини ја улицата „Одмазда“ без да завртиш
глава:
Во воздухот се појавуваат змиите на крвта.
Штом зачекориш во „Одмазда“
фрли во воздухот три пати
три души од маслинки – мир и квечерина.
Крстопат прв:
„Лимонот заборави да процути“
Крстопат втор:
„Овде надежта ја издава надежта“
Крстопат трет:
„Уште малку среќа остана“.
Намини тука, тука
Кај што си: „Две осамености
Што веќе не се среќаваат“,
Има една улица во Тирана, како жица од виолина
Прст што бара звук да пушти,
Под струните на балот лее дожд и сонце
Една купола виножитна.

НА ПОЕЗИЈАТА
(Sonte bashkë në sofër e thyenim bukën)
Навечер, заедно на софра го кршевме лебот
и им го делевме на децата
еден друг во очи се гледавме –
очите на едниот во очите на другиот ги баравме.
Разговаравме. Се смеевме,
Размислуваме, молчевме.
Напати се потскаруваме. Се расправаме.
Со денови не си зборуваме.
Си легнуваме и си вртевме грб.
Поезијо, ти беше жена, мајка,
твојата рака, мазен лозов лист,
ги милуваше челата на децата.
И им кажуваше благи зборови, благи...
Им ги разблажуваше прикаските и соништата.
А јас ти велев: остави ги илузиите!
Животот си е живот...
Утре, можеби, првата барикада на слободата
ќе ја подигнат во себеси.
Ми велеше: деца се.
Песничка една приспивна сакаат многу.
Остави ги празните прикаски! – извикував јас.

стожер
АХЕРОН СИ ТЕЧЕ
НО ХАРОН ГО НЕМА

КИПАРИСУ МОЈ
(Qiparisi im që lëshohesh fluror qiellit)
Кипарису мој, сенко призрачна, која се
спушташ надолу,
растреперен во небесата од синкастата светлина,
како да те задржам, како да те зачувам во очиве
а да не те извалкам?
Не бев јас злосторникот.
Волкот ноќе го видов како се оближува
откако ја насети миризбата на крвта
на моите љубови дури се исправуваа.
Како да те зачувам во очиве а да не те навредам?
Дождот ритмичен на април ја симна
твојата силуета од соништа
Леат сега солзите мои врз тебе.

(Si të kthehem prapa kur udhën s’di)
Како да се вратам назад кога не го знам патот?
Тажна е реката бучна во ноќта
а јас кон мрачните брегови се мачам да стигнам.
Ахерон си тече, но Харон го нема.
Покажи ми го плитакот каде да поминам.
Ти ѝ ги знаеш црните дупки и витли на реката.
Покажи ми го преминот, брату мој,
за да го минам Ахерон
и да стигнам.
Ахерон си тече но Харон го нема.
КАДЕ Е КАИН?

Чисти ли се и тие самите?
1997 г.

СНЕГОТ ВО ТИРАНА
(Аjo erdhi drithëronjëse, si e papritura)
Пристигна ратреперен, вознемирен, одненадеж
Во крвта почнаа да кружат кристални снегулки.
Улиците на Тирана се наежија како кученца,
слаби, валкани, кенкави.
Отпадоците од сметот мрзнејќи се здружуваа
и сѐ повеќе им се приближуваа на училниците и
библиотеките
Неподносливо стана влегувањето на снегот
низ полуотворената врата на кафеаната; јас и
не стигнав стилото да го ставам во футрола
а еден багремов лист, сѐ уште зелен,
се обеси на врвот од пенкалото
за да се спаси од теророт на снегот.
Еден од најгладните поети на светот
одмина отаде прозорците облечен во студ
накај север, очи во очи со снегот,
се направив како да не го забележувам
но тој сѐ уште чекореше низ мојот вид
одејќи му со гради на снегот.
Луњата го расфрла над нас нејзиниот бел намет
и остана далеку.
Не нѐ удостои барем да ни се доближи.
1995 г.

(Mbrëmë në rrugën e ngushtë ranase)
Синоќа во една тесна улица на Тирана
го сретнав Авел, задишен и прашува:
– Каде е Каин?
Зашто јас – велеше Авел – треба да умрам,
бездруго треба да умрам,
Си го видел ли Каина?
Во темното поле на крвта
никнат и растат маслините.
Така ти ми ја оставаш в раце
твојата смрт
која вреска и лелека:
– Каде е Каин? Каде е Каин?
НЕ МОЖАТ ДА СЕ ЗАТВОРАТ...
(S‘kam fuqi më as të trishtohem)
Ниту да тагувам сили веќе немам.
Сред дивите и спротивни ветрови,
останавме кораб без кормило.
Рибите зборливи го оглушуваат небото.
Дајте ми вие малку иронија,
јас веќе ја немам, –
малку иронија
колку нецел замав на птичјо крило, –
за да се одбранам од жолтите дождови
во претскажувањата на грешните апостоли.
Сите ни се виновни и никој:
сакавме да се издигнеме над нашето
уништување.
Сега сите прозорци на душата
се отворени, збувнале, се искривиле
од дождот на солзите, –
И повеќе не се затвораат.
Може кој сака да влезе.
Препев: Ресул Шабани
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ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА

ДА КУПИМЕ ПОЕТ
Афонсо Круш
Афонсо Круш (1971) е португалски писател,
аниматор, илустратор и музичар.
Завршил средно уметничко училиште,
студирал на Факултетот за ликовни
уметности во Лисабон и на Институтот
за применета уметност во Мадеира.
Ги објавил романите „Божествено
тело – Авантурите на Конрадо Фортес
и Лола Бенитес“; „Енциклопедија на
светската историја“, за кој ја добил
наградата „Камило Кастело Бранко“;
„Книгите што го уништија мојот
татко“,
награда
за
литература
„Марија Роса Колако“; „Човековата
контрадикција“, награда од Друштвото
на писателите на Португалија во 2011
г. Со романот „Куклата на Кокошка“
ја освои Наградата за литература на
Европската Унија.
КОЈА ГОЛЕМИНА?

Токму тие.
Во ред, рече татко , тогаш ќе купиме поет.
Ценам дека е многу чудно што се согласија Која големина?
со мојата молба – молба што ќе ја наведам
подолу – без никакво писмено барање. Немам
ИЗБОРОТ НА ПОЕТ
доволно броеви за да опишам колку среќна
се почувствував со одлуката. Тој ден, ноќе, за
На денот на изборот отидовме во една
време на вечерата, станав и изјавив:
продавница, јас и татко ми. Татко ми не е
Би сакала да имам поет. Дали може да висок, а не сум ни јас, впрочем, поради тоа на
училиште ме викаат најмал реден број, што е
купиме еден?
Мајка не рече ништо, само ги раскрена нешто кое веќе постоело на времето, но кое,
садовите, четири чинии за супа и четири за среќа, се проретчило, затоа што, велат,
супени лажици, и ги извести гостите на било пречка за најосновната конкурентност.
трпезата – мене, татко ми и брат ми, дека
Во дуќанот имаше поети од секаков
месото ќе се служи веднаш, за триесет вид, ниски, високи, руси, со очила (тие се
секунди. Татко тукушто заврши со џвакањето најскапите), зашто се во најголем број, шеесет
на залак леб, околу триесет грама, петпати ги и два отсто, ќелави, и шеесет и осум отсто со
придвижи вилиците и праша:
брада.
Зошто не уметник?
Мене ми се допадна еден кој беше благо
Мајка рече:
згрбавен, имаше сколиоза со заоблена грпка.
Ни случајно, многу валкаат, госпоѓата
Носеше елек, седумдесет и пет проценти
5638,2 има еден таков и минува од три до памук, а останатите дваесет и пет најлон,
четири часа дневно чистејќи ги валканиците кафени памучни панталони, седумстотини
што тој ги прави со боите по сите бели триесет и два, стари и износени кожени
предмети.
чевли. Цимолеше и носеше книга под раката.
По платната.
Ниту едно парче од облеката не му беше
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брендирано.
Татко го поздрави продавачот со
љубезност соодветна за тие пригоди, секогаш
постои извесна свеченост, светост, во чинот
на започнување возможна трговска зделка:
Броевите нека ти бидат наклонети, рече
тој.
Раст и просперитет, одговори продавачот.
Татко ми покажа кон поетот кој цимолеше
и немаше скапа облека и праша дали тој
примерок е субверзивен поет, бидејќи
субверзивноста е поетска одлика која
предизвикува најголем страв и често се
изедначува со агресивноста кај кучињата.
Господинот од продавницата одговори:
Помалку од два отсто. Секогаш е нужно
да се биде малку субверзивен, зашто во
спротивно поетскиот квалитет значително ќе
се смали и нема да создаде заработка, никој
нема да купува, ќе надвладеат танчарите или
хамстерите.
Што јаде?
Што било. Поетите не се многу по
вкусните оброци, честопати три-четири
оброци неделно, понекогаш успеваат дури
и да заборават да јадат. Некои стануваат
среде оброкот и скитаат без некаква посебна
насока. Тоа често им се случува кога ќе почне
да се стемнува или на месечева светлина
или низ маглишта, и тоа е сосем својствено
однесување. Не чудете се ако ги видите
како стојат простум со саати, небаре нешто
пресметуваат. Но тие не го прават тоа, тие се
неспособни за пресметка дури и на најмал
можен износ. Тие стоења простум се токму
миговите кога почнуваат да создаваат стихови
во својата глава. Тој процес е воодушевувачки.
Нема да се покаете ако купите поет. Освен
тоа, тие се и многу почисти од уметниците.
Веќе сум слушнал за тоа.
Дали има уште нешто што треба да знаеме
околу одржувањето на овие егземплари?
љубопитно прашав.
За да го забавувате, купете му тетратки со
бели листови и многу пенкала. Можете да му
набавите и книги. Имаме различни марки.
ПРОСТУМ КРАЈ ПЕПЕРУТКИТЕ
Татко има малку коса, може речиси и да му
се избројат влакната, или барем приближно
да му се избројат. Има еден предел,
околу темето на главата, кој овозможува
непосредно броење, со оглед на тоа што во

тој дел речиси и нема видливи влакна. Татко
ми фати десетина влакна кои му висеа покрај
левото уво и ги обврза да опишат преселба до
истоветната зона на десната страна. Кога татко
ми се разлутува, се проценува дека тоа го
прави од еднаш до четирипати дневно, косата
му се изместува и влакната му виснуваат на
левата страна од главата, кон нивното место
на потекло, доаѓајќи му дури до рамото. Татко
ми се обидува да го исправи ова несакано
движење на косата, но никогаш не му успева
толку добро како кога излегува од капење во
бањата и се чешла пред огледалото.
Правиме триста четириесет и два чекора
од продавницата до дома. Јас, татко ми и
поетот.
Чудно чувство. Додека чекоревме, поетот
ме фати за рака.
Кога ги здогледа пеперутките, втренчено
почна да зјапа во нив.
Тоа се случи двапати за време на
патувањето.
МЕСТЕЊЕ КРЕВЕТ
Дома, татко нареди мајка ми да му го
намести креветот на поетот.
Каде? праша таа.
Под скалите, рече татко, има три квадратни
метри. Купивме малечок поет, ќе собере таму
еден кауч и една мала маса, каде што ќе
може да си ги исполнува своите секојдневни
активности. Мојот брат слезе од скалите, кои
беа со натписи од едно телекомуникациско
претпријатие. Запре, потпрен на дрвениот
држач, и погледна накај поетот со пркосна
насмевка. Ја замазни косата и од двете страни,
петпати. Сакаше да каже дека сум своеглава
и дека се интересирам само за бесполезни
нешта чијашто вредност е мала во однос на
економскиот раст и потценета на пазарот.
Поетот гледаше насекаде. Сигурно беше
среќен, сега имаше свој дом, свое огниште.
Мајка ми направи потврден гест со
главата, наведнувајќи го вратот надолу, и се
качи по триесет и трите скалила до првиот кат,
каде што се наоѓаа собите. Се врати со два
чаршафа и едно ќебе.
извадок од романот
ДА КУПИМЕ ПОЕТ
Афонсо Круш
Превод: Наташа Сарџоска
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ПРЕВЕДЕНА ПОЕЗИJА

Ана Смиљаниќ

КОГА ЌЕ ДОЈДЕ ВРЕМЕТО
(Посветена на Никола Тесла)
Што ќе правиме кога ќе дојдат хиените?
Тие сакаат коски и сочно месо
Не облекувај ништо просечно
и испеј ја песната од нашите сватови
Можеш ли да ја сочуваш мојата песна?
Направена од чист сон, тантелени
претчувства?
Чекај само земјата да отвори уста
во сјајот на светлосниот прстен

***

Во моето грло
горат и гаснат
божикните свеќички.
Во твоето грло
протекуваат непцата
на небесните бакнежи.
Кој си ти? Каде си?
Кој и да си, дојди,
непознат патнику,
не колебај се
додека љубиш

замислувам,
глуждовите ти ги гледам додека заминуваш...
И не знам што е тоа софистицирано кај тебе
па си толку брутална и сакана.
Само една ноќ е потребна круна од дрво
да направиме од телата залепени.
Чувствувам како ме разорува твојот немир и
емпатија,
те следам како по улицата насмеана
заминуваш,
ме оставаш, те оставам на сенките и
демоните...
Љубов моја, милино моја, чиста како поток
несфатена и сама, се бориш со тигри,
најлесна љубов што ја познавам
и знам, нешто најчисто добивам...

СИ ОДАМ
КРУНА ОД ДРВО
Гледам како виолетовото
ти се прекршува преку лицето
и како на стапалото ти слетува птица,
на твоето мало стапало
што безброј пати го обував
чекајќи да ме допре твојата висока потпетица
и да ме закове за постелата на моите
самраци.
Затоа уште на стража како војник стојам
преполн со воздишки и притисок во
препоните,
со коса фатена во кок, со големи гради те
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Како фрлени ракавици
во мигот на преубавата бесрамност
да се збогуваме, љубовнику
со насмевка... Смртта
го подава својот венец
додека ние во посмртен фрак
не гледаме во небото
туку во ковчегот... Чевлите
нема да зборуваат за поминатите патишта...

Препев: Трајче Кацаров

стожер
Виолета Танчева-Златева

ДУПКА
Еве ја во задниот двор, под старата слива.
Сама си го избра местото. Ха, ми го презеде...
Кога една вечер си зборувавме дека не мора и во
задгробјето да бидеме опкружени со непознати,
на шега дури и се спречкавме чија да биде замислената дупка. Па добро, ќе биде или моја или
твоја, но за тоа нема ние да решиме, рече.
Исто како што не решивме и за Јана наша. Се
грабавме за неа со сѐ што имавме – кола, накит,
стан... А Тој само посегна, ги исклучи апаратите и
си ја прибра кај Себе.
Секогаш беше побистра од мене, умот побрзо
ѝ работеше. Може и затоа побрзо си ојде. Апансас. Јас не ни знаев дека страда од нешто. Не ни
сетив дека има некаква болештина. Оти никогаш
за ништо не се жалеше.
Кога се дотркалав таа вечер од собирање пластики по контејнерите, ја најдов стисната до студеното ќумбе. Спепелена во ликот. Со помодрени усни. Се тресеше. Брзо ја пренесов на стариот
кауч и ја покрив со двете ќебиња, ја завиткав како
бебе. Потоа истрчав кај старата слива, присобрав
некое паднато гранче од под неа, накршив потсушени џбунчиња откај меѓата, извадив некоја расклатена штичка од плотот... Го запалив ќумбето.
Се расчади, ама и го затопли сопчето наше.
И пак ние не решивме.
Ја измив и ја облеков во единствениот фустан
што го чуваше од оние времиња. Кога се стемни,
ја ископав дупката и ја пренесов во неа. Во вечното почивалиште. Тоа ти е. Нема бегање од пишаното. Од земја сме и во земја се враќаме.
Кога запролети, ја претворив дупката во цветна леа, ја покрив со здравец и жолти невени. И
секој ден ги полевам зборувајќи си со неа во мислите. А кога по некое време дојде комшиката од
погорната улица да ја вика да чистат во некоја
куќа, ја излажав дека ме напуштила. Си ги собрала
работите и си отишла кога не сум бил дома. Арно
направила, ми рече в лице.
Пред некој ден намина „другар од факултетот“. Не ми текнува кој е. Случајно дознал од некои познати во населбата за мене – дека буричкам по контејнерите, дека жена ми ме оставила,
дека сум сам како куче. Се интересира што дереџе
ме снашло, како сум стигнал до ова зафрлено маало, како живеам. Ме затрупува со прашања...
Седиме на триножниците под сливата. Веднаш до леата со цвеќиња. Раскажува некои дамнешни случки, се смее, „се сеќаваш ли тогаш...?“

ме прашува. Јас одмавнувам со главата, а тој се
чуди.
Мене одамна веќе ништо не ме чуди. Или е
до мене или е до нештата – ја изгубиле способноста за очудување. Којзнае.
Тој пак зборува. Ми се присенува како низ
магла. Овде-онде раскршени спомени, понекој
глас, парче смеа... Не ми текнува кој е. Како од некој минат живот да е дојден, да ме искушува.
Ти некогаш пишуваше, вели. А како да ме прашува. Објави неколку книги.
Му пречи мојот молк. Посакувам да стане и
да си оди. Го гледам подоко. Како да сака да ископа нешто од мене?...
Зимоска ги изгорев последните хартии, му велам. За потпал.
Како бе така? се чуди. И не напиша ништо оттогаш?
А за кого?
Зборуваше уште нешто – за продолжувањето
на животот низ Зборот, низ книгите, за смислата
на постоењето, за надежта... Тој беше слеп, јас
глув.
Пред очите ми се нишкаа жолтите чашки на
невените, Невена ми зборуваше низ нив и ме тешеше. Сѐ почесто ме повикува – кај себе, кај Јана.
Таму каде што е смислата. Јас веќе немам друга
смисла на овој свет. Ништо не ме држи за него.
И ја слушам како ме повикува дупката. Ми иде
нејзиниот шепот низ шумолењето на гранките на
сливата, особено ноќе, кога сонот ќе смири сѐ.
Сака да ме закрили како мајка, да ми ја стопли
душата и снагата. Оти изѕемнав, изѕемнав во овој
закоравен свет кој си ги фрла и спомените во контејнерите, како непотребно ѓубре. И плука по нив.
Плука... овој свет кој заборави да памети. Кој ги
заборави и најважните зборови.
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СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА

Иван Џепароски

ГРАД И ВИНО
VINALIA RUSTICA1 ВО СКУПИ

Уште гроздоберот
Не започнал а ние
Ја славиме Венера
и мислиме на Јупитер.
Се опиваме од
Ланското вино
И така го славиме
Минатогодишното сонце.
Минатото се прелева
Во сегашноста
А љубовта се меша
Со грмотевиците.

ќе го опиваше одличникот Дионис,
токму со оваа совршено едноставна
проста и строга македонска песна.

ВИНАРИЈА ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ
(Пред земјотресот од 1963 г. во Скопје постоеше винарска визба на местото на денешниот
Соборен храм „Св.Климент Охридски“.)

ВРВОВИТЕ НА ВИНОТО
Кога Бела Ханваш подучуваше за
врвовите на филозофијата на виното
тој изуми да ја истакне клучната
суштина на најстарите сорти грозје
од кои се создава совршеното вино –
доцното созревање и издржливоста .
Да имаше допрено до нашето искушение,
да ја имаше вкусено станушина,
тој сигурно ритуално на некој рид,
или на некое стрмо стрниште,
без да чувствува вина аполониска,
Римски празник посветен на гроздоберот и
на плодноста одржуван секоја година на 19 август.

1
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Многупати сум видел
свештеници како со вино
во радост благословуваат
а потем при слави крепко
и со вино наздравуваат.
Но, ретко се случува
човек да види
војници во униформа
да пијат вино.
Ракија и вињак – да!
Можеби затоа во
новата држава еден

стожер
простор од едно
доби свое друго
именување вредно:
Од улица со име
„Југословенска народна армија“,
стана булевар
„Св. Климент Охридски“.
Од виното ќе да е тоа дар!

ПОФАЛБА НА ПИЈАНСТВОТО ОД ТРЕЗНИОТ
„И пушти ме да играм
уште / За трезен да ти останам /
Иако сум напиен до
гуша“
В.Б.Јејтс,
Пофалба на трезноста од пијаница2
Неугоден е Аполон
Кога нè тера да бидеме
Трезни и стокмени
Угоден е Дионис
Кога песни и танци буди
Залудна е умноста
Возгордеана
Кога вели:
Пијаница, падинат
Залудни се сите
Бесценети камења
На трезноста

Мртовец не е секој пијан
А сите мртви не се пијаници.
Прости ми Јејтс
За овој canon inverso.

СРЕЌАТА И ГРАДОТ

Го прашав градскиот философ:
„Во каква врска се среќата и градот?“
Прашањето воопшто не го зачуди
и тој ми рече: „Прочитај ја првин книгата
на Расел за среќата, па потоа дојди, барем
со првични знаења, за сè да ти објаснам“.
На градскиот (и белосветски) драмски автор
му го поставив истото прашање,
а тој многу се израдува и ми рече:
„Се сеќаваш на мојата драма
за среќата како нова идеја,
таму се сите европски одговори.“
Следниот викенд се искачив
на градското кале и таму видов,
наседнати врз тревата, група Роми
како пијат вино и радосно пеат.

2
Според препевот на Богомил Ѓузел, Вилијам
Батлер Јејтс, Одбрани песни, Битола: Микена, 2009, стр.
109. Инаку, насловот на песната на Јејтс на англиски
гласи: “A Drunken Men’s Praise of Sobriety”.
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РЕЦЕНЗИИ

Соња Стојменска-Елзесер

КОН ИЗДАНИЕТО „ЦЕЛОКУПНИТЕ ДЕЛА НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ НА
МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
Изданието „Целокупни дела на Блаже Конески“, замислено во стартот како
12-томно издание, е сѐ уште проект во
процес од кој досега се финализирани
првите пет тома. Овој сериозен и повеќекратно значаен проект го започна
МАНУ веднаш по завршувањето на вториот милениум, поточно во 2001 година, откако процени дека ликот и делото
на Блаже Конески неоспорно стојат на
врвовите на македонската литература,
славистика и лингвистика, и дека една
заокружена, научно фундирана, детално коментирана верификација на целиот негов опус е повеќе од нужна како
показ на неговото севременско инкорпорирање во канонот на македонската
култура. Ваквиот сериозен и одговорен
научен потфат на свои плеќи го понесе и
макотрпно го изведе, барем во доменот
на книжевното дело на Конески, компаративистот и книжевниот критичар, академикот Милан Ѓурчинов, кој почина во
јули 2018 година.
Последните десетина години Милан
Ѓурчинов целосно се посвети на изготвувањето на овој капитален проект
како раководител, но и како директен
истражувач и координатор на првите
пет тома кои се однесуваат на книжевниот профил на Конески. Тие го осветлуваат профилот на Конески како писател и
препејувач, додека останатите седум томови
ќе го опфатат непроценливиот придонес на
Конески како научник-филолог, преку неговите стручни и научни трудови, меѓу кои секако
најзначајното место го заземаат „Граматиката
на македонскиот јазик“ и „Историјата на македонскиот јазик“.
Петте „книжевни“ тома на Конески се
распределени по овој редослед – приматот е
даден на неговата поезија која е собрана во
првите два тома, потоа следува том посветен
на препевите од други литератури, четвртиот
том го опфаќа прозното уметничко творештво
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и петтиот том, со наслов „Светот на песната
и легендата“, ги обединува есеите и другите
прозни прилози од Конески по разни поводи,
инспирирани од конкретни уметнички дела
или личности и фокусирани на различни теми.
Критичкото издание на творештвото на Конески е оформено според највисоки стандарди и претставува резултат на долго и систематично истражување на сите негови познати изданија, како и на неговата архива депонирана
во МАНУ. Тоа е „верификација, т. е. најверна
и најпотполна верзија на автентичниот, оригиналниот текст. Тој не може понатаму да
се менува. Ваквото издание ја подразбира
емендацијата – постапката која се засновува
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врз исправка на сите грешки и пропусти“ – се
истакнува во воведната реч на првиот том од
изданието. Строгиот научен пристап на проверка, споредба, проучување, систематизирање, коригирање и низата други постапки
карактеристични за ваков тип изданија, сите
се потпираат врз еден основен принцип, а тоа
е стремежот да се испочитува до максимум
волјата на писателот, односно неговото творештво да се презентира и по оној редослед и
во оној облик, како што самиот автор во текот
на својата работа назначил, покажал, односно
„санкционирал“.
Следејќи ги овие назнаки, приредувачот
на двотомното издание на поезијата на Блаже Конески, Милан Ѓурчинов, ги подредил
во двата тома четиринаесетте негови стихозбирки, и тоа во првиот – седумте што биле
објавени до осумдесеттите години, а во вториот – седумте збирки кои настанаа во текот
на последната декада од животот на Конески
(значи, до 1993 г.), која во однос на поетското творештво се покажа мошне интензивна
и плодоносна. Веднаш да напомнам дека
двата тома поезија како финален продукт се
појавија уште во 2011 година и првиот ги опфати стихозбирките: „Од стариот нотес“ (пишуван 1941–1945, иако пронајден подоцна,
во шеесеттите повторно изгубен, а песните
објавувани во списанија во 1958), поемата
„Мостот“ (1945), „Земјата и љубовта“ (1948),
„Песни“ (1953), „Везилка“ (1955), „Записи“
(1974), „Стари и нови песни“ (1979), а вториот том збирките: „Чешмите“ (1984), „Послание“ (1987), „Црква“ (1988), „Златоврв (1989),
„Сеизмограф“ (1989), „Небеска река“ (1991) и
„Црн овен“ (1993). Вкупно 525 поетски текстови кои Блаже Конески ги напишал во периодот од четириесеттите години на минатиот
век па сѐ до својата смрт во 1993 година се
сега стокмени во два тома, детално прегледани и споредени во сите изданија и проследени со коментари кои претставуваат драгоцен
материјал за секој иден истражувач на ова
творештво.
Третиот том, реализиран исто така од акад.
Ѓурчинов во соработка со помладиот соработник м-р Бобан Карапејовски и објавен во 2013
година, го опфаќа богатиот препејувачки опус
на Блаже Конески. Тој том започнува со препевот на „Лирски интермецо“ од Хајнрих Хај-

не кој Конески го направил во педесеттите, и
тоа од германски јазик, што го изучувал уште
во текот на своето средно образование. Подоцнежните препеви, меѓу кои во прв ред стојат
препевите на Александар Блок и Петар Петровиќ Његош, се препеви од словенските јазици
кои Конески како сестран славист ги познавал особено добро. Посреден препев претставуваат само стиховите од кусиот циклус
„Пораки од исток“, кој е објавен во рамки на
неговата последна збирка поезија „Црн овен“.
Меѓу препеаните поети од словенскиот ареал се истакнуваат: Валериј Брјусов, Владимир
Мајаковски, Адам Мицкиевич, Јулијан Тувим,
Карел Хинек Маха, Јиржи Волкер, Франце
Прешерн, Десанка Максимовиќ и многу други. Самиот Конески го чувствувал огромното
значење на книжевниот превод како трансфер на идеи, поетики, мотиви, постапки, и
особено во однос на преведувањето поезија,
поточно на препевот, имал изградено специфична теорија, според која поетскиот препев
е тоа само доколку во другиот јазик создава
исто така висока естетска вредност, односно
доколку успева да го пренесе поетското чувствување во другиот јазичен код. Исто така,
бил сосема свесен дека длабокиот контакт
со препејуваните поети го облагородува, збогатува и продлабочува и неговото сопствено
творештво.
Четвртиот том од изданието на целокупното творештво на Конески ја опфаќа неговата уметнички проза, и тоа збирката раскази
„Лозје“ (1955) и мемоарските прозни записи
опфатени во книгата „Дневник по многу години“ (1988), како и некои песни во проза и
прозни текстови објавени меѓу кориците на
други книги или во списанија. Овој том е финализиран во 2014 година и е приреден од
акад. Катица Ќулавкова и нејзините соработници Кристина Димовска, Билјана Јоновска
и Нада Георгиева. Објавата на текстовите во
разни изданија е табеларно прикажана, така
што се добива јасна слика за прозното творештво на Конески, а во коментарите и предговорот се укажува на специфичниот прозен
израз на овој автор, кој од самиот почеток
покажува жанровска нестабилност и клони
кон лиризам и поетизација. Во подоцнежната
фаза доминира неговиот документаристички
пристап во прозното изразување, за на крајот
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во познатиот текст „Таблица перваја“ да се манифестира дури и книжевна мистификација,
прозна постапка која отскокнува од неговата дотогашна прозна поетика по изразениот
книжевен лудизам. Иако книжевните историчари понекогаш сумираат дека првенствено
поезијата е доменот во кој брилира генијот на
Конески, мора да се истакне дека и неговата
проза има свое специфично и неприкосновено место и во неговиот авторски опус и во македонската книжевна историја воопшто.
Оваа, 2018 година, се заокружи и петтиот
том од целокупните дела на Конески, како
последен приредувачки проект на акад. Милан Ѓурчинов во соработка со м-р Бобан Карапејовски, со наслов „Светот на песната и
легендата“ и со поднаслов „есеи и прилози“.
Томот започнува со подолг предговор од приредувачот, во кој се апострофира и анализира
клучниот есеј за целата поетика на Конески,
нашироко познатиот негов текст под наслов
„Мојот опит“. Томот фактички претставува
критичко преобјавување на истоимената книга есеи од 1993 година, која самиот автор Конески ги подредил и групирал во две целини
своите есеи објавувани во разни изданија и
списанија. Обединувачки фактор на првата
група есеи е поезијата, односно песната како
основна преокупација, а на втората легендата, односно длабокиот интерес на Конески за
фолклорната ризница, митовите и легендите,
кои се незаобиколив дел и на неговата поезија и на неговата научна дејност.
На тој начин, преку овие пет тома се добива на едно место целосна слика за профилот
на Конески како писател, за неговата творечка лабораторија, за ширината на неговите познавања од светската литература, за неговите
сфаќања за националната македонска книжевност, нејзиното толкување во пошироки
контексти, како словенскиот, медитеранскиот,
балканскиот, неговите сфаќања за традицијата и иновацијата, неговиот специфичен однос
кон визуелното и кон ликовната уметност, неговата длабока еко-филозофија, поимањето
на споредбата и на книжевното влијание, на
архитектонскиот принцип на поетското творење и многу други искристализирани идеи и
ставови кои се стожерен сегмент на македонската култура, но и доблест и вредност која ги
привлекува и интригира и останатите љубо34

питни духови од целиот славистички свет, па
и пошироко.
За фундаменталното значење на Конески во лингвистичката сфера ќе сведочат
следните седум тома од ова издание на неговите целокупни дела, за кои се грижат МАНУ,
Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ и Факултетот „Блаже Конески“.

Билјана Станковска
ТОЈ И ВО СОНОТ ПОСВЕТЕНО РАБОТИ
На Блаже Конески

Тивко, ветрови,
ноќва не тропајте низ Небрегово.
Поетот штотуку прилегна на
перницата
со везба од црвена и црна доба.
Тивко, дождови.
Не шумолете. Поетот спие.
Челото му е под облаците,
на клепките му навира неиспеаната
жал,
можеби ве наслушнува во некое
самосвојно време.
Спие тој.
Мирува светлината во небесната
мастилница,
на врвот од перото во ѕвездени
слогови капе
неговата последна мисла.
Книгите тихум
ги расклопуваат кориците, го
напуштаат.
Низ самостојни целости, ги
надлетуваат
тросложните вертикали на зборот.
Тивко. Ве молам,
не допирајте го филигранот на
времето,
Тој и во сонот посветено го обликува.
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Оливера Ќорвезироска

РОМАНЕСКНОТО ЛИЦЕ НА ЈУБИЛЕИТЕ
(Драгица Најческа: „Куќа на езеро“, Скопје 2018)
Најновиот роман на Драгица Најческа „Куќа на езеро“ се поклопува со одбележувањето на нејзиниот 85
роденден и со 50-те години
членство во Друштвото на
писателите. Помамата на
бројките никогаш не ме оставала рамнодушна, затоа ќе
набројам уште неколку нешта поврзани со оваа авторка.
Годинава одбележуваме и
68 години од нејзиниот прв
расказ, најверојатно првиот
расказ од жена на македонски јазик; одбележуваме и
49 години од нејзиниот прв
роман, најверојатно еден од
двата први романи од жена
во Македонија, зашто во 1969
година, освен „Пеперуга со
натопени крилја“ на Најческа,
излезе од печат и првиот роман за возрасни на Ката Мисиркова-Руменова „Добрите
момчиња од земјата вардарска“. Првост на квадрат. Не ја
релативирам оваа првост на
Најческа, но факт е дека во
двата романи стои 1969 година како година на издавање.
Со оглед на достапната рецензија на Блаже Конески за
овој роман од 1967 година,
бездруго „Пеперугата...“ на
Најческа е попрва првост од
„Добрите момчиња“ на Руменова-Мисиркова.
Делејќи го јазикот...
Писателите во секоја национална книжевност, доколку не ги острат своите ракописи читајќи ги книжевните
азбуки и писма на претходниците, никогаш не ќе можат
да остварат вистинска припадност со својот пишувачки,
мајчин јазик, ниту пак националната книжевност ќе има
континуитет во секоја смисла:
историски, развоен, естетски.
Делејќи го јазикот, не ги ситниме светот и времето, туку

го крупниме себепостоењето. Пишувањето е слалом
низ читањето и без читање
општо, но и без читање на
своите претходници, нема
пишување. При слаломот на
читањето подеднакво го одбегнуваме и она што ни се
допаѓа и она што не ни се допаѓа, зашто и едното и другото можат да ја сопнат нашата
намисла, нашата дарба. Колку што стануваме повешти,
толку побезопасно го изминуваме тој лизгав период од
книжевното созревање. Ако
не го одминеме она што мораме, целта секогаш ќе биде
далеку.
Не верувам во вистинска
книжевна уметност, во вистинска книжевна рака која
не успеала метафорично да ги
допре рацете кои пишувале
пред неа. Не верувам во ниеден талент на млад писател,
кој барем не ја допрел пишувачката рака на повозрасниот.
Драгица Најческа почнала да
пишува 1950 година, истата
година кога од печат излегле
збирките раскази на Коле Чашуле „Првите дни“, на Владо
Малески „Ѓурѓина Алова“ и
на Јован Бошковски „Блокада“, значајни коти на мапата
на жанрот расказ во современата македонска книжевност. Нејзиниот младешки
расказ „Немири“, напишан и
објавен на 17-годишна возраст (во списанието „Иднина“
1950, а 5 години подоцна и во
антологијата на Сафет Бурина „Савремена македонска
проза“) е допир на повозрасните пишувачки раце, врзано панделче на континуитетот. За жал, или можеби за
среќа, тоа не се знае никогаш,
Најческа ја објавила својата
прва збирка раскази дури во
1979, кога веќе била книжевно форматирана како поет и

како романсиер. Свои збирки
раскази пред неа веќе имаат
објавено Оливера Николова
– „Ден за летување“ во 1964
г., и Радмила Трифуновска –
„Жена и војна“ во 1968 г. Можеби и некоја друга авторка,
сепак не правев прецизно
истражување, главно пребарував низ своето лично љубопитство, знаење и наталожена читателска меморија како
писател кому расказот му е
венчален жанр.
Овој историски прелет
сметав дека ми е неопходен
за да го ситуирам новиот роман на Најческа онаму каде
што сакам. На планот на ретките, исклучителни книжевни
продукции кои во никој случај
не би требало да се финансираат ниту со приватни средства, ниту, пак, од редовните
издавачки буџети на Министерството за култура. Драгица Најческа и малкутемина
писатели кои на ваков начин
ја задолжиле современата
македонска книжевност, не
би смееле да чекаат разгледувања, комисии, одбивања
или финансирања. Треба да
постои специјален национален фонд за издавање на книгите од раце со олку испишани книжевни патишта.
Возот на книжевноста
„Куќа на езеро“, шестиот
роман на Најческа, е жанровски, занаетчиски роман во кој
има знаење, епистема. Ова
го потенцирам, зашто кај нас
од поодамна станаа реткост
романите, книгите, со висок
епистемолошки коефициент.
Книгите со знаење. Епистемолошкиот коефициент од година в година се намалува во
книжевноста за сметка на божемниот модерен стил и вкус
и националната книжевност
ни се оддели од епистемата,
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од логосот, пренасочувајќи
се на еден, според мене,
значително понесигурен колосек – вечно тргнување од
почеток. Одново, одново,
едно вечно одново. Ниеден
воз не смее секогаш само
одново и одново да тргнува, без никаде да втасува.
Ниедна книжевност, исто
така. Треба да се влетува и
во возот и во книжевноста
каде било и кога било, ама
да се знае каде треба да се
втаса. Под знаење во книжевен текст подразбирам и
владеење на материјата со
која се работи, наративно,
раскажувачки, реалистично
или не, тоа е помалу важно. И кога пишуваме фантастика, мора совршено да го
владееме неможното. Најческа ја знае правната проблематика, таа по формална
едукација е правник и тоа е
суверена позиција во „Куќа
на езеро“. Секако не и неопходна, зашто тоа може и да се
симулира, да се покрие со работа и со истражување, како
што прават големите писатели, но во случајот на Најческа,
ова прозно движење низ материјата со која беспрекорно
се владее, го разбирам како
вештина, сериозност и раскажувачка сувереност. А без тоа
нема книжевен текст. Зборовите коишто ги обликуваме
со своите раце, мора да прилегаат на зборовите на вистината, инаку текстот е само
искривена слика на животот.
А уметничкиот текст мора и
да ја коригира. „Куќа на езеро“ е реалистична приказна
со амбиција. Во неа стварноста е пуштена на голема,
ширум отворена порта. Како
и во претходните романи на
оваа авторка, темата е жестока, блиска на сите и страшна,
зашто се движи по опасните
работи на нашето заедничко
секојдневје на коишто сите
еквилибрираме со години.
Мито, личен интерес, неправда, бесмислено корумпирано
судство, распаднати меѓучовечки односи, осуда, анатема
на Другиот и на Другоста до
пропаст, всушност, на не-јаството и на не-мојоста.
Не сакам да го претставу36

вам сижето на романот, сакам
да се обидам да го извлечам
имплицитниот психолошки
поттекст, метафората под и
зад сижето. Една жена со семејство и среден живот, сака
по секоја цена да купи свое
место на Охридското Езеро
коешто го сака и нејзиниот
сопруг, дури и повеќе од неа.
Но таа сепак сака повеќе да
го купи тоа место, таа куќа од
нејзиниот сопруг. Дури, сака
самата да го купи, без неговата согласност. Не ѝ е важна, не
ѝ е пресудна неговата согласност. Подобра метафора олку
длабоко скриена во текст не
може да се извлече. Жената, јас во романот, сака нешто надвор од заедништвото.
Сака куќа, сака „свој“ простор
– тоа не е прељуба; ама не е
ни совршено заедништво. Ни
слога. Жената, всушност, го
сака она што нема, вложува
огромна цена во тоа, целиот
свој живот речиси, енергија,
време, неоткажување до тешко сфатлив формат. Инаетење
со меракот и со желбата, наспроти желбите и мераците
на другите и спрегата од милион лоши знаци и сопки во
стварноста. За мене „Куќа на
езеро“ е метафора за долготрајно, подистрошено заедништво кое може да се спаси
со поголем влог, но може и

да се жртвува – со малку помал. Патешествијата и перипетиите околу куќичката на
Охридско Езеро, натопени
со многу раскажувачка сигурност, секогаш се подѕидувани со мала човечност
на ликовите онде-онде и со
големи блокови нечовечност расфрлени насекаде
покрај патот на желбата на
раскажувачката.
Не е сѐ рамно во оваа
проза, има 3 раскажувачки
нивоа што ги нотира и професорот Георги Сталев во
поговорот. Всушност, две
придружни нивоа во служба и поддршка на основното јас-раскажување. Со
мала графичка дистинкција
(болдирање и курзив) се
предадени омнисцентните,
надворешни
опсервации
во трето, сезнајно лице и
извесните дијалози... кои
отсликуваат различни агли
во собата на приказната, разговори кои ја разјаснуваат
тишината на Другиот. Овој
обид за усложнување на
раскажувачката точка е обид
на Најческа за нијансирање и
модернизирање на сопственото писмо, што е апсолутно
за поздрав. Долго во романот не се знае професијата
на раскажувачката, зашто во
нејзиниот карактерен профил
тоа не е неопходно; но длабоко во романот (на 110 страница дури) дознаваме дека е
писателка и малку по малку,
автобиографичноста почнува
да нѐ заведува. Темпоралните одредници исто така се
заматени, но и тие, исто така
длабоко во романот (на 162
стр.) се откриваат, се суриваат
во точно определено време.
Овие решенија ја стеснуваат
аурата на романот, но од друга страна, нудат дополнителна пропустливост на стварноста во текстот, па оттаму претпоставувам дека Најческа
преку ваквата суптилна автобиографска и мемоаристичка
кокетност, како да нѐ врти во
својата приказна во засебни кабинички на мноштвото
свои намери.

стожер
Сашо Огненовски

СИМБОЛИСТИЧКО СЕГМЕНТИРАЊЕ НА
УМЕТНИКОВАТА АПОРИЈА
(Кон романот „Еретички писма“ на Стефан Марковски, Три, Скопје 2018)
Мигновеното прашање кое пролетува низ
главата додека го читате романот на Стефан
Марковски „Еретички писма“ е: дали личната подвоеност на уметникот е дефинитивна
инспирација или е последица од ефикасното
индиспонирање на ововековниот консумеризам? Овој млад автор ни отвора дилеми
кои за нас како жители на оваа планета се
неизбежни, а толку премолчано ги одбегнуваме. Една од нив е нашиот однос кон љубовта како флуид без кој не можеме, а другиот
е самоубиствениот инстинкт кој е индикатор
за пречекорување преку апоричноста која
кај обичните смртници е секогаш несупешна,
а кај уметниците е измама која завршува со
симболистички атак врз сѐ што е прагматично и неупотребливо. Во оваа симболистички
многу компактна сага со детално измерени
зборови реалитетот е само пакување, додека
поетската емпирија импрегнирана во разните
фази на вајањето (кои авторот ги опишува со
невидена прецизност) ја истакнува онаа блага и плодотворна инсинуантност која за волја
на вистината ја сретнувам најмногу кај Вирџинија Вулф. Главниот лик Максимилијан ги вкусува и вкусот на прашината, но и вкусовите на
егзотичната флора. Вирџинија Вулф ова постоење го третира како врска со божественоста и
таму заминува не само како уметник, туку и
како човек. Ересот во романот на Марковски
е еден вид инклинирачка рационалност која
успешно ја дозира фаталноста која пак, низ
склопот на иреалните околности, станува неминовна.
Да се вратиме повторно на подвоеноста. Шизофрената констелација е неизбежност во секое уметничко дело. Во блага форма и продуктивна, онака колку да ја подигне
возбудата и кај писателот и кај читателот, конечно кај уметникот и неговиот реципиент. Но
овој млад и мудар автор во естетска смисла
одвоеноста ја употребува како емоционална тампон-зона меѓу него и Катја, меѓу него

и Марјана, меѓу него и женската емоционална демонологија. Тука, во тој мисловно-емотивен простор, се случува острото расцепување на личноста, на уметничкото проседе,
дефинитивно и на уметничката апотеоза. И,
секако, започнува таа немилосрдна борба на
еросот и танатосот во која во егзактно срочениот роман „Еретички писма“ со поднаслов
„Наоѓајќи ги небата што сјаат црвено“ нема
победник. Има смрт која емотивно индоктринира, но има и љубов која се раскршила
како кинеска порцеланска вазна затоа што постаментот ѝ е во консумерскиот хаос на овој
проклет дваесет и први век. Подвоеноста не
оди по парадигмите на кои е фундирано ова
одлично компонирано четиво, на сите шест
видови љубов кои ги доживеало секое човечко суштество. Таа само ги употребила за да ја
исплете интригата и да ни фрли ракавица во
лицето како инфлуентирани читатели. Искрено, јавањето на Артемио ме потсети на лик
кој во оваа приказна е само една негова постмодернистичка сенка – ликот на Хитклиф од
„Орканските висови“. Таа приказна нема ни
тангенцијални допири со овој роман, но има
една априорна интактност на главниот лик
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која е незаборавна. Ова го споменувам затоа што сметам дека ликот на Максимилијан
Комнениус ќе доживее една цивилизациска
незаборавност, еден имагинативен обрис на
кој ќе се сеќаваме секогаш кога љубовта ќе ни
скрши уште едно сензитивно огледало пред
очите.
Инсистирам на симболистичкото контекстуализирање затоа што овој роман својот
бисер го има токму таму. Онаа приказна која
тече низ прашините на урбаните сокаци и непожелните ентериери се алегорично проклетство без кое не се може, но се само решетка
низ која поминува целата тековна приказна.
Симболистичките коридори во овој без остаток многу специфичен роман се движат од
флуидната сублимираност во поетските дијалози до намерно девастираните, но богати
описи кои пленат како што пленуваат намерно изгмечените, но возбудливо поставените
форми на статуите на Џексон Полок или на
правилно заокружените феминистички форми на Хенри Мур. Овој спој е јадрото кое пулсира низ сите страници на еретичките писма
источени во богатиот речник на овој млад и
талентиран автор.
Кога сме веќе кај речникот, овој роман
ќе биде запаметен и по лингвалните перпетуирања кои се повеќе од продуктивни. Стефан Марковски користи низа од кованици кои
делуваат глорификантно и длабоко симболистички: „мислоплов“, „дигноглав“, контрастно
сигнификантни кованици како „мракозората“,
„зракошепотење“, како и поетски синоними од формат на
„богодопир“, синтагми како
„емпирејски спокој“ и фрази
како „песочен часовник на
светлината“. Ересот како епистемологија на грешните собитија фрла еден црн плашт
на историјата која книжевно
се заканува да остане вечна.
Затоа „Еретички писма“ нема
конвенционална структура –
има опсценална рецептура
која зрачи со оригиналност и
мудрост. Парафразирајќи го
Умберто Еко кој современото промислување на секојдневните глупости го нарекува
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„конвенционално безобразие и идиотштина“,
профаната, урбана етнографија во овој роман
ја носи демонолошката партитура која авторот многу умно ја користи како контраст на
божествената љубов, а која од друга страна
неизбежно е сегментирана од една визуелно
многу конкретна уметност – вајарството.
Конечно, симболизмот во овој роман,
сакале или не, мора да има глазура на профаност, на една идиоматска определеност за
најконкретно да се определат сите пороци на
овој век кој намерно го озаглавив како „проклет дваесет и први век“: инцестот, педофилијата, дрогата, кривоклетството итн. Стефан
Марковски низ шесте делови многу систематски го сегментира како организиран пад
на љубовната егзалтација. Паралелно со таа
системски организирана книжевна густина во
еден многу тенок, но многу важен слој, тој ја
потенцира и достагата на уметничката опсесивност по смртта, згаснување кое не значи
само заминување од овој, реалниот свет, туку
и заминување во вечните простори, во бескрајноста на паметењето.
„Еретичките писма“ на Стефан Марковски се возбудливо четиво какво многу ретко се сретнува во македонската романескна
литература. Претпоставувам дека овој роман
со својата оригинална книжевна експресија
ќе повлече еден многу посакуван правец во
македонската книжевност, еден поинаков,
возбудлив артизам.

стожер
Јованка Денкова

„ДРУГАТА МАРТА“ ОД ГОРЈАН ПЕТРЕВСКИ –
ОДА НА ЉУБОВТА

Иако Горјан Петревски го
нарекуваат „писател за деца и
млади“, можеме слободно да
кажеме дека неговото богато
творештво, сепак, се чини
како да е свртено кон животот на младите адолесценти,
кон животните дилеми, искушенија, премрежиња на сите
млади луѓе исправени пред
животните прашања, за тоа
кој сум, што сум, каде одам,
која е мојата иднина, како ме
гледаат другите... Потоа тука
е и желбата да се биде прифатен од другите, па согласно
со тоа младите адолесценти
понекогаш знаат да влетаат
во некои неизвесни ситуации...
И токму таа преокупираност со животот на младите,
адолесцентите, е она што го
издвојува творештвото на
Горјан Петревски од творештвото на другите современи

македонски автори за млади.
Во своите романи тој проговорува за животот на младите во урбаните средини нурнувајќи се во психолошките
лавиринти на адолесцентите, и сето тоа преку еден
современ дијалог, обоен со
младешки жаргон, чиј хумор
доминира над драматичните
дилеми и порази со својата
младешка виталност. Затоа,
не случајно, по прочитот на
овој најнов роман на Горјан
Петревски, насловен како
„Другата Марта“, кај читателот се вгнездува мислата, ако
не и насловот кој може да ѝ
се даде на оваа драгоцена
книга – Ода на љубовта.
Зашто љубовта е онаа
која е најприсутна на страниците на овој роман за млади.
Таа се огледува во релациите
меѓу мајката Бисера и новопронајдениот татко Мартин,

меѓу мајката Бисера и ќерката Марта, меѓу Марта и татко
ѝ Мартин. Меѓутоа, љубовта,
таква каква што е, суштина на
човековото постоење и живеење, сега добива и поинакви
димензии, односно се раскрилува, се шири, се размножува среде сите засегнати човечки битија во овој преубав
роман. Таа едноставно цвета
во новопронајдените релации меѓу скорообединетото
семејство на Марта, со семејството на нејзиниот татко во
Битола, каде Марта за првпат
ќе има можност да проговори со новите баба и дедо, со
новите роднини. А сите тие
ѝ ја отвораат својата душа и
срце. Ова старо и угледно битолско семејство кон мајката
на Марта – кон Бисера, дете
оставено во домот за сираци,
се однесува како кон своја
ќерка, и токму од нив ќе произлезе поттикот проследен
со мали индиции, за мајката
на Марта да ги пронајде своите корени. Со тоа ќе се заокружи кругот на минатото, а
неговата завршница ќе биде
во убавата Словенија. Осознавајќи го своето минато и
потекло, човек лесно може
да се пронајде себеси во сегашноста, да ја пронајде смислата на своето постоење, и
со отворени очи да се загледа
во иднината, каде за секого,
ако ништо друго, постои барем ронка надеж. А семејството кое го следи Горјан
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Петревски во двата романа за
Марта, по сите оние патешествија, непријатни настани,
внатрешни превирања, многу
тајни за идентитетот на таткото на Марта, конечно, во овој
роман запловува во помирни
води, па надминувајќи го минатото, пронаоѓајќи ја старата
љубов во себе, се свртува кон
иднината која треба да започне во Цирих, Швајцарија.
Меѓутоа, бидејќи ова е
роман за млади, секако треба
да се проговори и за љубовта
меѓу младите, Борко и Марта.
Таа љубов во претходниот роман „Марта“ наиде на многу
препреки од субјективен и
објективен карактер, а сега,
во романот „Другата Марта“,
сведоци сме како чувството
на длабока приврзаност, другарство и пријателство, постепено се трансформира во
чувство на љубов која се насетува, која допрва треба да
го добие вистинскиот облик.
Љубовта се гледа и во односите меѓу постарата генерација, поточно меѓу родителите на Марта, но особено меѓу
бабата на Борко – Перуника, и
чичко Илија. Љубовта е видлива и меѓу бабата на Марта од мајкина страна, Лојза,
и сопругот Алојз, кои на стари години, немајќи заеднички пород, ќе се израдуваат
на новопронајдената ќерка
Бисера, на внуката Марта и
на едно цело ново семејство
во Македонија.
И додека во романот
„Марта“ ние, читателите,
заедно со седмоодделенката Марта треперевме,
плачевме, се радувавме на
крајот по среќната заврш40

ница, во овој роман, во „Другата Марта“, се среќаваме со
една поинаква Марта, со сјај
во очите и скратените коси,
со радост кон животот, живеењето, а пред сѐ – кон семејството. Зашто оваа нова
Марта сега авторот ја поставува во една нова опстановка, среде низа семејни врски
и односи, проткаени со многу
разбирање, меѓусебна толеранција, а пред сѐ – со многу љубов. И не е само Марта
друга, поинаква. Кај многу од
ликовите се забележува неизбежната промена, па дури
и кај оние кои во романот
„Марта“ беа окарактеризирани како негативни. Еден од
нив е Витан, т.н. Витез, кој доживува вистинска преобразба, оддалечувајќи се од поранешните другари, оддавајќи
се на полезна работа.
Има овде и нови ликови,
каков што е Даријан, кој ѝ се
придружува на оваа екипа
осмоодделенци, во завршното осмо одделение, и кој
претставува вистинско освежување со неговите говори и
предавања пред соученици-

те. Меѓутоа, неизоставно се
наметнува впечатокот дека
идеите на Даријан, кој себеси се нарекува „реформатор“,
се навистина реформаторски,
дека се повик за промена на
современите воспитно-образовни институции, каде поголемо внимание ќе се обрнува
не врз голото и круто усвојување на празни и неприменливи информации, туку акцентот ќе се става врз негување на индивидуализмот на
секој ученик.
На крајот, би кажале дека
книгите што ги пишува Горјан
Петревски се всушност книги
кои се занимаваат со животот воопшто, зашто темите на
преокупација на овој ретко
надарен автор се мотиви од
секојдневјето на младите, но
секогаш во спрега на возрасните. На крајот на краиштата,
тоа е и животот во кој мостот
меѓу младите и возрасните е
заеднички и неизбежен. Токму затоа книгите на Горјан Петревски ѝ се допаѓаат не само
на младата, туку и на возрасната читателска публика.
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Христо Петрески

ОТКРИЕНА Е НОВА ПЛАНЕТА!
„Не паркирај – гаража“, Трајче Кацаров,
„Панили“. Скопје 2018

Како ретко кој друг во македонската литература, писателот Трајче Кацаров има книги
со (нај)необини наслови: „Во подмишките на
будилникот“, „Го следите ли Хорхе“, „Дискретниот шарм на Кус Де Ру“, „Регтајмот на господинот Налче“, „Емигрантот Цвик“, „Песни за
Таја“, „Цартаровата чититра“, „О, зарем тоа сте
вие господине Памук“, „Фалцот на змијата“,
„Цурки Палки“, „Сулиндари“, „Еди ја спасува
Тера“, „Ојле Брада во животинска балада“,
„На пат за Таратамбо“, „Малцинство од еден“
и други.
Се добива впечаток дека авторот толку многу води грижа за насловите на своите
дела што најверојатно прво нив ги смислува и
(за)пишува, односно кога е дефиниран насловот – тогаш истовремено е создадена и целата
книга! Да, насловот е само појдовна основа,
првата станица, потход, но и срцевина, стожер, кредо и гесло на сѐ што следува потоа,
или круна, завршница, дефинитивен крај на
сѐ што претходело во креативниот авторски
творечки процес.
Трајче Кацаров истовремено и речиси еднакво е автор и за деца и млади и за возрасни. Постојано води грижа за читателот и испишува многу страници со текст, премисли и
размисли, задлабочувања – продлабочувања
– согледувања, констатации и дефиниции, сонувања и патувања, разочарувања и разминувања...
Така е и во овој најнов случај, во и со книгата „Не паркирај – гаража“ – краток роман
за деца во кој ќе продефилираат повторно
несекојдневно и необично крстени ликови
и јунаци (исто и слично како и насловите на
книгата), попознати по прекарите отколку по
вистинските имиња, а како на пример: Туфе

Џинката, Стојан Бабура, Елена Чушка Везена,
Миле Лута Мустра, Феферонката Мими, Цоле
Лута Дршка, Вровинката Кети, Чушкозајачето
Фију и чушковолкот Труп, Чушкокучето Бозо
со маската на муцката, Чушкопилето Пеј и
чушкомачорот Коте, Чушкоежот Боце, Чушкозмејот Огненко и други.
Трајче Кацаров е драмски автор и неговите дела се драматуршки подредени и средени. Па така, во оваа негова најнова книга има
ликови, кандидати за ликови, но и ликови од
сонот (во овој случај, ликот на Туфе Џинката).
Трајче Кацаров успешно и инспиративно
си игра и поигрува, духовит е и луциден, се
смее и потсмева, се релаксира и забавува, но
и подучува, опоменува, нотира, регистрира,
укажува...
Неговиот стил е хумористично-сатиричен,
со нагли пресврти и елипси, неочекуваности и
изненадувања, иронија и сарказам, пародија
и персифлажа...
Очигледно, огромно е влијанието врз
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него, во позитивна смисла, на сега веќе класиците и бардовите Данил Хармс и Рејмон Кено
и нивните култни книги „Случаи“ и „Стилски
вежби“. А на Трајче Кацаров како да му се
малку сите стилски фигури, иако најчесто ги
применува хиперболата и алегоријата.
Во „Не паркирај – гаража“ Кацаров раскажува една топла, секојдневна, нежна приказна, обоена со секојдневни локални мириси и
натопена со ретки колоритни бои. Тоа е неговата замислена и измислена планета Феферона за која никој нема точни податоци, па
токму затоа и сѐ што ќе се каже и напише се
смета за точно. Но таа планета на која се наоѓа
градот Чушкоград многу наликува и потсету-

клучува и констатира...
Низ клучалката на детството и детето сѐ е
порозово, полично и поубаво, мило и драго,
посакувано, високо, длабоко, долго, непрегледно, сонувано и недостижно...
Помеѓу реалноста и фантазијата, стварноста и имагинацијата, колку и да е таа груба и(ли) кревка, песимистичка и(ли) оптимистичка, миговна и(ли) константна, на крајот од
сите краеви и краишта, сепак останува констатацијата и фактот дека детството е едно, единствено и незаборавно, а спомените се трајни,
неизбришливи, мечтаени и привлечни... И
како што ја завршува и писателот Трајче Кацаров приказната и книгата, треба секогаш

ва, на пример, на Струмица, или на Штип, од
каде што потекнува и сега живее и работи авторот. А најголемиот број настани и случки се
лични и автобиографски. Бидејќи се доживеани, затоа се и толку искрени и незаборавни.
Се чини, за што и за кого да пишува – авторот, односно писателот секогаш првенствено пишува за себеси. Така е и во овој случај.
Кацаров пишува за случувањата во детството,
евоцира спомени, се радува и тагува, раздиплува поминати простори и изминати времиња, се навраќа, покажува и докажува, за-

да знаеме и никогаш да не заборавиме дека
радоста и лутината кај никого не доаѓаат, како
што вели тој, за џабе, без причина!
Прекрасна и ретка, драгоцена и чувствителна книга. Нека му е честита, среќна и бериќетна и оваа негова најнова објава! Денеска е 9 мај, Денот на победата, па на денот на
првата промоција на книгата „Не паркирај –
гаража“ – Трајче Кацаров слободно може да
паркира и да се чувствува спокоен, безбеден
и како победник!

стожер
Живко Грозданоски

Извадок од романот

ПОСЛЕДНОТО ИМЕ НА ИДНИНАТА
2.50
Следното утро, додека
чекаше пред канцеларијата
на господинот Коларевиќ во
Бања Лука, Јоха мислеше на
главниот надзор, господинот
Крстиќ. Што прави тој човек?
Со што се занимава? Кому
пак нудел проценти, за кого
зборуваа Чворо и неговиот
пријател?... Неважно. Сè беше
неважно. Од друга страна,
Крстиќ би можел да го нападне Јоха поради девојчето од
Лука... Но и тоа беше неважно – на крајот на краиштата,
Јоха не е тука за да одржува
беспрекорна морална вертикала, туку за да гради тунел.
Се издиша и погледна во
часовникот на мобилниот.
Да се најавеше, ќе беше
друго. Кај господинот Коларевиќ имаше некој. Внатре
беше веќе цел час.
Секретарката на господинот Коларевиќ, една прекрасна бринета со долга кадрава
коса, го пиеше своето кафе
отаде бирото, и на мониторот
од компјутерот ги гледаше
понудите за зимување на локалните туристички агенции.
Кога човекот најпосле излезе, Јоха ѝ упати брз поглед
на бринетата, а таа ја крена
слушалката од телефонот,
кимна и му даде знак на Јоха
да влезе кај господинот Коларевиќ.
Јоха стана, ја стисна сината папка во рацете и ја притисна кваката од канцеларија
на господинот инвеститор.
А бринетата остана од оваа
страна на вратата. Таа само
го најави „господинот Јоханес
Имерман, проект-менаџерот
на проектот тунел ’Чемерно‘“,
и, секунда откако Јоха влезе
кај господинот Коларевиќ,
повторно си го заврте погледот кон мониторот на бирото. Требаше да се испланира
зимувањето. Убаво би било
таа и нејзината пријателка
да отпатуваат некаде на една
недела за пречекот на Новата

година.
Три часа подоцна,
нешто по пладне, Јоха
ја напушти канцеларијата на господинот
Коларевиќ, ја поздрави бринетата, излезе
од зградата, влезе во
својот џип и се упати
кон Сараево. Неговата
сина папка на излегување беше полесна за
пет листови хартија,
но бринетата не го
знаеше тоа. А и зошто
воопшто би го знаела?
него, чувството на вдоменост
– во тој миг, нејзе со
право ѝ следуваа само оние во Јоха се засили: објектот
беше едно огромно здание
понуди за зимување.
изградено во социјализмот,
и очигледно успешно при2.51
Истото тоа попладне, способено на новото време.
додека гледаше како Ирис „Неверојатно“, рече Јоха, наизлегува од такси-возилото бљудувајќи ја збунето препои зачекорува кон него со ра- знатливата бетонска фасада.
ширени раце, Јоха сети како „Некои места прават да се
оваа жена умее да внесе чувствуваш како дома. Но,
пролетна свежина во возду- некои места се како скришни
хот есенски. Меѓу десетици- патеки што те враќаат право
те гугутки на плочникот крај во детството...“
Остатокот од вечерта го
чаршиската фонтана, чкрипењето на стариот трамвај и минаа во хотелот, во премолнезаинтересираните погледи чена радост и со испреплетена минувачите, Јоха ја гледа- ни тела. А следното утро, пак,
ше жената на својот живот во откако под дневната светлина
тело на педесетгодишно де- беше направен вообичаенивојче, како му се приближува от попис на новите набори и
со онаа нејзина насмевка – сенки на кожата, се впуштија
која истовремено беше и цр- во буицата на градот.
Ирис беше открила дека
тата, и точниот збир на сите
во
Сараево
има природонаунивни патувања и заеднички
мигови, испишани со радост чен музеј со мала ботаничка
градина, па, откако појадуна нејзиното лице.
Јоха ја гушна и се почув- ваа долу во чаршијата, фатија
ствува како да влегол дома. такси и се најдоа таму. А таму,
Небаре Ирис, на само неј- тукушто влегоа, Ирис попалазе својствен начин, ги беше ви, и како мачка почна да го
оставила во Јена клучевите гребе Јоха („Ајде надвор, па
од нивната куќа на Ема Хајнц, доста ми е веќе од треви...“),
а сепак со себе го понела сето а и надвор, само минута откако зачекореа по тротоар,
она што за Јоха беше дом.
Ирис го забележа трамвајот и
– („Жолт трамвај! Жолт трам2.52
Хотелот во кој Јоха имаше вај!“) го потегна Јоха за раката
резервирано апартман беше и почна да се смее и да трча
сместен на ридот над чар- кон станицата, сè додека зашијата, и оттаму се гледаше дишани и смеејќи се не влецелиот град. Кога стигнаа до гоа низ задната врата, за веднаш потоа да слезат на след43
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ната станица, а вниманието
да им го привлече знакот со
натпис Wilson’s lane („Какво
ли е тоа шеталиште?“). А таму
се израдуваа небаре откриле богатство: дрворедите од
обете страни на шеталиштето
беа натежнати со златни лисја, а под крошните на дрвјата – бескраен килим, распален во сите бои на октомври.
Таа си беше истото девојче, и
како вилинско коњче леткаше околу Јоха, кој по којзнае
колку време – не мислеше на
ништо.
Ирис, која не знаеше
многу за градот, и која знаеше дека нема време за нешто многу да дознае, со детска
простодушност подзастана
еден пар што случајно минуваше тука, и „Кој е овој
мост?“, ги праша покажувајќи
кон блискиот мост, а девојката – една убава, млада девојка – само се насмевна, го
кажа името на мостот и додаде дека „Мостот што го барате
е подолу – мостот на Бошко и
Адмира“, а Ирис, која немаше
поим дека бараат некој мост,
се израдува, се сврте кон Јоха
и „Јоха! Мостот што го бараме
е подолу!“, му викна, и почна
да се смее, им се заблагодари
на младите и им мавна, а на
Јоха му повтори дека подолу
има мост, и дека тие го бараат тој мост, и дека наскоро ќе
бидат таму, на мостот на тие
двајца („Како се викаа? Заборавив.“), и тоа ќе биде и нивни мост, тоа ќе биде нивниот
мост во Сараево.
Мостот не беше ништо
посебно. Но ручекот во ресторанот беше. А и вечерата
исто така. А и она вино беше
посебно, а и она другото вино
беше посебно, баш убаво
вино, секоја чест... а и колку е
добро да се пие црвено вино
во есен, колку убаво се комбинираат боите, топли бои...
а и колку е убаво да се пие
во друг град, кој и не е твојот
град, и кој никогаш нема да
биде твој град, затоа што има
безброј градови што никогаш
нема да бидат твои, како што
има и безброј животи што никогаш нема да бидат твои, а
што е твое?, Хм... остани мал44

ку сам! Ах... Па, ништо не е
твое, само ова вино во чашата, можеби, и овој поглед отаде свеќата, и овој допир под
масата, и оваа смеа над масата, и ова вино, и овој град,
кој за ден-два ќе го измиеме
од нашата кожа, и како никогаш да не сме биле тука, и
овој свет, кој за деценија-две
ќе нè измие од својата кожа,
и – сме биле ли некогаш тука?
„Да, сте биле ли некогаш
тука?“, прашува оваа жена.
„Не, првпат сме во градов.“ А
која е оваа жена? А битно ли
е која е оваа жена? „Дојдени сме од Унгарија, на саем
за природна козметика.“ „О,
да?“ „О, да!“ „А знаете ли колку е добро ова вино?“ „Да живееме!“ „Да живее природната козметика!“ „А Вие?“, „А
јас – работам во ботаничка
градина во Германија.“ „О,
да?“ „О, да! А мојот сопруг
гради тунели.“ „Фасцинантно!“ „Нели?“ „О, да!“ „А ова
е ваши...“ „Да, ова е нашиот
бренд.“ „А ова е нашата песна!“ „Не?!“, „О, да!“ – Those
were the days, my friend... А
ова е нашиот автобус! А ова е
нашиот хотел. Ова се нашите
топли тела.
Ова се нашите идни сеќавања.
2.53
Кога ги отвори очите, Јоха
ја забележа Ирис крај себе,
но тапата болка во главата не
му дозволуваше да ѝ се израдува како претходното утро.
„Ооооооххх...“, воздивна,
вртејќи се на грб.
И – веднаш се збуни. Плафонот беше некако чуден.
Погледна околу себе. Не,
тоа не беше нивната соба.
„Каде сме?... Ирис...“,
промрмори и ја затресе Ирис
по рамото. „Ирис, каде сме?“
Ирис само испушти едно
долго „Мммм...“, како суптилен израз на револт против
неразумниот обид за будење.
Јоха си го протри лицето
и стана од креветот. Се оттетерави до прозорецот и со
мижуркање поднаѕре низ завесите.
Неверојатно.
Вчера го гледаше цел град

низ прозорец, а сега – ништо.
Само зеленило до бескрај.
„Боже мили...“
„Ирис, стани...“, се заврте
Јоха кон креветот. „Којзнае
кај сме...“ И тргна кон бањата.
Ирис продолжи да спие.
Откако си дојдоа на себе,
Јоха и Ирис излегоа од собата, и наскоро стоеја пред рецепционерот на хотелот.
„Простете...“, се обрати Јоха, не без извесна доза
срам. „Каде точно е сместен
овој хотел? Каде се наоѓаме?“
Рецепционерот, еден исклучително висок дечко со
светол тен, го погледна Јоха
не без извесна доза подбив.
„Илиџа, господине.“
Јоха се исплаши. Ова
име не му значеше ама баш
ништо.
„А, далеку ли сме од Сараево?...“, праша, пак засрамено.
„Ова е Сараево, господине“, одговори рецепционерот, но овој пат со мека насмевка што го смири и Јоха.
„Ах!“, извика тој, и за миг
се сврте кон Ирис со триумфален поглед. „Одлично. А, како
да стигнеме до Себиљ?“
Половина час подоцна,
Ирис и Јоха беа во истиот
жолт трамвај од претходниот ден, со тоа што овој пат
расположението беше сосем
поинакво – Јоха како замаен
се џареше во едно „LEJLA“
начкртано на седиштето пред
него, а Ирис гледаше некаде
низ прозорец.
Беше мамурна, а ѝ беше
и непријатно. Мислеше на
Жока, Унгарката. Утрово ја
сретна долу во лобито и ја
праша како завршиле во тој
хотел. Таа ѝ одговори дека по
ресторанот отишле на друго
место, и одлично си поминале заедно, но на крајот од вечерта групата била толку далеку од хотелот на Ирис и Јоха
што тие ги поканиле да им се
придружат. И биле одлично
друштво, а и разговорот со
цвеќињата им се погодил...
Немој да заборави Ирис да ѝ
прати на Жока каталог со своите платна! – таа сака да се
сеќава на оваа посебна вечер.

АМАРКОРД
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Јован Дамјановски

ПРОДАВАЊЕТО
ЉУБОВ Е
БЕЗЛИЧНОСТ
ЗА ДУШАТА
Мојата пријателка од младоста,
Иванка, во гимназијата често нè мачеше со едноставното прашање: има ли
љубов што се раѓа и умира без вина? Во
тие денови од наивните свечености на
младоста љубовта најлесно се бараше
и наоѓаше во сонот. Јавето беше надеж
побрзо да се случи. На прославата на
дваесетгодишнината од матурирањето,
дојде. Сите беа изненадени. Немаше
вести за неа.
Најблиските од класот во неа препознаваа солзи со кои се чистат очите,
ама од нејзината душа ѕиркаше скриено кандилце од каде кон Иванка ѕирка
некој оптимизам за нов живот. Ја изненади најдобрата другарка Марија со една
искрена исповед за својот живот. „Несреќна
сум, мила моја. Да бидеш среќна, првин треба да си несреќна. Ете, до тука сум несреќна.
Во меѓувреме од моето чекање на среќата, се
смирувам со алкохол. Тоа е најдобра медицина. Не можам да кажам дека со алкохолот се
заменува среќата, ама и среќата и несреќата
не се поврзани со алкохолот. Пиев кога бев
несреќна, пиев кога бев вљубена, пиев кога
бев оставена... порано пиев за да не заборавам, сега пијам да заборавам. Не знам што е
потешко – се научив да пијам за сѐ. Ама, како
се вели: Господ му помага и на слепиот штрк
да создаде свое гнездо...“
Пријателката до неа, Марија, беше збунета. Иванка изгледаше како затемнето стакло

„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“.

од влажноста на очите. Како да чувствуваше
некоја голема вина што скокотка во свеста и
бара некое чистење во себе. Иванка се сомневаше за сѐ. Најтешко ѝ паѓаше помислата дека
можеби нејзините некогашни соученици веќе
знаат за нејзината „специфична работа“ во
парискиот бордел. Најтешко ѝ паѓаше помислата дека за тоа единствен виновник е самата
таа. Најмногу беше несреќна што очекуваше
човек покрај себе што ја љуби, зашто таков
сметаше дека ќе знае и да прости. Но ништо
не се случуваше. И натаму таа се гледаше како
човек од дното на животот. Се претставуваше
како Матмазел Ива, како Европејка.
Најтежок товар за неа беше свесноста
дека најголемиот дел од животот го помина
надвор од нормалното во моралниот живот,
но се обидуваше да сфати дека се обидува да
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се засолни од безличноста. Се збунуваше од
феноменот на колективното несвесно. Таму
понекогаш ја лоцираше својата судбина. Се
чувствуваше како жртва на некој неконтролиран акт, но од друга страна сенка од нејзината потсвест се спротивставуваше на нејзината
одбрана сама со себе. Во својата беспомошност се препушташе и на религијата. Одеше
во црква. Но и таму се бараше разјаснување
на сопствениот живот и човековото достоинство.
Од најдобрите пријатели успеа да скрие
дека била на специфична работа во Париз. Но
продавање љубов е кафез за душата. Тој кафез
таа не успеваше да го скрие. Во сонот сонуваше духови кои ја опседнуваа нејзината судбина. Тоа ја разоруваше нејзината психичка рамнотежа. Во таков момент и напиша писмо до
пријателката, пред заминување: „Свесна сум
дека еден ден ќе се дознае за мојата судбина.
Затоа и ти пишувам како на најдобра другарка од младоста. Бон воајаж, матмазел Ива, ми
останува да ти кажам. Патот до Господа е лесен. Пред моите најдраги ќе кажам дека сето
тоа што го преживеав го правев од мака, за
да останам во живот. Никогаш не бев ништо
друго освен човек, човек. Никој не може да
се спротивстави на судбината. Ако понекогаш
и ја предизвикаш, и самиот предизвик е исто
така судбина. На гради ни е запишана. Господ
ни ги одредува патиштата. Затоа и најсигурно
олеснување е исповед пред него. Ниту една
среќа не е заслужена ако не се споредува со
среќни или несреќни околности во кои луѓето
бараат задоволство од добиен натпревар во
трката по среќа. Не успеав навреме да сфатам
дека од пепелот на уништени надежи цветаат
нови рози. Јас не успеав да ги проверам аглите на размислувањето за да не препознавам
постојано ист човек во мене. Како да се извлечам од калта на оваа бара во која колку повеќе се обидувам, толку повеќе навлегувам,
заглавувам самата во себе? Не успевам да се
разберам самата себе, а камоли да очекувам
другите да ме разберат како обичен човек кој
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со полно човечко право очекува нов живот.
Животот во јавна куќа ми го скрши човечкото
лице. Не сум слепа за да ја оправдувам темната страна на сопствениот живот. Можам да
очекувам нова шанса само ако се престорам
во невидлива личност, како сенка која се оддалечува од мене. Животот во јавна куќа се
запечатени спомени, а тие не можат да се заборават. На тебе оставам да решиш дали ќе
им раскажеш на другите...“
Пријателката се вознемири од писмото.
Отворено прашање за нејзината најдобра
пријателка од детството за кое не можеше
да најде задоволителен одговор беше: што
е посериозен прекршок – религиозната или
моралната забрана во животот? Или и двете
заедно се вистински одговор. Марија продолжи да чита.
„Јас сум една бесрамна, будалеста душичка, ама сум безбожничка која сепак има
свој Господ, кој е голем и милослив. Јас сум
разорно зло, која се прави слепа за темнината на сеќавањето. Со ова се извлекувам од
некоја слика за мене која ќе наликува на некоја личност со која сакам да бидам сфатена и
која лажно ќе ме претставува. Поздрав, драга
моја. Иванка.“
Марија се исплаши да остане единствена
што знае за трагичната судбина на пријателката од младоста. Неколку дена успеа да ја
чува тајната. Заклучи дека е голема одговорност ако приказната ја задржи само за себе.
Најмногу поради стравот за животот на Иванка. Писмото го прати само на неколкумина.
Се осигури одговорноста да не биде само
нејзина. Така, сите од класот разбраа. Ако ја
прашаа што лично мисли за тоа, имаше подготвен одговор. „Најголем проблем за Иванка беше дека ќе биде откриена. Беше свесна
дека е нереален копнежот да ја заобиколи
вистината. Во сите простори каде што се движеше, во сите ходници низ кои минуваше,
слушаше гласови за својот живот. Тоа што го
напиша и се исповеда пред нас можеби е за
нејзино олеснување. Да ѝ помогнеме полесно да влезе во нов живот.“
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Киро ДОНЕВ
ПРАВДАТА СЕ ЗАДОВОЛИ
(Не е по наш народен мотив!)
Некојси крадец, името не му го знам
(крстете го по своему – Благој, Пепо, Раде),
без око да му трепне, брз страв и срам –
во туѓ дом влезе, сред бел ден да краде!
Но, за среќа или несреќа, се случи чудо:
дрскиот крадец работата не ја сврши,
зашто, провирајќе се низ прозорецот падна
и на две половини – ногата си ја скрши!
Тогаш отиде кај царот, кривејќи на една
нога,
се поклони до земја и почна да плаче:
„За малку ќе загинев, цару, жими бога –
кога за кражба на тој и тој прозорец се
качив...“
– Веднаш доведете го стопанот на таа куќа!
– поцрвен од пиперка бесно царот викна. –
За таква подлост, знае ли тој,
не в затвор, туку в пекол ќе го пикнам?!
Дојде стопанот, се поклони и плашливо
јави:
– Навистина, царе, штиците не беа здрави,
тоа дури сега го увидов, сега го сфатив...
Но мајстор ги правеше, јас чесно му
платив...
– Тогаш... ти не си виновен – рече царот. –
Слуги, овој човек назад да го одведете!
Пронајдете го виновникот и за пет минути
сакам врзан да ми го доведете!
Го доведоа и мајсторот, но тој веднаш јави
зошто штиците од прозорецот не останале
здрави:
– Додека ги местев штиците, честити царе,
под прозорецот една прекрасна девојка
мина...
Не гледав кај ги удирам клинците тогаш,
зашто во нејзината црвена блуза зинав...
Затоа, цару мој мил –

прозорецот станал гнил...
Ја доведоа и девојката – некоја си Суза:
– Ваше Величество, ќе ви се заколнам во
Библијата,
јас навистина имав убава, црвена блуза –
но таква ми ја направи Танасие –
бојаџијата...
– Ти не си виновна, ќерко – рече царот. –
Слуги, веднаш Танасие да ми го донесете!
За пол час сакам на царската порта –
тој злосторник јавно да го обесите!
По половина час, џелатите дотрчаа:
– Ваше Величество, работата не може да се
сврши;
Танасие е голем, висок, здрав и силен...
Портата е ниска – ќе се скрши...
Тогаш царот уште полут почна да вика:
– Првпат ли ви е?!!... Назад да го однесете!
Најдете послаб и помал бојаџија, по
ѓаволите,
па место Танасие – него да го обесите!
Важно е веднаш да се сврши работата,
од царството мора да се избрише
срамотата!...
Верните џелати се растрчаа низ царството
и со друг бојаџија се вратија како молња;
го обесија на портата пред очите на светот –
и така, правдата бидна – задоволена!...
Објавено во „Студентски збор“, 1972 г.
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ВО ОДБРАНА НА МЕМОРИЈАТА
ЛАФ-МУАБЕТ СО...

ЉУПЧО СТОЈМЕНСКИ
Поет, и тоа – уште каков! Но и како таков: голем
и по перо, и по тело и по дух, секогаш влегува САМО
на големите врати во животот. Искреноста и чесноста
му се наследна „меана“. Па затоа по сѐ се разликува
од многу поети. Додека едни само ЗАРАБОТУВААТ ВО
РТВ Скопје, тој таму и РАБОТИ КАКО УРЕДНИК. Објави
5 стихозбирки, 3-4 чекаат да минат горештините
во издавачките куќи, па да излезат, а од завчера во
книжарниците се појави и неговата најнова книга
КУРШУМИ НИЗ ВРЕМЕТО, со која и го имам овој лафмуабет.

за трезнење и трето пијанство ќе вети.
Би можел пијалакот и со труд да го плати,
но за тоа, презафатен, не смогнува да сети.
– Но еден „трезвењак“ постојано е пијан?
– Ако пие, за свои пари е пијан –
ако ги извади, ги вади очите свои,
и никому ништо не му прави зијан,
само што не пие како што ќе скрои.
Муабетот го водеше Киро Донев
Објавено во „Вечер“, на 3.07.1976 г.

хх х
– Во кого стрелате КУРШУМИ НИЗ ВРЕМЕТО?
– Ех, кога народот стрела,
и без нишан има фајде –
куршумот низ времето велат,
кривецот сам ќе го најде!
– Во ова мирно време?
– Гледај ме да ти баам, мижи да те лажам –
со таква крпа на очи, кој светот го лови?
Оној ли крај границите застанат на стража?
Со прастарите куршуми во оружјата нови...
– Ами чаре, ами совет?
– Не чепкај пиштол, може и да пукне –
па макар и од мака дека куршум нема.
Што ли сѐ на пиштол не ќе му штукне
штом силата си ја од немаштија зема...
– Мост да останам цел живот?
– Ако бидеш мост, секој ќе те гази –
остани си таков, неминовност е, нека,
возгордеј се, сепак, со својот убав назив
си споил два брега над една матна река.
– Среќавам волци и без гора?
– Гората не бива без волци,
а зошто волците ги бива без гора?
Ако лете палтата ги гризаат молци,
летото да се презими ли мора?
– Така е, може ли по по една на вересија?
– Кој на вересија се опива двапати,

Издавач
Друштво на писателите
на Македонија
За издавачот
Соња Стојменска-Елзесер
(претседател на ДПМ)
Издавачки совет
Мито Спасовски
(претседател)
Редакција
Трајче Кацаров
(главен и одговорен уредник)
Виолета Танчева-Златева
Делвина Крлуку

Живко Грозданоски
Игор Крајчев
Лектор и коректор
Виолета Танчева-Златева
Компјутерска обработка
Никола Карагунов
Адреса на редакцијата
Ул. „Максим Горки” бр. 18
1000 Скопје, Македонија
Тел./факс: 02/3228-039
Печати
„2-ри Август“ Штип

стожер

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

