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Нема граница што може 
да ја сопре вистината.
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„... ако добиеш писмо
од кое кога ќе го отвориш
ќе испадне празен лист хартија,
започни веднаш да го читаш,
затоа што ќе ти биде
потребен повеќе од еден живот
за да го протолкуваш
лошиот и несмасен ракопис на човештвото.“

(Од „Ако добиеш писмо“ од збирката песни „Ќе“ од Мане Манушев, Антолог, 2012)



ЗА ИЗДИГНУВАЊЕ  
НА ДУХОТ  
И ДУШЕВЕН  
МИР 

Стендал во својата книга „За љу-
бовта“ – која некои ја сметаат за 
„расправа за медицината на мора-
лот“ затоа што со строг и филозоф-
ски јазик ги објаснува различните 
чувствувања кои наизменично се 
раѓаат и ја чинат љубовната страст 
– терминот прозаичност го дефини-
ра преку совршената спротивност 

меѓу господарот и коњушарот. А 
каде ја наоѓа таа совршена спротив-
ност? Па, се разбира, во делото на 
Сервантес „Дон Кихот“: господарот 
е висок и блед; коњушарот е дебел 
и свеж. Првиот е олицетворение на 
храброст и добро воспитание, како 
и ретко видена елеганција; вториот 
е олицетворение на себичност и по-
корност; првиот е целосно исполнет 
со романтични и возбудливи мечти; 
вториот е пример за трезвеност, 
збирка на мудри изреки; првиот се-
когаш ја потхранува својата душа 
со некакви херојски и опасни раз-
мислувања; вториот разработува 
некаков мудар план во кој не про-
пушта грижливо да го внесе влија-
нието на ситните и срамни себични 
активности на човековото срце. Во 
мигот кога првиот треба да го изве-
дат од заблудата, од неуспесите на 
неговите вчерашни фантазии, тој е 
веќе обземен со денешните кули во 
воздухот.

На крајот, наместо Стендало-
виот заклучок, ќе изнесеме наш, 
кој воедно се совпаѓа со нашата 
намера поради која го издвоивме 
овој фрагмент од Стендаловата 
„расправа за медицината на мора-
лот“. Нашиот заклучок гласи: Секоја 
животна средина треба да има про-
заични читатели и романтични пи-
сатели. Со тоа на поинаков начин 
се приклучуваме кон Стендаловиот 
совет до жените, т. е. дека треба да 
имаат прозаичен маж, но романти-
чен љубовник. Нашиот заклучок 
не оди подалеку ниту од ставот на 
Чехов, кој на себе својствен начин 
ќе каже дека книжевниот успех му 
се должи на тоа што медицината ја 
сфаќа како своја жена, а литерату-
рата како љубовница.

Во време на корона-вирусот, кога 
сите сме во изолација од страв да 
не бидеме жртви на болеста, стану-
ваме свесни дека само со потхра-
нувањето на духот и со душевниот 
мир можеме да ги исполниме усло-
вите што ни ги пропишува болеста 
– да останеме надвор од срамните 
и себичните активности на човеко-
вото срце.

 Нема да сме нескромни ако ви го 
понудиме овој број на „Стожер“ со 
прилозите во него кои експлицит-
но ја отсликуваат нашата книжевна 
стварност (не во целост, се разби-
ра), како мал но важен додаток на 
духовната трпеза за издигнување 
на духот и за душевниот мир.
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На празникот на нашето Друштво – 
13 февруари, се собравме да го одбе-
лежиме 73. роденден на нашата асо-
цијација и да ги сумираме резултатите 
од креативната жетва на годината 
што измина, да ги издвоиме најзначај-
ните остварувања и да им оддадеме 
почит и внимание преку доделување-
то на традиционалните книжевни на-
гради на ДПМ. 

Оваа година до комисиите пристиг-
наа вкупно 57 книжевни наслови. Она 
што треба особено да нѐ радува е фак-
тот што значаен број од нив се особе-
но квалитетни книжевни дела со висо-
ки естетски вредности. Во оваа приго-
да би сакала да укажам на смислата 
и значењето на овие награди. Имено, 
најважното признание за секој творец 
е признанието од колегите творци кои 
минуваат низ исти и слични премре-
жиња. Затоа и овие награди на ДПМ 
што ги доделуваат творци на творци 
имаат посебна, специфична тежина. 
Да се надмине креативната суета и 
ароганција, дури и вербата дека „јас 
најдобро знам и умеам“ и да му се по-
даде рака со почит на колега за негово 
конкретно остварување – е неизмерно 
важна доблест која, за жал, сѐ помалку 
ја има меѓу нас. Овие награди не се ре-
зултат ниту на маркетиншки кампањи, 
ниту збир на лајкови на социјалните 
мрежи, ниту цифри на тиражи и зара-
ботени финансиски средства – овие 
награди се колегијална почит во кни-
жевното творештво. Овие награди се 
значајна алка во создавањето репери 
за градење вредности во нашата ли-
тература и култура. Затоа, сакам уште 
еднаш да апелирам традиционалните 
награди да продолжат да го носат 

тој значаен товар на валоризаторски 
смерници и при нивното доделување, 
како и во севкупната дејност на наша-
та асоцијација, никогаш да не ја забо-
раваме таа толку драгоцена почит кон 
творештвото на другиот.

ОБРАЗЛОЖЕНИЈА ЗА 
НАГРАДЕНИТЕ ИЗДАНИЈА

НАГРАДА „СТАЛЕ ПОПОВ“ ЗА  
НАЈДОБРА ПРОЗНА КНИГА: 
„ЧУВАР НА ТАЈНИ“ ОД 
ЈОВАН СТРЕЗОВСКИ

Станува збор за книга чиј богат мо-
заик од речиси 230 раскази, и како по-
единечни прози и во нејзината прозна 
целина, содржи богата и впечатлива 
структура на мотивска содржина со 
која се бара смислата на животот. На-
пластена со многу сложени значења, 
оваа книга предизвикува љубопит-
ност и не само по површинскиот слој. 
Тоа е тенденција за себеизнаоѓање по 
Аполинеровиот јазик во јазикот, автор-
ска трага по смислата на животот. Во 
одредени делови од оваа книга Јован 
Стрезовски не се обидува да разјасну-
ва туку, напротив, да збунува со некои 
нови агли за посматрање на животот. 
Неговата љубопитна возбуда е врзана 
за литературниот феномен да се ост-
вари допир со реалноста на животот. 
Во основа, неговите ознаки и дилеми 
за времето имаат слух за комплемен-
тарните ритми на мотивската дијахро-
ност. 

Со прозно загледување во ова наше 
драматично, брзо, бурно, судбинско, 
одминливо и неодминливо, но секо-
гаш незавршено време, Јован Стре-
зовски остава трага во потрагата по 
најдлабоките духовни сфери на со-
времениот човек.

(Извадок од образложението на ко-
мисијата во состав Јован Дамјановски, 
Томислав Османли и Ермис Лафаза-
новски)

НАГРАДА „АЦО ШОПОВ“ ЗА 
НАЈДОБРА ПОЕТСКА КНИГА: 
„ЈУЖНИ РЕКИ“ ОД 
ПАНДЕ МАНОЈЛОВ

„Јужни реки“ најверојатно претставу-
ва естетски највредното досегашно 
книжевно дело на Манојлов. Верен на 
нему својствениот метонимски код, тој 
создал книжевно дело што се одлику-
ва со редок, искрен лиризам, присутен 
од првата до последната страница, 
без изразени амплитуди во естетското 
рамниште на кое се наоѓаат седумде-
сет и четирите песни. Во оваа книга, 
како впрочем и во претходните него-
ви објави, Манојлов не се обидува да 
оствари стилски експерименти, туку 
да се придржува до традиционалното 
пеење со кое го искажува своето по-
етско Јас и ги пренесува своите поет-
ски слики, визии и пораки. Песните се 
дијалог со сегашноста, како и простор 
за претставување на авторовата оп-
тика на согледување актуелни збид-

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ДПМ
Соња Стојменска-Елзесер 
ОБРАЌАЊЕ ПО ПОВОД ДОДЕЛУВАЊЕТО НА НАГРАДИТЕ
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нувања во нашата средина и медиум 
преку кој се упатуваат критики и се 
искажува револт и бунт, но клучно 
– Манојлов тоа не го остварува со 
жртвување на естетиката. Напротив. 
Настојува сето тоа да биде ставено 
во нејзина функција. Иако често не-
говото пеење е изразито емотивно, 
Манојлов не дозволува неговата пое-
зија да биде неконтролиран излив на 
емоции искажан во форма на стихови. 
Тоа се чувствува дури и при прочитот 
на песните со манифестна обоеност 
и во песните кои претставуваат ди-
ректни обраќања. Накусо, овој пат тој 
успева сето свое творечко искуство да 
го артикулира во книга во која и болот, 
и крикот, и гневот ги преобразува во 
чиста поетска мисла и идеја отелотво-
рена во искрени лирски текстови.

Манојлов нема за цел секоја негова 
песна да се одликува со длабока сим-
болика (што не значи дека длабока-
та симболика ја нема во значаен дел 
од песните во книгата), но сепак, во 
„Јужни реки“ не му се туѓи симболот, 
иронијата, хиперболата, персонифи-
кацијата и редица други стилски фи-
гури, при што забележливо е дека тие 
се присутни исклучиво под диктат на 
поетовото вдахновение, а не како ре-
зултат на настојување на она што ѝ е 
познато на книжевната теорија да се 
вдоми во сопствениот поетски израз. А 
токму поетското вдахновение е клуч-
ниот предуслов за создавање искрена 
и чиста лирика. 

(Извадок од образложението на ко-
мисијата во состав Паскал Гилевски, 
Михаил Ренџов и Иван Антоновски)

НАГРАДА „ДИМИТАР МИТРЕВ“ 
ЗА НАЈДОБРА КНИГА КРИТИКА 
И ЕСЕИСТИКА: „ПОРЕДОКОТ НА 
СЛОБОДАТА: ИНТЕРПРЕТАТИ-
ВЕН СИНКРЕТИЗАМ“ ОД КАТИЦА 
ЌУЛАВКОВА

По својот отворен теориски, методо-
лошки и херменевтички пристап оли-
цетворен во синтагмата интерпретати-
вен синкретизам, книгата на Ќулавко-
ва отвора нови можности за пристап 
кон книжевното дело, не само кај нас 
туку и во пошироки светски рамки, со 
оглед на ситуацијата која владее во 
последните неколку децении во од-
нос на употребата и функционирање-
то на книжевно-критичките методи. 
Очигледно е дека старата апаратура 
е веќе исцрпена, а новите книжевни 
интерпретации и констелации бара-
ат нови пристапи. Авторката посебно 

нагласува дека секој метод досега се 
обидуваше да укаже на слабостите на 
претходниот и да го негира. Таа отво-
рено се залага за еден нов метод кој 
истовремено ќе биде и еден архиме-
тод, пред сѐ како дијалог. И токму тука 
Катица Ќулавкова како теоретичар ја 
наметнува својата оригинална мисла: 
методите се вкрстуваат, се вмрежу-
ваат и се надополнуваат преку заемна 
рефлексија, компилација и дијалог, 
дури и кога се порекнуваат и кога се 
ревидираат еден со друг. […] Во таа 
смисла синкретизмот е поврзување 
на разни елементи во една целина, во 
говорот, во уметноста, во филозофија-
та, па и во книжевната херменевти-
ка. Ќулавкова, како теоретичар, нема 
двоумење: наспроти сингуларноста 
на еден метод, таа се определува за 
синкретичката опција по пат на ком-
бинација на повеќе критички методи, 
со што доаѓа до интерактивност и ин-
тердисциплинарност. Во ваквата тео-
риска констелација се изделуваат три 
доминантни концепти: трансценден-
талната стратегија која ги преминува 
строгите рамки на единечниот метод, 
трансестетската херменевтика која во 
стремежот кон преобразба ја допира 
свеста, душата, сетилата на човекот и 
читателската заедница, и третиот кон-
цепт на металитературната стратегија 
во смисла на Бахтиновата металинг-
вистика, односно поврзаноста меѓу 
јазикот и културата. […] Директно или 
индиректно поврзани со основниот ас-
пект на синкретизмот, најновата книга 
на Ќулавкова опфаќа една широка 
лепеза од теми, толкувања, анализи: 
интерпретација на стихови на Блаже 
Конески, гротеската и носталгијата, 
историската свест на и за Димитар 
Талев, хаику поезијата, за реториката 
на твитот, секуларизмот и постсеку-
ларизмот итн. Постои една мисла во 
новата книга на Ќулавкова која може 
да биде девиза за нејзините најнови 
критичко-теориски истражувања, но 
и за творештвото воопшто, која гласи: 
„Слободата има свој поредок, а поре-
докот допушта слобода“. 

(Извадок од образложението на ко-
мисијата во состав Данило Коцевски, 
Јасмина Мојсиева-Гушева и Ангелина 
Бановиќ-Марковска)

НАГРАДА „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ 
ЗА НАЈДОБРА КНИГА ЗА ДЕЦА 
И МЛАДИ: „МАЛИ ДЕТСКИ 
РАЗГОВОРИ“ ОД ЗОРАН ПЕЈКОВСКИ 

Станува збор за пиеса во четири 
чина, жанр кој досега можеби не е 
(или е најмалку) застапуван при доде-
лувањето на оваа награда. Сторијата 
е современа и прикладна за сценска 
изведба и ќе предизвика одглас на 
„малата детска сцена“, кај најмладите, 
но и кај возрасните. Притоа, анализи-
рано и од занаетски агол, не може да 
се превиди теоретското, драмското, 
режисерското, но во голема мера, и 
педагошкото искуство на авторот Зо-
ран Пејковски, кој успеал сето тоа да 
го слее во целината на пиесата.

Изразот е чист и современ, ликовите 
се живи и впечатливи, пораките упате-
ни кон детето се ненаметливи и спон-
тани, мудро предупредувачки и на-
сушни. Зашто преку нагласеното дру-
жење со компјутерите и Интернетот, 
со таблетите и телефоните, со сѐ што 
носи и со сѐ што нѐ опседнува врвната 
технологија на ова време (технологија 
без која веќе не се може!), сегашни-
те деца, сепак, како да ги забораваат 
бурните игри надвор од домовите, во 
природата, во слободниот и неомеѓен 
простор чија маѓија не треба да се 
занемари. Дијалозите, што ги подраз-
бираат репликите во пиесата, прозни 
или поетски (особено стихуваните), 
оставаат посебен впечаток, давајќи му 
живост на дејството и весела игра на 
сцената. Тие се топли и лирски обоени, 
впечатливи сцени, со современ израз, 
и се очекува да ги освои веселите дет-
ски сцени. 

(Извадок од образложението на ко-
мисијата во состав Њерка Тот Наумо-
ва, Панде Манојлов, Горјан Петревски)

НАГРАДА „КНИЖЕВЕН МОСТ“ ЗА 
НАЈДОБРА КНИГА ОБЈАВЕНА НА 
НЕКОЈ ОД ЈАЗИЦИТЕ НА НАЦИО-
НАЛНОСТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Комисијата во состав Ресул Шабани, 
Олга Панкина и Јусуф Едип, разгледу-
вајќи ги пристигнатите книги, ја донесе 
следната едногласна одлука: Награ-
дата „Книжевен мост“ за 2019 година 
да не се доделува, затоа што книгите 
пристигнати за оваа награда не ги ис-
полнуваат жанровските и естетските 
критериуми. 
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„ЧУВАР НА ТАЈНИ“ 
Матица македонска, 2019

ПТИЦИ
*

Зафатени од виорот крикаа беспомошно птиците 
преселнички. Немајќи ни каде да се засолнат, ни за 
што да се зачипчат, ја грешеа насоката и втонуваа во 
воздушни витли во кои пропаѓаа и ѕвездите што ги во-
деа менувајќи им ги насоките и враќајќи ги во ноќите 
што веќе ги минале.

Зафрлувани по небесните вртлози, се судираа меѓу 
себе, се пердушеа и кршеа крилја паѓајќи во ширните 
океани.

Преживеаја само оние што знаеја да пеат. Пееја по-
стојано и со песна сè повеќе ја потиснуваа смртта по-
далеку од себе. 

Тоа се оние птици што се слушаат во пролет по гра-
дините, дворовите и по прозорците од куќите во кои 
лежи некој болен. Пеејќи му, со песната му ја потисну-
ваат смртта подалеку од него. 

*
Вулканските птици се гнездат и се размножуваат 

во топлата вулканска пепел. Во неа ги запретуваат 
своите јајца, а потоа ги напуштаат: ги оставаат сами 
од топлината да се испилат. Но кога ќе се испилат, 
родителскиот инстинкт ги враќа кај нив да ги хранат 
и одгледаат. 

Но како знаат од запретаните гнезда кои се нивните 
испилени пилиња? Тајната ја одгатнува мажјакот кој 
става камче над покриеното гнездо, а често седи крај 
него и го чува да не го отпретаат грабливци. Притоа 
понекогаш и угинува. Но останува доследен на роди-
телскиот инстинкт да се грижи за своето потомство. 
Тоа ретко се случува кај некои животни, кои, штом 
мажјакот ја оплодува женката, ја напушта.

Не ретко и човекот го губи тој инстинкт. 

*
Птицата од ранина со својот пој ја будеше заспаната 

мугра и му го отвораше патот на сонцето. Штом птицата 
ќе го пуштеше првиот глас, потоа ништо не можеше да 
ја запре, како првиот тон излетан од клавир по кој сите 
други тонови се слеваат во една општа складна мело-
дија.

Со појот птицата ја отклучуваше и градината и ви-
соко го креваше денот, ги ширеше пространствата, ја 
поттикнуваше и земјата да се ослободи од својата те-
жест и да ја следи кон височините.

Им го потсилуваше мирисот на цвеќињата кои трепе-
реа со листенцата да полетаат со неа.

Се искреваше високо, ги допираше со крилјата рабови-
те на небоото и пак се враќаше со ѕвезда во клунот како 
небесен дар.

Откако со песната го опеа сето она што во животот го 
виде и допре, откако се опеа и себеси, угина во гради-
ната со раширени крилја на тревата, како на мек зелен 
одор.

Дрвјата ѝ ронеа цутки и ја покриваа со цветен покров 
за да ѝ ја разубават смртта. Сонцето ѝ го полнеше клу-
нот со сончевина – последен дар од овој свет, небото ѝ 
ги полнеше очите со синевина кон која таа сиот живот се 
стремеше да ја издигне песната.

Повремено ветрот го носеше нејзиниот глас сочуван 
по сеќавање, уверувајќи дека она што го нема, останува 
во она што трае.

Гласот постојано го повторуваше ветрот како да до-
аѓаше од самото грло на птицата за да продолжи да го 
разубавува овој свет.

*
Небројни јата диви гуски деноноќно летаат исцртувајќи 

го небото со совршена геометрија, пробивајќи се низ об-
лаци и магли со острите агли што ги прават и со крикање 
го огласуваат својот пат кон неизвесност. Со крилјата го 
разбрануваат воздухот, како море што го сечат пловни 
објекти. Со крикањето што внесува морници во сѐ што 
ги слуша. Повикуваат на бегство, вестат големи промени 

НАГРАДА „СТАЛЕ ПОПОВ“ ЗА 
НАЈДОБРА ПРОЗНА КНИГА
Јован Стрезовски
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Јован Стрезовски (26.04.1931 г., с. Подгорци, 
Струшко) е поет, раскажувач, новинар, преведувач. 
Завршил Филозофски факултет во Скопје. Работел 
како учител и професор, бил директор на гимна-
зијата во Струга, новинар во Радио Скопје, долгого-
дишен директор на Струшките вечери на поезијата. 
Член е на ДПМ од 1960 година.

Својата прва книга „Светулки“, песни за деца, ја 
објавил во 1957 г. Автор е на четириесетина дела – 
десет поетски книги, седум збирки раскази и осум 
романи за возрасни, како и повеќе прозни и поетски 
дела за деца. Според сценарио на неговиот култен 
роман „Води“ снимен е антологискиот игран филм 
на Бранко Гапо „Време, води“. 

За своето творештво има добиено повеќе нацио-
нални и меѓународни награди и признанија: Др-
жавната награда „11 Октомври“, наградите на ДПМ 
„Стале Попов“, „Ацо Шопов“ и „Книжевен жезол“, 
потоа „Державин“, „Гоцева повелба“ и др.

што идат, беснеењето на Северницата што им ги расту-
ра јатата на ѕвездите, мешање на времињата и враќање 
на она што веќе минало, посурово и поразорно.

Со нив во бегство по нови неба летаат и остатоци од 
сонцето и откинати ѕвезди.

Долу во оголените пејзажи што се распаѓаат, сѐ по-
веќе светка на лист осамена капка роса, како искршен 
кристал и чини сѐ во опустената земја да внесе убавина.

И сите очи се свртени кон неа восхитувајќи ѝ се: росна 
капка ли е или ѕвезда? Или на чудесен начин меѓусебно 
си ги спојуваат светлините за светот да е поличен.

Повремено долетува глас на птица што не се сели, 
што не ја плаши паничното крикање на гуските и не ги 
напушта пределите што и да се случи. Како да вели: кај 
што еднаш пеев, пак ќе пеам.

*
Кога во крвавиот бој меѓу двете завојувани војски, 

меѓу ѕвекот на мечевите и штитовите, на околните дрвја 
во рамнината долетуваа славеи и пееја – тогаш воините 
и од двете непријателски војски запираа со војувањето 
за да го слушаат занесното пеење на славеите. Оти кога 
ќе загинат, таа можност повеќе ќе ја немаат – да си ја 
насладуваат душата со чудесното пеење на славеите.

И при секое нивно долетување и пеење, мечевите на 
воините мируваа, многу се спасуваа од смрт.

Кога ќе одлетаа славеите, кога не ќе им се слушаше 
нивниот глас, и кога ќе се разгореше бојот, воините нес-
трпливо го чекаа нивното повторно враќање и пеење. И 
од сета душа ги молеа постојано и без прекин да пеат.

ИСЦЕЛИТЕЛНО МЕСТО

Секогаш кога ќе го обземеше некое мачно чувство, 
кога ќе му налегнеше тага во душта, одеше во градина-
та, во нејзината раскошна убавина, како во исцелително 
место. Ќе го озареше убавината и се осамуваше со се-
кое растение во неа на кое тоа му е суштина, дишеше со 
неговиот зелен здив, му го слушаше пулсирањето, како 
пулсот на своето срце, се загледуваше во секој цвет 
што дотогаш му бил непознат – и светот, поинаков од 
оној што го знае, му се откриваше. 

Легнуваше под зелените сенки од дрвјата кои благо 
му кимнуваа со гранките, како да го познаваат, го следе-
ше летот на пеперутките ишарани со сите бои на гради-
ната, небаре со својот лет ја носат и неа. Сè што расте и 
цути во градина, му принесуваше свој дел, како да е соз-
дадено за него – и за кусо време полн беше со дарови.

Го ослушнуваше зуежот на инсектите што секој цвет 
го слават како билно божество, го ослушнуваше занес-
ниот пој на птиците, после што, секој говор е излишен. 
Ја пречекуваше зората кога сонцето ќе се растуреше по 
цвеќињата да ги нахрани и со росата собрана од трев-
ките, го напиваше како со чудесен елексир.

Се загледуваше ноќе во вирчињата, по чија поврвнина 
водни инсекти како со дијамант шараа арабески, а ѕвез-
дите слегуваа да се огледаат во водата и заемно си ги 
разменуваа небесните и земните убавини и богатства. 

Го ослушнуваше шумот на рекичката што омајуваше. Ѝ 
го ослушнуваше и пулсот на секоја билка што во својот 
корен го водеше и му се чинеше дека станува дел од неј-
зината душа, како душата на ангелот што не се знае дали 
е цвет мирисен или цветот мирисен – е неговата душа.

Ја слушаше занесната симфонија од звуци и тонови на 
птиците што заемно си го оркестрираа гласовите вдах-
новени од сончевите зраци што им ги позлатуваа грлата. 

Ги слушаше шумежите на лисјата на дрвјата, свир-
кањето на ветрот во трските како во флејти, стркање-
то на летното дожде по лисјата, како по типки на кла-
вијатура, зуежот на инсектите над цветните латици 
што трепереа да полетаат како пилиња, жуборкањето 
на рекичката што ги менуваше тоновите во совршена 
складност, жужањето на жужалците со сè исти тоно-
ви, многузвучните гласови од непознато потекло, шуш-
кањето на сонцето слезено во тревите, пленувачките 
звуци од виолинчињата на вилините коњчиња што ги 
мамеа цвеќињата да полетаат со нив.

Слушаше како се придодаваа непрестајно нови звуци 
и тоналитети прилагодувајќи се на општото плавно соз-
вучие, на општата складна мелодија. Сè друго во гради-
ната молчеше: од кукавица до був, да не внесат дисо-
нантност и да расипат сè.

Слушаше и имаше чувство дека птиците поинаку и по-
возбудливо пеат во градината отколку на друго место, 
оти и нив градината со својата убавина повеќе ги возбу-
дува и ги поттикнува да извиваат што позанесни гласови. 
Се слеваа мелоди-
ите една во друга 
и ништо така, како 
распеана градина, не 
може да ја разнежи 
и разубави душата 
на човекот и да го 
обогати овој сирома-
шен свет.

Пленет од занес-
ните мелодии, зас-
пиваше блажено, а 
се будеше како ан-
гел. 

Се будеше со лес-
нина во душата, со 
чувство дека му 
израснале крилја и 
дека ќе полета како 
птица, како ангел.
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НАГРАДА „АЦО ШОПОВ“ ЗА 
НАЈДОБРА ПОЕТСКА КНИГА
Панде Манојлов

Панде Манојлов (2 мај 1948, с. Породин, Битолско) e поет, прозаист, 
критичар и новинар. Гимназија завршил во Битола, а студирал правни 
науки во Загреб и Скопје. Своите први песни ги објавил во 1967 г., во то-
гашните весници „Студентски збор“, „Млад борец“, „Нова Македонија“, 
„Трудбеник“, „Развиток“ и во речиси сите литературни списанија во Ма-
кедонија и во другите републики на некогашна Југославија. Почнувајќи 
од 1971 г. со стихозбирката „Црвен немир во црвено пламти“, објавил 
триесетина книги, најмногу поетски. Автор е и на книгите раскази „Обид 
да се влезе во нулата“ (1996), „Стап“ (2000), „Последната корида на ду-
шата“ (2014), „Сонот на детството“ (за деца и млади, 2017), како и книга-
та театарски критики „Талија на битолската сцена“ (2003), „До Учителот 
– низ сито и решето“ (биографија или сведоштва од патешествијата на 
мултиинструменталистот Вангел Мачковски, 2015).

Добитник е на повеќе значајни награди и признанија: „4-ти Ноември“ на 
Град Битола; „Ванчо Николески“ на ДПМ; „Ванчо Николески“ за поетска 

книга за деца и млади – Битола; на-
гради за раскази на весниците „Сту-
дентски збор“ и „Нова Македонија“; 
„Струшко изгрејсонце“ за најдобра 
книга за деца и млади во 2012 годи-
на; медал „Мажит Гафури“ за нају-
бава песна од странски автор (Уфа, 
Башкортостан, Руска Федерација); 
Признание за заслуги на Државата 
Палестина (2017) и други.

Член е на ДПМ од 1989 годи-
на, член на Македонското научно 
друштво – Битола, член на Друштво-
то на независни писатели на Буга-
рија, почесен член на Македонското 
литературно друштво „Григор Пр-
личев“ од Сиднеј, Австралија, како и 
член на Асоцијацијата на писатели-
те од Калифорнија, САД. 

„„ЈУЖНИ РЕКИ“
Силсонс, 2019

ДОБРО Е...

Добро е 
што Бог нè создал 
сиромашни 
во богата земја, 
сиромашни 
во земја 
со украдено море, 
украдени планини
и јужни реки, 
добро е 

што нè оставил 
сред бури 
и ветрометини сури, 
добро е оти 
така се челичиме 
за она што доаѓа утре,
за да нè има 
како скриено семе 
што ’рти 
само кога треба –
по секој гибел, 
по секој потоп!
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КОРЕНИТЕ

Како троскотот, 
како пирејот 
на Петре М. Андревски, 
поетот од Слојштица, 
ќе нè биде, 
ќе нè биде 
и во вечноста 
како вечната Дениција, 
како неговата Велика 
во ветровите 
на суровите војни, 
ќе нè биде во гробиштата 
под ова небо 
на последните селани,
ќе има пот, 
ќе има реки солзи, 
но не и разочарувања, 
зашто нашите патишта 
со векови се исти, 
зацртани уште во Букурешт, 
пред Букурешт, 
пред Василиј, 
зацртани 
со магарешки реформи, 
но длабоки се 
корените наши, 
длабоки како на троскотот, 
како на пирејот 
и никоја 
паметна будалетинка 
не ќе нè искорне 
од оваа земја...
Ќе те биде, земјо моја, 
ќе те биде, Деницијо, 
што од срце те љубам! 

СЕВЕРНО ЛЕТО

Убав е животот 
и кога средлето 
врне и студи 
во мојата татковина, 
убав е животот 
и кога пајажини 
на сите страни 
се плетат, 
и кога на секој агол 
демне неизвесноста 
како црн облак, 
како поскок 
меѓу бујни треви... 
Наместо 
тиквешка жолта, 
пелин ќе се напијам, 
горчлив пелин 
и пијан од грозомора
и делби
пијан јас од Прокудија 
на сет глас ќе викнам:
Убав е животот 
и сред лето 
кога северно врне!

КНИГИТЕ

Сите полици, 
сите шкафови, 
на масите,
по столовите, 
во сите агли, 
сѐ е полно
книги... 
Книги
што го запалија 
мојот оган 
да го осветли 
патот на знаењето, 
да се наѕре 
во непознатото, 
да се одгатне 
неодгатнатото, 
свеќа 
да се запали 
искра пламен
во темницата... 
Читав 
и недочитав, 
не ја прочитав 
книгата на вечноста, 
не успеав да го прочитам 
за мене напишаното, 
ниту книгата ја прочитав 
на постоењето, 
книгата 
во куферот оставена 
за последното патување.

ЛУД ВЕТЕР

Луд ветер дувна,
луд ветер 
јачи, корни, 
луд ветер 
сред наш вилает
дува 
од бунарот на злото 
на заборавеното време.

Во чија чест 
тој ли се јави 
и што од гордоста 
ли ни остана:
ветрогони ли сме, 
јавачи на ветер ли сме, 
луди ли сме, 
ил ветриви?

Тоа што не смее 
и смртта да го растури 
сами си го растураме 
градејќи си самите 
идна могила 
на непостоењето 
за некој да нè запамети –
налудничав народ 
без сопствена памет
ли бевме?

ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

Од жал за Самуил 
и за неговите 
ослепени воини, 
илјада години 
по битката кај Беласица, 
Преспанското Езеро 
почна да секнува, 
да истекува 
во некој кратер, 
во некое скришно дувло, 
та сега ни бубаќ не помага 
да се затне тој процеп 
помеѓу подземните карпи... 
Истекува водата катаден, 
катагодина, 
истекува а езерото се празни 
како виме од гладна крава, 
ги нема веќе краповите, 
ниту рибите нивички 
и змиите водни ги нема 
и езерските птици...
Само некои, 
не Преспани, 
туку којзнае кој, 
не гледајќи дека езерото, 
Преспанското Езеро 
исцедува и го снемува, 
на брегот посадија палми, 
веројатно по сонот 
во кој го сониле 
Византиецот Василиј Втори, 
посадија 
палми што се сушат 
како езерото што се суши, 
за да се доотвори дувлото, 
за да истечеме некаде, 
во наврат да истечеме 
како народ да нè снема, 
да потонеме 
како водите 
на Преспанското Езеро 
незнајно 
некаде што тонат.

ТИВКООД

Не брзај, 
нема кај да стигнеш!

Оди тивко 
и тишината да не те чуе!

Запомни:
и во одот си пред копјето на Бога!

И секој чекор ти е 
железо што се витка.

И секој чекор ти е 
стакло што од ветер се крши!

Не брзај, 
нема кај да стигнеш.

И не гази го цутот 
што се рони и паѓа...
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НАГРАДА 
„ДИМИТАР 
МИТРЕВ“ ЗА 
НАЈДОБРА КНИГА 
КРИТИКА И 
ЕСЕИСТИКА
Катица Ќулавкова

Катица Ќулавкова (Велес, 21.12.1951) 
е универзитетска професорка, поетеса, 
рас ка жувачка, есеистка, редовен член 
на МАНУ од 2003 г., член на Европската 
академија на науките (Салцбург) од 2014 
и потпретседател на Меѓународниот 
ПЕН (од 2008). Член е на ДПМ од 1978 
г. Автор е на десетици книги поезија и 
теориско-есеистички книги, на две кни-
ги куси фикции/раскази и една драма во 
стихови. Нејзини поетски книги се обја-
вени во превод на англиски, француски, 
италијански, руски, романски, португал-
ски, хрватски, српски, црногорски, бугар-
ски, албански, а се преведени и објавени 
одделни песни и на други светски јазици 
(шпански, германски, турски, украински, 
грчки, словенечки, јапонски, аромански). 
Има приредено неколку антологиски из-
бори на македонскиот расказ и поезија, 
три антологии на светскиот расказ, по-
веќе критички изданија на македонски 
писатели. Добитник е на врвните маке-
донски и други награди за книжевност 
и животно дело. Веб-страница: www.
kulavkova.net 

„„ПОРЕДОКОТ НА СЛОБОДАТА: ИНТЕРПРЕТАТИВЕН 
СИНКРЕТИЗАМ“, МАНУ, 2019 Г.
„ВРЕМЕ НА ЧУДА“  
ОД БОРИСЛАВ ПЕКИЌ (извадок)

„Од чудата не се очекува да помагаат, туку да менуваат, 
а од оние најголемите, не да ја изопачуваат сегашноста, туку 
– разградувајќи ја неа – да ја градат иднината.“ (Пекиќ, 1965)

Чудниот роман-bricolage „Време 
на чуgа“ на Борислав Пекиќ (1983 [1 
изд. 1965]) е составен од два дела, 
„Време на чуда“ и „Време на смрт“.1 
Ова дело е осмислена збирка по-
вести засновани врз седум чуда 
на Исус во Јудеја и четири смрти,2 
интегрирани во една литерарна 
целина. Пекиќ ги пре-раскажува 
библиските легенди (митско-исто-
риски наративи) користејќи го мо-
дусот на фикцијата, како поблизок 
до основното поимање на ’умет-
носта на зборот‘ од мета-истори-
ографскиот.3 Тој, всушност, прави 
литерарна ре-креација на библис-
ките легенди за чудата, замену-
вајќи го мито-библискиот контекст 

1 Книжевните критичари го посматра-
ат, жанровски, ова хибридно дело на 
Пекиќ на различен начин: некои како 
роман (Nikola Milošević), како роман-по-
вест (Srba Ignjatović), некои како низа/
венец од повести, други како роман 
без роман, како роман-травестија, па и 
како негативна утопија. Marijana Terić: 
„Fenomen čudotvorstva u Pekićevom 
djelu Vreme čuda“, MATICA br. 63, jesen 
2015, s. 372. Достапно на: http://www.
maticacrnogorska.me/files/63/10%20
marijana%20teric.pdf
2 Постмодернистичкиот пристап го мар-
гинализира фактот дека книжевната 
фикција е маркирана, првенствено, од 
една сакрална интенција, па го промови-
ра нефикционалниот модус со неговите 
доминантни обележја: метафикционал-
носта, цитатноста, исто рио графичноста, 
есесеистичноста, фраг ментарноста, но-
ве листичноста, бри колажот и пачвор-
кот. На тој начин, постмодернистичкиот 
модус го десакрализира јазикот и ја де-
градира неговата моќ да влијае врз чо-
вечката свест и психа, да биде чинотво-
рен, светотворен и митотворен. Пекиќ, 
обратно, ја витализира мито-повесната 
фикција како жанр и ја доведува сакрал-
ната функција на јазикот во врска со ес-
тетската.  
3 Вториот дел од овој роман (склоп од 
четири поглавја) се однесува на реин-
терпретација на апостолските/еван-
гелските приказни за смртта од гледна 
точка на Јуда, кој е претставен како 
страстен поборник на пророштвата за 
спасителот и спасението што го нема и 
кое не се има збиднато, затоа што при-
казната за распнувањето на Исус не е 
вистинита.

со мито-поетски и мито-историски 
(контекст). 

Во првиот дел од „Време на чуда“ 
Пекиќ ги демистифицира крајните 
ефекти на Исусовите чуда и созда-
ва еден мито-поетски хронотоп на 
„чуда и умирања“. Наспрема вооби-
чаените категории – митско време, 
историско време, профано време, 
време на сонот, тој ја воведува 
категоријата ’време на чуда‘ или 
’чудотворно време‘. Тоа време е 
’меѓувреме‘ кое има своја дискрет-
на сакрална димензија. Во него се 
вкрстува она кое е таинствено со 
она кое е свето (secret & sacred). 

Тоа време на чуда се повторува 
речиси ритуално, од нарација во 
нарација, потсетувајќи нè на архе-
типот на Волшебникот, Магионича-
рот и Демиургот, на волшепството 
и магијата, сфатени како поглед на 
свет во којшто се допираат фило-
зофијата и книжевноста, религија-
та и културата. Таквиот имагина-
рен хронотоп на митски мистерии 
ја поттикнува светотворната улога 
на книжевноста, така што мета-
библиските наративи на Пекиќ се 
доживуваат како уникатни и авто-
номни фикции.4 

Во повестите на Пекиќ се евоци-
ра, исто така, едно пресвртно вре-
ме кое се обидува да ја покаже, „на 
дело“, не само со зборови, моќта 
на новата Вера, во драматични со-
цијални околности во коишто до-
аѓа до судир меѓу империјалистич-
ката матрица и културата на до-
мородните народи, меѓу богатите 
4 Многу е индикативен терминот „по-
вести“, кој е паратекстуална (авторска) 
одредница на раскажувањата во кни-
гата „Време на чуgа“. Повеста упатува 
на историјата, а повестите во „Време 
на чуgа“ упатуваат повеќе на древната 
христијанска и на современата историја 
и стварност одошто на митското време. 
Всушност, мотото на книгата земено од 
Библијата (Книгата на проповедникот, 
Гл. 1, 3) нуди еден митски образец на 
толкување на историјата: дека сѐ се 
повторува, и времето на чудата и уми-
рањето, и времето на војните и на ми-
рот. Историјата се одвива врз начелото 
на Битието. Испаѓа дека – ако чудата не 
го менуваат суштински светот, подобро 
да не се случуваат. 
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и сиромашните, меѓу владетелите и 
робовите, меѓу образованите и не-
уките, меѓу политеистичка и моноте-
истичката свест, па – во тој контекст 
– и меѓу јудаизмот и христијанството. 

Ова ќе го илустрираме со два при-
мера од ’бриколажот‘ на Пекиќ. 

1. Чудото во Ерусалим:  
немиот прозборува 

Чудото во Ерусалим се однесува на 
немиот просјак Месезевеило, на пре-
кар Мута, и на неговото исцелување 
збиднато благодарение на натприрод-
ната моќ на Исус Христос (в. „Чудото 
во Ерусалим“, Пекиќ 1983: 88-103). 
Кога немиот Мута прозборува, бивајќи 
долго време отуѓен од светот на јази-
кот, се случува цела драма: Мута се 
изместува од својата природна состој-
ба и од својот природен „хронотоп на 
мутав“, се разнебитува неговото битие, 
па тој, лековерно и несвесно, го прави 
својот прв јавен грев, се огрешува од 
владејачките практики и закони, пи-
шани и непишани, и бива веднаш прит-
ворен како опасен елемент. Тој, имено, 
скандира наивно, или кажано со улич-
ниот и прост жаргон, „лае“ до бесвест 
пред самиот прокуратор (Понтиј Пи-
лат): „Доле Рим“, „Доле императорот 
Тибериј“, „Доле намесникот на Јудеја“, 
„Да ги убиеме римските дерикожи“, 
„Во оган Израиле...“). Неупатен во пра-
вилата на јавната комуникација, не-
миот Мута започнува да ги искажува 
искрено до вулгарност своите мисли и 
своите чувства (омраза спрема Вале-
риј и богатите Римјани – Преторијанци, 
завист спрема другите просјаци, пре-
зир спрема Сиријците и дојденците, 
алчност, вулгарност).5

Мута не е свесен за сензибилноста 
на властодршците спрема јавно иска-
жаните зборови, мисли, чувства, идеи 
и, воопшто, спрема слободата на из-
разувањето. Тој не знае дека моќници 
имаат низок праг на толеранција спре-
ма критичката мисла, но голема моќ да 
казнуваат и да се одмаздуваат. Тој не 
е свесен за моќта на јавниот говор, за 
моќта на „говорниот чин“. Тој никогаш 
себеси не се перципирал како личност 
која би била ’опасна‘ во сферата на јав-
ниот живот. Но римскиот прокуратор е 
хиперсензибилен на јавно искажаниот 
гнев, па не губи време да го санкцио-
нира виновникот. Така, Мута веднаш 
бива арестуван, немилосрдно прете-
пан и, на крај, распнат жив на крст. 

5 Треба тука да се подвлече дека толку-
вањата на семиотиката на телото што ја 
прави намесникот Валериј Грат (убеден 
дека го познава менталитетот на Јудеј-
ците, по повеќегодишен престој во Еруса-
лим како прокуратор), спаѓа меѓу највпе-
чатливите илустрации на гротескноста на 
наративната ситуација во „Време на чуgа“. 

Пекиќ ја развива не само приказ-
ната, туку и психологијата на лицето 
лишено од говорна способност и пси-
хологијата на лицето кое стекнува го-
ворна способност. Пекиќ ја доловува 
суштинската разлика меѓу искрениот, 
неконтролиран, прозен и јасен говор и 
говорот кој е промислен, софистици-
ран, дипломатичен и двосмислен. Таа 
разлика во говорот е рефлексија на со-
цијалната, образовна и културна раз-
лика. Пекиќ доловува како, одеднаш, 
со самото прозборување, се менува и 
перцепцијата на „јазикот на неговото 
тело“. Додека бил нем, јазикот на те-
лото на Мута (гримасите, мимиките, 
скоковите, движењата на рацете, на 
тојагата) се толкувал како лојалност 
спрема Рим, без оглед на фактот што 
тој и тогаш, де факто, го мислел, но не 
го искажувал со збор, а што подоцна, 
кога прозборел, го искажал гласно 
и јавно. Мута, имено, молчешкум, по-
стојано ги проколнувал Римјаните и 
го повикувал својот бог Јахве да ги 
сотре сите до еден, но неговата не-
мост го штитела од законот. Тој доцна 
разбира дека изговорениот збор има 
поинаква вредност од неискажаниот. 
Јавниот говор има моќ да поттикне ко-
лективен гнев и бунт и е санкциониран 
во авторитарните држави како ’верба-
лен деликт‘. Затоа, кога Мута ќе про-
говори, доживува ’тотална несреќа‘, 
егзистенцијален колапс. 

Како последица на апсолутната 
вулгарна слобода на изразување без 
контрола и автоцензура, Мута прави 
криминално дело, јавна завера против 
империјата. Има тука една длабока, 
филозофска иронија, а не праволи-
ниска и хипер-реалистична пародија 
која би се подбивала со феномено-
логијата на верските, социјалните и 
човечките аномалии или со разлики-
те меѓу европскиот Запад и азискиот 
Исток. Постои атавистички презир на 
властодршците спрема слободата на 
говорот која се смета за недопустлив 
злостор кој мора строго да се санкцио-
нира. Во оваа повест Пекиќ дискретно 
упатува на двосмисленоста, па и ап-
сурдноста на спасението. Од ова чудо 
на Исус произлегува сознанието дека 
ни боговите не се секогаш свесни за 
темната страна на благородните по-
стапки, за неделивоста на доброто од 
злото, за разликите меѓу замислениот 
свет и стварниот. Реконструкцијата 
на ова Исусово чудо е парадигматич-
на за перлокутивната моќ на говорот, 
да биде непожелен и опасен јавен 
чин и деликт кој е предмет на жесто-
ки санкции (фактички смртна казна). 
Нем и безгласен, Мута има право да 
живее. Зборлив и гласен, Мута го губи 
правото на живот. Тоа го сфаќа чита-
телот токму со помош на наративот 

на Пекиќ, суштински фикционален, 
суштински моќен. 

Во повеста е доловена слика на мис-
териозното исцелување на Месезевеи-
ло со помош на магичниот збор „Еффа-
та“ или „Отвори се“,6 потем благиот до-
пир со прст на устата на Месезевеило 
што го направил Исус, стоејќи молкум 
или во длабока молитва, ритуално, 
над немиот просјак. Чудото на исце-
лувањето се случува во неколку мига 
на библиското „време на чуда“ и е про-
следено со серија последователни ре-
акции: стихијно и неволно објавување 
на плоштадот во Ерусалим, лично пред 
двајцата римски прокуратори Понтиј 
Пилат и Валериј Грат, како и пред на-
собраната маса луѓе, повикот на стра-
жарите да го фатат, да го претепаат и 
да го распнат на крст. Последиците од 
„навредата на неговото римско вели-
чество“ (1983: 111), императорот Тибе-
риј, не се ни малку наивни и ни малку 
налик на ефектот што го има магична-
та реч на Исус „Еффата“. Говорот се от-
вора, но на најопасниот можен начин!7

Овде имаме сопоставување на два 
примера за различна употреба на јазикот 
и за различните ефекти на перлокутив-
носта на говорниот чин: едниот, кога со 
помош на ритуална и дискретна употре-
ба на речта се постигнува мистериозно и 
сакрално исцелување; другиот, кога со 
вулгарно-политичка и индискретна упо-
треба на речта се предизвикува јавниот 
ред, се повикува на бунт, се искажува 
омраза против Римската Империја и им-
ператорот и кога се санкционира и речта 
и говорникот. 

6 ’Еффата‘ е старогрчка варијанта на 
сириско-арамејскиот глаголски вокатив 
„Отвори се“.
7 „Додека бев нем, можев барем да мис-
лам што сакам, а сега, само што го изгово-
рив првиот збор во својот кучешки живот, 
војниците на прокураторот ме претепаа.“ 
(1983: 111), така му  ја објаснува својата 
состојба Месезевеило, распнат на крст, 
на Вартимеј. 
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НАГРАДАТА „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ЗА 
НАЈДОБРА КНИГА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 
Зоран Пејковски

Зоран Пејковски (21.10.1968, Битола) е драмски писа-
тел, поет, прозаист, сценарист, преведувач, публицист, 
професор. Автор е на дваесетина драми, монодрами, 
драми во стих, сценско-драмски рецитали, 6 поетски 
книги, поемата „Македонски Стар и Нов завет“ (на-
града „Григор Прличев“ 2017), публицистичките кни-
ги „Театарот е ритам и стил“, „Театарот е фабрика за 
соништа“, „Од аматеризам до професионален театар“, 
како и на романот „Градот на Јужното Море“. 

Член е на ДПМ од 1995 г. Член е и на Сојузот на не-
зависните бугарски писатели, Хрватското книжевно 
друштво, Друштвото на светските поети „Поетас дел 
мундо“ со седиште во Чиле, на Сојузот на писатели-
те на Република Украина. Во 2016 г. од институцијата 
Universelle des Ambassadeurs de la Paix, Suisse/France 
е назначен за почесен амбасадор на мирот, титула што 
им се доделува на големите книжевни и уметнички 
имиња кои ја презентираат литературата од земјата 
од каде што потекнуваат во европските и светските 
рамки.

За своето творештво, како и за популаризација и 
афирмација на театарскиот израз, има добиено по-
веќе домашни и меѓународни награди и признанија. 

„„МАЛИ ДЕТСКИ РАЗГОВОРИ“
 БИТОЛСКИ КНИЖЕВЕН КРУГ, 2019 
СЦЕНА 3

(Плаgне. Децата излезени на улица. И момчињата 
и gевојчињата се заеgно. Се gоговараат кој што ќе 
игра. Весели се, летото gоаѓа, па тие бараат начин 
како gа си го минат летниот распуст безгрижно и 
сите на купче. Тука се и заgолжителните први сим-
патии и gетски љубови)

Веселко: (Кон сите) Јас мислам да направиме игра-
лиште и да играме мал фудбал, па тогаш ќе го при-
влечиме вниманието на сите и на нашите родители 
кои нѐ заборавија и нѐ оставија, оти постојано се на 
работа. Тие немаат време за нас, а кога ќе се вратат 
пак немаат време за нас, оти се уморни и сакаат да 
спијат, да одморат. И затоа јас на сите родители сакам 
да им порачам во овој час дека децата не треба да се 
забораваат и да се оставаат. (Проgолжува gа говори 
во стих)
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...Многу ли,
малку ли,
децата бараат.

Многу ли,
малку ли,
децата се караат....

(Веgнаш по Веселко се вклучува 
Лимонка)

Лимонка: (Тажна. Кон сите) Јас 
мислам дека нашите родители 
доволно не нѐ сакаат, оти поина-
ку можеби ќе беше сѐ. (Проgол-
жува gа говори во стих)

...Многу ли,
малку ли,
децата будни сонуваат.

Многу ли,
малку ли,
децата тајни чуваат.

Многу ли,
малку ли,
им веруваат на возрасните...

Развигорчо: (Кон Лимонка) Јас 
мислам, Лимонка, дека не си во 
право. Нашите родители нѐ сака-
ат најмногу на целиот свет. И не 
постои за родителот ништо по-
важно, не, исто како за пчеличка-
та цвет. (Кон сите. Проgолжува 
gа говори во стих)

Ете, тоа ќе го дознаете
и сами ќе го препознаете,
кога  вистински ќе пораснете...

Лимонка: (Кон сите) Ама... (Мала 
пауза) Јас не мислев така... (Мала 
пауза) Оти... (Проgолжува gа го-
вори во стих)

Детскиот поглед е светоглед,
надежно гледа во недоглед,
и кога сами себе не си веруваме,
и кога сами себе се изневеруваме...

Карфиолка: (Кон сите) Ние сме 
деца кои безгрижно треба да 
растеме и во животот да научиме 
што е добро, а што е лошо. На-
шите родители за нас го прават 
најдоброто, кој колку може и кој 
колку умее. Затоа... (Проgолжува 
gа говори во стих)

На платното што засенува  
во ноќта, 

детето црта ангел на среќата   
и моќта,

на темното дно на страшното  
паѓање

детето го насликува новото  
раѓање...

(На прозорецот оg gомот се 
појавува главчето на Лустер-
ко. Тој ги глеgа и се срами зо-
што претхоgно не им ја отвори 
вратата gо gомот и не им се 
приgружи на gецата во желба-
та играта gа ја вратат на весе-
лата улица, оти не верувал gека 
тоа може така gа се случи. Сега 
Лустерко се срами gа ги праша 
gали ќе го примат и ќе го вклу-
чат во gетските игри)

Каранфилко: (Кон сите) Ајде 
другарчиња, момчиња и девој-
чиња да направиме игралиште 
мало па да заиграме фудбал. (Го 
зgоглеgува главчето на Лус-
терко) И она главче што свети 
таму да го донесеме тука. (По-
кажува со рака кон прозорецот 
на Лустерко. Кон Лустерко) 
Ајде Лустерко, доста светиш, 
дојди тука да заиграш со нас, оти 
и самиот знаеш (Проgолжува gа 
говори во стих)

Таму каде што и небото тагува,
само дете може надежно да   

се радува,
кога сите бродови и лаѓи  

потонуваат,
децата го живеат тоа што   

го сонуваат....

(Лустерко го затвора прозоре-
цот и веgнаш се созgава преg 
gецата. Сите го прегрнуваат во 
знак на gобреgојgе)

Лустерко: (Кон gецата. Кон 
сите) Простете ми што не веру-
вав дека ќе успеете во ова. И јас 
сакам со вас да бидам, и овој 
таблет (Го покажува преg gеца-
та) повеќе не сакам да го видам! 
(Го фрла) Тој ни го украде дет-
ството, нѐ сокрива еден од друг, 
нѐ прави несреќни, а среќни мо-
жеме сите да бидеме, јас сакам 
сите да видиме (Проgолжува gа 
говори во стих)

Планини и гори
руменило взори,
жубор на води,
незгоди и згоди,
птици разлетани,
полиња расцветани,
животинки раздвижени,
весели и загрижени...

Пешкирчо: (Кон Лустерко. Кон 
сите) Така е, и да видиме приро-
дата што прави, да научиме мно-
гу работи сами и зошто (Проgол-
жува gа говори во стих):

...Треба храна да има,
за целата зима.
Да научиме:
Како животните се хранат?
Како едни од други се бранат?
Како лиска пилиња краде?
Како волкот јагниња јаде?
Како змија голта жаба?
Како ѕверот страшен див
го проголтал зајко сив?
Кога во зима студот ѕемне
и опасност насекаде демне,
животни и птици
некаде се кријат,
децата спокојно во топло
си спијат,
на вкусна храна тие си се радуваат,
мама и тато грижливо ги чуваат....

Сите: (Во еgен глас. Кон сите. 
Говорат во стих)

Пролет зеленее и цвета,
сончко над планини шета,
летото плодовите ги зрее,
во поле жетва се жнее,
есента остава само суви гранки,
зимата е време за снешковци и санки.

Детето во сите случувања  
во природата

ги сонува само убавината   
и слободата.

Во тоа е најголемата тајна, ете,
сепак  најубаво е да си дете. 

(Се слуша gетска весела музика. 
Децата се разбркуваат. Полека 
излегуваат оg сцената.)
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СТАВ

али на писателот кој пишува на мал по рас-
пространетост јазик му е дозволено да биде 
загрижен за судбината на светот? Би се 
рекло дека тоа никој не може му го забра-

ни, но не верувам дека некој е заинтересиран да го 
слушне. Како што претставникот на сиромашен на-
род и сиромавиот од самиот тој народ не можат да 
се мерат со богатите (народи и единки), зашто со 
многу помалку принадлежности мораат да платат 
иста цена, така исто и писателот од малиот јазик 
нема зошто да биде загрижен, зашто светот сосе 
грижата за него им припаѓа на големите и богатите. 
Другите се публика собрана да ги плати билетите и 
да го смете ѓубрето. Загрозеноста на светот е прем-
ногу достоинствена тема за да може да биде пред-
мет на расправа за маргиналните групи и единки. 
Така барем изгледа кога се гледа од светот. Како е 
внатре, во „срцето на темницата“, каде што се одви-
ва животот, анонимен и неважен, но сепак стварен?

Мојот роман „Правта на библиотеките“, покрај 
другото, се занимава и со тие невидливи катчиња 
на постоењето, а го поставува и прашањето за ус-
тројството на светот. Според гледишта изнесени 

во романот, доколку сум го прочитал добро, про-
излегува дека она што го држи светот, базичната 
наука и уметноста, е деградирано на ниво на техно-
логија („употребна вредност“), со што оригиналите 
останале скриени, а наместо нив завладеале пла-
гијатите, сурогатите и фалсификатите. Како главни 
спасители на светот, пак, се претставуваат некои 
лунатици и божјаци кои животот го афирмираат 
божем со самото свое живеење и со своите луди 
идеи. Дали е тоа реално? Дали е тоа дозволено? 
Смее ли да се каже дека животот е грешно уреден, 
дека мутирал како вирус што го јаде здравото тки-
во? Се разбира дека тоа не е дозволено во пристој-
ниот свет, но можно е како и секоја утопија.

Како и да било, доволно е да се погледаат вести-
те раширени по Мрежата, па да се види дека и во 
ова не-време на „не-љубов во време на колера“, ки-
чот што го труеше светот пред вирусот, и самиот 
станал Вирус, сѐ позаразен, сѐ пораширен, сѐ поне-
уништлив. Препознавањето на стварноста нависти-
на не е лесна работа. Дали е оваа Корона – предиз-
викана од ништожен причинител, што се шири бргу, 
а засега ѝ нема лек – само смртоносна болест, или 

ЗАГРОЗЕНОСТА НА СВЕТОТ КАКО 
КНИЖЕВНА ТЕМА
Митко Маџунков

Д
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е и метафора за светското устројство без вредно-
сен систем, во кое ништожното исто така е моќно и 
смртоносно, и исто му нема лек?

Ова што моментално се случува со светот е голе-
ма срамота за човештвото. Прашањето за заговор 
е неважно во споредба со сознанието дека бла-
говремено можела да се изработи вакцина и дека 
оваа катастрофа можела да биде спречена. Тоа не 
е направено само затоа што изработката на лекот 
не бил ничиј интерес. Затоа што науката е ставена 
под папокот на Светското Устројство кое не знае за 
друг интерес освен за самиот Интерес, како и за по-
следователните интересни интереси на интереси. 
А таму каде што е интересот главен нема убавина, 
вели Кант, или – народски речено – онде ни трева 
не расте. Едно параживо не-суштество ќе однесе 
многу животи и ќе направи финансиска штета од 
трилиони евра со кои, однапред и правилно употре-
бени, можеле да се се решат сите материјални про-
блеми на човештвото, од гладијата и сиромаштија-
та до пронаоѓање лекови за неизлечливи болести и 
до затнување дупки на небото и во земјата. Толкав 
е капацитетот на човековиот ум кога ќе му се даде 
важност и кога не е заробен во атомски подмор-
ници и качен на носачи на авиони. Но тоа не е во 
интерес на капиталот. Интересот на книжевноста 
е да го спасува светот, но интересот на светот не 
е да се спаси самиот себе. Силата и Власта ќе го 
искористат Злото да натрупаат уште повеќе капи-
тали, а цената ќе ја платат божјаците од мојот ро-
ман, оние што сакаат да го спасат светот, но тој им 
свртел грб. Како што рекла една шпанска докторка 
резимирајќи ја, гротескно но успешно, состојбата во 
светот: „нека ве лечат сега Меси и Роналдо“.

Големите катастрофи се подносливи само тогаш 
кога се верува дека ќе создадат подобар свет, како 
што веќе е забележано. Во спротивно, се создава 
клима за песимизам. Кога бранот на ова зло ќе по-
мине, светот, за жал, нема да се промени на поарно. 
Краткотрајното обединување поради заедничката 
несреќа нема да го промени устројството на светот, 
како ни свеста за важноста и неважноста на нешта-
та. Несреќата ќе биде искористена богатите да ста-
нат уште побогати, а сиромасите уште посиромаси, 
зашто не треба памет да се знае она што се повто-
рува и потретува. Додека на оние што ќе останат 
без работа, без живеалишта, без егзистенција, не 
им текне да си го вратат она што им е грабнато – но 
подобро ќе биде да не ја видиме реализацијата на 
тоа сценарио. Оние пак најсиромасите, клетниците 
кои кренале раце од себе и си го промениле името 
во надеж за подобра иднина, доколку преживеат, 
допрва ќе видат дека животот што доброволно ќе 
го дадеш, ни Господ не може да ти го врати. Тоа го 
знаат дури и трговците што тргуваат со тие нешта.

Дали сегашното устројство на светот го овозмо-
жува опстанокот на светот не може да каже писа-
тел од невидливата зона. Тој може да изнесе само 

претпоставки. Во една неуспешна држава, Југосла-
вија (неуспешна затоа што пропаднала), Македо-
нија не само што постоеше туку македонскиот ја-
зик и култура беа на сцената на целиот тој простор 
населен со народи и народности. Кога здружените 
(успешни) народи на ЕУ ќе ги стават македонските 
писатели во својата лектира, ќе се најдеме на по-
четната точка на „преговорите“. Дотогаш, доволно 
е да знаеме дека прашањето за иднината е решено 
и дека останува само сегашноста таква каква што 
е.

Митко Маџунков (Струмица, 19.03.1943), рас-
кажувач, романсиер, драмски автор, есеист. 
Гимназија има завршено во Струмица, а Фи-
лолошки факултет (Светска книжевност со 
теорија на книжевноста) во Белград. Работни-
от век го поминал главно во Библиотеката на 
Град Белград. Некои книги му се објавени пр-
вобитно на српски јазик. Добитник е на повеќе 
книжевни награди и признанија: „Исидора Се-
кулиќ“, „Рациново признание“, „Војдан Чернод-
рински“, Роман на годината на „Детска радост“, 
Книга на годината на „Македонската книжевна 
фондација“, Роман на годината на „Утрински 
весник“; добитник е на Државната награда 
„11 Октомври“, на наградата за животно дело 
„Војдан Чернодрински“, а двапати ја има доби-
ено и годишната награда на Град Струмица. Се 
занимавал со преведување, а и самиот е преве-
дуван на повеќе јазици. Застапен е во домашни 
и странски антологии. Во 2006 година се врати 
од Белград да живее во Македонија. Член е на 
ДПМ од 1979 г. Член е на МАНУ.



16 бр. 134 (1/2020) | Стожер

Луан Старова

Книжевноста е напаg на границите!

Франц Кафка

танавме емигранти засекогаш откако ја минавме 
најпроклетата граница на Балканот, а можеби и на 
светот, границата помеѓу Албанија и Југославија, 
односно Македонија, на брегот на Охридското 

Езеро, помеѓу Поградец и Свети Наум, границата којашто 
продолжуваше и во самото Езеро, па потоа на копното на 
другиот брег и на крајот завршуваше во нас самите.

Каде и да одевме потоа, ја носевме границата со себе, 
таа стануваше скриен дел од нас. Во семејството, откако 
се постави границата и ги пресече нашите животи, уште 
од Дедо, преку Баба, Татко, Мајка и јас – нараторот, сите 
си имавме свој дел од историјата на границата, свој 
дел од границата во себе. Како да беше одредил некој 
откако семејството беше осудено на исчезнување од 
неочекуваните и злокобни удари на историјата, мене ми 
остана долгот да ја обединам историјата за границата на 
семејството во период од сто години.

И не беше лесна оваа мисија, со моето пишување 
требаше да ја нападнам од сите страни таа клета гранична 
линија. Најтешко беше да се најде ред во непредвидливата 
историја на границата. Можеби историјата требаше да 
започне од манастирот Свети Наум, духовен светилник кој 
десетина века ќе го осветлува патот до Бога крај светите 
сини води...

 

Тоа беше една од најнеобичните и мистериозни 
граници, чија судбина ја менуваше непредвидливата 
балканска историја. Границата ги раздели и двата извора 
на Охридското Езеро – едниот остана во Македонија, а 
другиот, Дрилон, на албанската страна. Овие извори го 
хранат Охридското Езеро со бујни води, кои истекуваат 
бучно создавајќи го краткиот буен тек на реката Црн Дрим, 
која се влева во Јадранско Море.

Мистеријата на границата се надоврзуваше на другите 
чудеса кои извираа со охридските води. Тука во прв ред 
остана запаметен свети Наум како чудотворец со моќта, 
и за време на животот и по смртта, да лекува луѓе од 
најразлични болести, посебно од душевни болки, луѓе 
од разни вероисповеди. Во една посланица се вели дека 
чуgата и благоgатите на светецот се толку многубројни 
што ги наgминуваат и множеството ѕвезgи.

Овде како никаде на балканските предели се мешаат 
чудесните убавини на природата, енигмата на водите, 
шепотот на нивната тишина, празникот на боите, светоста 
и вревата, верувањето, надежта на сиромасите и 
обесправените. 

Судбината на манастирот Свети Наум и блиската граница 
беше на необичен начин поврзана со нашето семејство. 
Со години трагав по присуството на манастирот во 

Издавачки центар ТРИ, 2017 г.

„ГРАНИЦА“
(ИЗВАДОК ОД РОМАНОТ)

семејната меморија, тешко можев да го задоволам своето 
љубопитство. 

Имаше други приоритети во тие времиња: Татко, стратегот 
на нашиот емигрантски живот, беше свесен за постојаната 
закана на смртта откако го напуштивме родното место и ја 
преминавме тајно границата. 

Татко беше свесен дека поради тој проклет инцидент на 
историјата, минувајќи ја границата со цел да се ослободиме 
од нејзиното проклетство, ја губевме засекогаш својата 
родна земја, животот со нашиот албански јазик, ги губевме 
делот од семејството, пријателите, гробовите на нашите 
предци, завршувавме засекогаш во темнината на заборавот. 

Татко беше свесен уште и за тоа дека, и покрај 
избегнувањето на непосредната опaсност, семејството 
можеше да биде интернирано во некој фашистички 
концентрационен логор во Италија, поради неговата 
непомирливост со фашизмот. Најбитно беше да се сочува 
главата над рамена во критичните времиња.

Беше уште свесен и за тоа дека зад границата треба со 
семејството да ја влече тажната сенка на емигрантската 
судбина, на маргините на другите, на долгиот и неизвесен 
пат на здобивањето со доверба за лојалност во новата 
земја, ако имаше можност некогаш да се добие.

Но ние, неговите деца, ја наследивме Татковата бегалска 
напнатост помеѓу родната и новата земја. Никогаш не 
можевме да се ослободиме од чувството дека живееме 
два различни живота или два живота во еден – еден, кој 
беше оставен зад границата, и другиот, што го живееме на 
другиот дел од границата.

И така, живеејќи во два живота, на двете страни од 
границата, ние останавме засекогаш нецелосни, недоволни 
за себе и за другите. Емигранти, откорнатици...

Рано разбравме дека минувањето на границата значи и 
доаѓање до слободата која ја губевме, значи спасување 
од смртта што нè демнеше зад петици. Нашите животи, на 
мали и стари, станаа обележани од границата. Може дури 
да се рече дека ние, со текот на времето, станувавме луѓе-
граници, каде и да нè водеше судбината.

„Оваа ведра книга, во исто време, во својата интимна 
текстура, сведочи и за балканскиот трагизам. Авторот 
не ни зборува само како албански бегалец, емигрант, 
екс Југословен, македонски државјанин, туку сведочи 
и како балкански човек, живеејќи и носејќи ги во себе 
судбините на толку многу поврзани, мешани, делени, 
противставувани култури.

Во оваа книга западноевропскиот читател ќе 
открие дека Балканот не 
претставува само земја на 
верски и етнички судири, 
туку исто така и земја на 
култури натопувана и од 
Ориентот и од Окцидентот, 
Северот и Југот; каде што, 
низ страшните упади на 
историјата, семејството, 
таткото, мајката, браќата и 
сестрите, верните пријатели, 
овозможуваат да се живее 
благородно и праведно.“

Едгар Морен

С
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Луан Старова

„ЦАРИГРАДСКИ 
ЕМИГРАНТ“
(ИЗВАДОК ОД РОМАНОТ)

II

Во нашето албанско и балканско семејство отсекогаш 
владеела психозата да се замине некаде, далеку, најдале-
ку... но и спротивното чувство по секоја цена, и кога дем-
нела најголемата опасност, да се остане во родната земја! 

Не се знаеше јасно од каде идеше поривот за замину-
вање, но секоја генерација имаше удел во останувањето 
и заминувањето. Понекогаш се делеше самото семејство: 
често заминуваше таткото поведувајќи го најстариот син 
со себе, а мајката остануваше со другите чеда. И така до 
крајот на животот остануваше надежта семејството пов-
торно да се обедини!

Дедо Ахмет и син му Ариф, поданици на Османското 
Царство, во времето кога од неговата големина и сјај беше 
останала само сенката, не мислеа да патуваат кон Цариград, 
како многумина други од големото албанско семејство со ве-
кови населени во албанската каза Старова, а потоа доселени 
во гратчето Поградец на бреговите на Охридското Езеро.

А Татко неочекувано и тајно појде кон Цариград. Тој долго 
време скришум, посебно од својот татко, се интересираше за 
патиштата кои можеа најбрзо да го одведат до Цариград. Ги 
проучи возните редови на „Балкан експрес“, неговите балкан-
ски приклучоци кои ќе го одведат во Цариград. Ги проучи и 
бродските врски од пристаништето во Солун или Драч. Беше 
време кога владееше Големата војна. Во годината кога раз-
мислуваше да замине за Цариград, војната и границите, вар-
дени од спротивставените војски на Антантата и Централните 
сили, го претворија Балканот во вистински лавиринт.

Албанија беше прогласена за независна држава на Лон-
донската мировна конференција во 1912 година, а за време 
на војната остана независна само на хартија. Беше поделе-
на меѓу водечките Централни сили (Австро-Унгарија, Буга-
рија...) и силите на Антантата (Франција, Италија...).

Сепак, поморските врски, обезбедувани од големите бри-
тански, англиски и италијански компании, беа посигурни од 
копнените. Татко цврсто веруваше дека еден ден сепак ќе 
го најде патот кон Цариград, но без да ѝ се препушта на 
судбината, туку да ја предизвика. Во неговите мисли и со 
ништа сите патишта водеа само кон Цариград…

Гигантската империја од која некогаш трепереше цела 
Европа, во големи делови беше останала само осакатена 
сенка од некогашната величина и моќ. Националните дви-
жења од Египет до Дунав поттикнуваа реформи кои ќе ја 
предизвикуваат вековната инерција и Царството ќе биде 
конечно разурнато од лошите потези на Султанот кој се за-
мислуваше Луј XV, иако монархијата тешко се приспособу-
ваше на промените што ги условуваа модерните времиња.

Беа разбиени митот и мистеријата за непобедивоста на 
господарот на светот од Босфор. Империјата се сведе на 
каталог од клишеа, анахрони, безживотни школки со изгу-
бена жива содржина...

[…]

Вистина беше дека Татко се беше подготвувал еден ден 
да замине во Цариград, ама тоа беше само замисла, далеку 
од остварување. Во своето сопче на таванот со кревет, маса 
и полица со неколку книги од семејната библиотека и некол-
ку на француски јазик подарени од францускиот командант 
Едуар Мортје, Татко ја беше закачил големата географска 
карта на пошироката област околу Охридското Езеро, уште 
од времето на австроунгарската окупација на Поградец. Врз 
географската карта беа означени патиштата кои од тогашна 
Албанија водеа кон Цариград, по сувоземен железнички пат, 
и по морски пат, од пристаништата Валона, Драч и Солун. 
Кон Цариград патуваше и митскиот воз „Ориент експрес“, со 
свој крак кон Балканот.

Во овој воз со мистериозно минато патуваа императори, 
генерали со куп ордени на градите, дипломати кои ја ком-
плицираа судбината на балканските народи, шпиони од раз-
лични табори. Но во „Ориент експрес“ патуваа, добро контро-
лирани, и обични смртници.

Татко тешко можеше од Поградец да стигне до „Балкан 
експрес“, а потоа со него до Цариград. Згора на тоа, пругите 
беа често бомбардирани, возовите во прекин. И така, се оп-
редели за Цариград да патува од Солун со редовна бродска 
линија.

Баба Хазбије имаше браќа кои живееја во Измир и ја беа 
продолжиле семејната традиција станувајќи и во Турција по-
знати адвокати. И така планот конечно беше изготвен. Татко 
првин ќе замине преку Битола во Солун со воз, а оттука со 
брод до Измир, па во Цариград. Всушност, за да стигне до 
Битола, требаше да ја мине границата која ги делеше силите 
на Антантата со Централните сили. Таа минуваше и среде 
Езерото, имаше бегалци кои границата ја минуваа со пли-
вање, но се разбира, Татко не ја земаше тогаш предвид оваа 
варијанта...

* * *

Остануваше границата да се мине кај манастирот Свети 
Наум, а потоа следуваше патот кон Охрид и Битола, до возот 
кој патуваше до Солун, во придружба на францускиот офи-
цер.

Татко многу добро го познаваше пределот околу Мана-
стирот Свети Наум, кој ни беше многу близок во семејната 
традиција. Многупати се случувало Мајка да запали и свеќа 
во Манастирот...

Баба веруваше дека со минувањето крај Манастирот на 
патот кон Цариград ќе биде благословен од Бога, на којшто 
предците му останаа верни.

Баба Хазбије со солзи во очите на својот син му даде едно 
ќесе со два-три златника и ковани турски пари, да му се нај-
дат на долгиот и неизвесен пат.

„Луан Старова со секој свој роман упорно и доследно ја надоградува 
својата Балканска сага, монументално дело во овие тешки години кои 
можеби ќе бидат пресудни за Балканот.“  

Ив Бонфоа
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ИЗВАДОК ОД „РОМАН ЗА АПОРИИТЕ НА 
ЕМИГРАНТСКИОТ КОПНЕЖ“ 
(КОН „ЦАРИГРАДСКИ ЕМИГРАНТ“ НА ЛУАН СТАРОВА)

Ферид Мухиќ

остојат писатели кои, колку и да се трудат, 
никогаш не успеале јасно да ја определат својата 
централна тема; постојат и писатели кај кои 
нивната основна тема може да се насети, дури и 

одвреме-навреме да се преточи во кохерентен книжевен 
текст, но и во долги периоди од нивното пишување 
сосема да се загуби во експерименти и талкања.

Луан Старова спаѓа во категоријата писатели чиешто 
дело тематски е конзистентно и монолитно, како 
изделкано од еден блок мермер; кај оние најодбраните, 
целиот опус тематски е толку доследен што може да 
се изрази со еден единствен збор. Во опусот на Луан 
Старова тој збор е – емиграција! 

[…]

Од судбина на едно семејство, емиграцијата во овој 
роман суптилно и спонтано прераснува во филозофска 
тема; од следењето на постапките, дилемите и одлуките 
на еден човек (Таткото), приказната се трансформира 
во контемплација на судбината на човештвото; од 
конкретна приказна, прецизно маркирана и просторно 
и временски, романот се воздигнува во парадигма за 
емиграцијата како универзална и вечна состојба на 
човечкиот род.

Под јасно назначената топографија на конкретни 
настани од секојдневјето, постапно (колку ненаметливо, 
толку несопирливо), во романот се откриваат апориите 
на емиграцијата како копнеж и како синдром; како 
неизбежност и како невозможна состојба; како стремеж 
да се вратиме и како сознание дека никакво враќање не 
е можно!

Емиграцијата се открива во сите свои противречности 
и величественост, како мака и како спас, како закана и 
како возбуда, како стигма и како привилегија, за да се 
кристализира конечно во неспоредливото чувство на 
метафизичкиот копнеж. Зар човекот не е, повеќе од сѐ 
друго – суштество на емиграција!?

[…]

Оти, не беше ли првата емиграција, на самиот почеток 
на човечкиот род, емиграцијата од градината Еден 
дотука, до Долината на плачот!? И оттогаш сите сме 
тука, во емиграција! Од која единствениот излез е да се 
умре! Копнежот да се прекине емиграцијата наизменично 
се изразува како императив на враќање, како повтеж да 
се замине – за да се врати; и обратно, како императив да 
се одбегне емиграцијата, да останеме тука каде што сме, 
на свое. На свое!?

Да, токму така: на свое! Оти целата планета е наше 
родно место! По првата, Големата емиграција, сите сме 

емигранти, но сите сме емигрирале на исто место, тука! 
Каде и да сме, на свое сме! Секое присвојување на кое 
било парче од оваа Земја е неоправдано, секоја забрана 
да се остане и секое прогонување од кое било и на кое 
било место, е насилство и злосторство! Секаде, каде и да 
сме во овој свет, на ова зрно песок наречено планетата 
Земја – на свое сме! Секој од нас, без исклучок.

И така, апориите на емиграцијата како метафизички 
копнеж стануваат очигледни и неразрешливи! Никој 
никаде не може да емигрира, а сепак, копнежот да се 
вратиме (некаде, каде и да е, но да се вратиме!) останува, 
не згаснува, тлее во нас како болка што не минува.

[…]

Како и да живееме, каде и да одиме, колку и да 
веруваме дека сме си го нашле местото и дека конечно 
сме таму каде што припаѓаме, емигрантскиот копнеж 
останува во нас. Стивнат, латентно прикриен, но како 
некоја јанѕа наеднаш ќе нѐ полази: свеста дека сепак и 
оттука ќе мора да се замине, не замира никогаш докрај.

Токму во таа и таквата метафизика на емиграцијата, 
емигрантскиот копнеж трепери, проблеснува и добива 
свои конкретни контури во романот Цариграgски 
емигрант. Со тоа Луан Старова се промовира како еден 
од најдобрите познавачи и најдлабоките толкувачи на 
феноменот на емиграцијата како универзална состојба 
на човечкиот род.

[…]

Во овој живот, на овој свет, секој човек е емигрант. И 
Али Фети Окјар, близок роднина на семејството Старова, 
роден во Прилеп, инаку соборец и близок соработник 
на Мустафа Кемал Ататурк, подоцна избран за втор 
премиер на Република Турција и за втор претседател на 
Собранието на Република Турција; и неговиот син Осман 
Окјар, истакнат професор по економија комушто неговиот 
татко му го оставил аманетот да го бара и пронајде внук 
му Ариф Ахмет Старова – Таткото, од големата сага на 
Луан Старова; и неговата сопруга Ервехе, мајката на Луан 
Старова; и самиот Луан Старова. Но што е со Дедо, за 
кого Луан Старова изрично вели: „Тој никогаш не стана 
емигрант“!?

И тој бил емигрант. Како сите луѓе. Но тој бил емигрант 
во кој копнежот да се остане бил посилен од копнежот 
да се замине. Бидејќи знаел дека постои само едно 
вистинско заминување. Дотогаш, си рекол, остани си 
таму каде што ти е дома. Во оваа земја на Езерото!

(Текстот е интегрално објавен во романот 
„Цариграgски емигрант“ на Луан Старова.  

Скопје: ТРИ, 2019)

КРИТИКА

П
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Луан Ариф Старова (14.08.1941) е роден во Поградец, Ал-
банија, а од 1943 г. живее во Македонија, прво во Струга, 
потоа во Скопје. Дипломирал француски јазик и книжев-
ност. Од 1974 г., по магистрирањето и докторирањето во 
Загреб, специјализира од областа на француската модер-
на книжевност на Сорбона во Париз и кариерата ја про-
должува како универзитетски професор на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Бил амбасадор на 
СФРЈ во Тунис и во Државата Палестина (со седиште во 
Тунис), прв амбасадор на Република Македонија во Фран-
ција, постојан претставник во УНЕСКО и нерезидентен ам-
басадор во Шпанија и Португалија. Член е на ДПМ од 1970 
г. Од 2003 г. е член на МАНУ, а од 2012 и нејзин потпрет-
седател. Член е на Медитеранската академија, на Европ-
ската академија и почесен член на Албанската академија 
на науките.
Пишува на македонски, на својот мајчин албански јазик и 
на француски. До 1991 г. е познат главно по своите есеи, 
патописи, книжевни студии и преводи.  Во 1992 г. го издава 
романот „Татковите книги“, матична книга на една циклич-
на сага именувана од авторот како „Балканска сага“, со до-
сега објавени 20 романи. Повеќето од нив се преведени на 
триесетина јазици; за нив се напишани голем број критики, 
книжевни студии, одбранети се дисертации на универзи-
тетите во Варшава, Тирана, Скопје, пишувани се и одбра-
нети магистерски трудови, организирани се промоции во 
повеќе европски градови.
За своето книжевно дело Луан Старова е добитник на 
државните награди „Климент Охридски“, „11 Октомври“, 
наградата на Град Скопје „13 Ноември“, Рациновото при-
знание, двапати наградата за прозна книга „Стале Попов“, 
а романот „Балканвавилонци“ беше прогласен за роман на 
годината на „Утрински весник“. Добитник е на највисокото 
француско признание Командант во Редот на уметности-
те и книжевностите и на еден од најголемите француски 
ордени – Офицер на Националниот ред на Легија на честа.

ашето романескно творештво многумина го сме-
таат за вистинска балканска сага за комплексното 
прашање за балканскиот идентитет. Во париската 
книжевна критика вашата сага се вбројува во ре-

дот на големите европски романи. Свесно ли го избравте 
романот (како вечно отворен жанр) како мегдан за вечно 
динамичните поими идентитет и Балкан?

Доцна во животот (на мојата 50-та година) решив да си ја 
пробам среќата во пишување роман, кој е еден од големите 
и доминантни книжевни жанрови. Така, во 1992 година (пред 
28 години) го објавив романот „Татковите книги“, всушност 
најава на „Балканската сага“, која до денес содржи 20 ро-
мани и натаму е во тек на создавање. Балканот го живеев 
во постојани метаморфози, животот во Југославија, со неј-
зиниот распад низ братоубиствени војни, беше предизвик 
да се трага по причините за балканскиот трагизам, посебно 
нагласен во XX век, од кој не беше поштеден ниту еден на-
род. Зошто? 

Политичарите и историчарите имаат свои објаснувања, не-
доволни да се објасни и разбере комплексноста на балкан-
скиот идентитет. Се вели дека литературата не може ништо, 
но ништо не може колку литературата (Малро). 

Балканците имаа заедничко минато на неколку империи 
врз својот идентитет: Римската, Византиската, Османската, 
Австроунгарската не беа без свои рецидиви, и на крајот им-
перијата на комунизмот. Падот на секоја империја означувал 
обнова и надеж на потчинетите народи.

Речено е и дека Балканот бил мегдан на многу трагични 
настани и ликови како во трагедиите на Шекспир. Осман-
скиот период, на пример, долго време ќе биде предмет на 
пишување и истражување на балканскиот трагизам кај кла-
сиците Иво Андриќ, Никос Казанѕакис, Исмаил Кадаре, Ан-
тон Дончев и други.

Како базичен елемент во „Балканската сага“ е земено 
едно балканско, поконкретно албанско семејство во XX век, 
со проникнувања во другите идентитети...

ИНТЕРВЈУ СО ЛУАН СТАРОВА 

ЛИТЕРАТУРАТА ЈА КРЕПИ НАДЕЖТА 
КОГА ТАА Е ИЗНЕВЕРЕНА
Александра Јуруковска

„Отсекогаш сум верувал дека 
вистинската литература мора да има 

своја мисија, вон традиционалните 
модели да забавува, разубавува, 

поучува“, вели акад. Луан Старова. 

В
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Вашите јунаци, па и раскажувачи, речиси секогаш се 
некаде помеѓу минатото и сегашноста. Дали романескна-
та сага е своевиден фиктивен излез од историјата и како 
простор и како време?

Отсекогаш сум верувал дека вистинската литература 
мора да има своја мисија, вон од традиционалните моде-
ли да забавува, разубавува, поучува. Литература ја крепи 
надежта кога е таа изневерена. Познато е кажувањето на 
нобеловецот Черчил дека Балканците создаваат повеќе 
историја отколку што можат со неа да се справат. 

Литературата треба да биде „дозирана историја“, однос-
но моќна да го „елиминира вишокот историја“, да одржи 
рамнотежа меѓу индивидуалното и колективното битие. 
Обично авторот кој создава според „националниот урнек“ 
лесно запаѓа во ограничување на своите можности.

Мојата судбина, мојата тријазична опстановка (на ал-
бански, македонски и француски јазик) ме прави безус-
ловно отворен кон gругите, надвор од секакви конјунк-
тури. Балканците имаат и голем број позитивни заеднич-
ки страници од нивните истории, со кои не би можела 
да се изневери книжевната надеж. Не може да постои 
вистинска фикција, впрочем и метафора, без проверката 
во реалноста. Само така, како што велеше Бодлер, „лите-
ратурата е самиот живот“.

Во многу од своите дела имате и демистификација, кри-
тика, иронија за идеологијата („Времето на козите“, „Ате-
истички музеј“, потоа романот „Враќањето на козите“). 
Дали од денешна временска дистанца научивме нешто 
од одредени грешни толкувања на политичката идеоло-
гија?

Како одговор на вашето прашање можеби најдобро би 
можел да послужи романот „Времето на козите“ (1993), 
досега објавен на 20 јазици во светот, кој на најдобар на-
чин, сведочејќи за судбината на козите во тоталитаризмот 
(комунистичкиот режим ги ликвидира за да создаде работ-
ничка класа од козарите), претставува и иронична и саркас-
тична парабола на наметлива идеологија. 

Оваа книга пред извесно време се објави во Словенија и 
предизвика големи одеци кај младите книжевни критича-
ри, кои во ликовите организатори на „масакрот на козите“ 
ги гледаат нивните потомци како спроведувачи на транзи-
цијата по падот на социјализмот!

Доцна во животот (на мојата 50-та година), по еден долг 
период посветен на студирање на книжевноста, по две ди-
пломатски мисии во Тунис и Париз, долга активност како 
новинар, автор на есеи, монографии и други книжевни сту-
дии, решив да си ја пробам среќата во пишување роман, кој 
е еден од големите и доминантни книжевни жанрови.

Се менува ли балканскиот идентитет во денешниот ев-
ропски контекст?

Едно од централните прашање што си ги поставува нарато-
рот во „Балканска сага“ е справувањето со клучното прашање 
на Балканците: континуитет/gисконтинуитет во истори-
ска, културна, цивилизациска опстановка наспрема Европа. 

Европските империи Римската, Византиската, Австроун-
гарската, ќе ги означат главните цивилизациски линии, кои 
ќе станат постојани граници за Балканците, но и еден вид 
историски дефетизам, со неостварливата цел – „да се стаса 
Европа“. Денешните стремежи на Европската Унија, да го 
приклучи и Западниот Балкан (тоа е веќе сторено со Грција, 
Бугарија, Романија, Словенија, Хрватска) во својот цивили-
зациски простор, е секако добар и единствен предизвик и 
за нашата земја. Што ќе се случи со поединечниот иденти-
тет на балканските земји во рамките на Европската Унија? 
Тоа е секако друго прашање и заслужува посебно внима-
ние. Секако ќе дојде до отстапки на некои од обележјата 
на националниот идентитет, за сметка на идентитетот во 
рамките на Европската Унија.

Главно семантичко јадро во вашите книги е семејството, а 
од него и моќните фигури на Мајката и Таткото. Како гледа-
те на модерните (ре)дефинирања на поимот семејство?

Во недостиг на регуларни институции во минатото за од-
брана на семејството, во недостиг на социјални организми, 
семејството ќе биде на браникот во одбраната на животот 
во потесната и пошироката заедница. 

Во мојата „Балканска сага“ централните ликови главно 
во сите романи се безимените Татко и Мајка, чија главна 
мисија во животот е одбраната на своите чеда, низ сите 
ветромети на судбината, балканските и светските војни, 
периодот на Студената војна. Еден од индикаторите на 
кризата на новата потрошувачка цивилизација е секако и 
евидентната криза на семејството, самракот на неговите 
вредности кои невидливи, ефикасни, незаменливи и сигур-
но го воделе човештвото напред. Трагично е што денес не 
се наоѓаат моќни сили да го спасат и заштитат семејството, 
туку се оди кон негово маргинализирање и обезличување. 
Една од причините за современата цивилизациска криза 
бездруго е и кризата на семејството во светот.

Димитар Башевски, Едгар Морен и Луан Старова , 1991 г.
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Мојата судбина, мојата тријазична опстановка (на ал-
бански, македонски и француски јазик) ме прави безус-
ловно отворен кон gругите, надвор од секакви конјунк-
тури.

Колку вашата припадноста на два, односно на три 
јазика (ако се земе и францускиот) била предизвик, а 
колку ви била од полза?

Двојазичјето, односно тријазичјето во мојот случај е 
судбина којашто ја прифаќам, иако во основа носи по-
веќе предизвици, но и тешкотии да се остане верен и 
доследен во изборот. Со трите јазици се чувствувам во 
голема творечка лабораторија, но сигурен сум дека секо-
гаш од неа излегувам побогат и „позначаен“.

Како ја оценувате македонската и балканската кни-
жевна сцена од вашата прва книга „Луѓе и мостови“ 
(1971) до денес?

Тешко е да се даде поопстоен одговор на вашето пра-
шање, но сепак би истакнал дека литературата на Балка-
нот и во светот се најде на пресвртница. Читањето е во 
криза, поради експлозијата на другите медиуми. Авторот 
повеќе не може да пишува „како некогаш“, новите чита-
тели се формирани во нов дух. Тоа што до вчера беше 
императив на малите национални литератури сега стану-
ва нејасна мисија, се губат главните репери на постоење-
то на литературата – дистрибуцијата на книгата, крити-
ката и сл. Но и покрај сѐ, се пишува и ќе се пишува и чита! 
Читањето ќе опстане како една од последните молитви...

Кои свои колеги современици со задоволство ги чи-
тате? Според вас, кои се најсилните имиња, најсилните 
адути на современата македонска книжевност?

Би можело да се рече дека шест децении живеам и 
создавам во тековите на македонската литература. За-
почнав да работам по завршената гимназија во весникот 
„Млад борец“. Тоа беше одлична можност да ги запоз-
наам врвните македонски автори во тој период, Живко 
Чинго, Петре Андреевски, Слободан Мицковиќ, Петар Т. 
Бошковски, Влада Урошевиќ, Чедо Јакимовски, главни-
от и оговорен уредник на весникот во тој период Њупчо 
Стојменски и други. 

Посебно ме обележа делото на Живко Чинго и пријател-
ството со него. Тој имаше жив и присен однос кон литера-
турата. Беше човек со голема душа која ја пренесуваше во 
тоа што го пишуваше. Тој живееше за литературата, таа 
живееше за него. Им беше верен на пријателствата.

Повеќе од три децении работев на Филолошкиот фа-
култет, уште од времето кога тука работеше великанот 
на македонската јазична наука и книжевност Блаже Ко-
нески. Тој беше еден од ретките научници и поети кој по-
стигна неверојатна „дистинктивна“ синтеза меѓу јазикот 
и книжевноста. Остана ненадминат поет. Имав повеќе 
прилики да разговарам со него, кога доаѓаше на сред-
би со поетот Матеја Матевски во тогашната Комисија за 
културни врски со странство, чиј потпретседател бев јас.

На Филолошкиот факултет еден подолг период се дру-
жев и со Гане Тодоровски, „човек-епоха“ во македонска-
та поезија и книжезналство, а од Факултетот во убав спо-
мен ми остана и професорот Харалампие Поленаковиќ, 
човек со силна научна ерудиција и култна предаденост.

Ако се говори за моите лични афинитети кон македон-
ските книжевни автори, тешко би можел да ги издвојам 
најкарактеристичните. Покрај погоре споменатите, би 
запрел на романсиерите Оливера Николова, Димитар Ба-

шевски, Венко Андоновски, Гоце Смилевски, Лидија Дим-
ковска, Драги Михајловски и други.

Како правите баланс меѓу својата дипломатска ка-
риера, академската и творештвото? Имате ли моменти 
кога поставувате строга граница меѓу нив?

Дипломатијата „ми одзеде“ десет убави години од жи-
вотот. Тоа се две мисии – едната како југословенски ам-
басадор во Тунис и при Државата Палестина, а другата 
како македонски амбасадор во Франција, нерезидентен 
амбасадор во Шпанија и Португалија, постојан претстав-
ник при УНЕСКО. Минувањето низ југословенската ди-
пломатска школа не беше лесна мисија, ниту пак пари-
ската мисија, каде што во прв план беше секојдневната 
дејност за потврдување на македонскиот национален 
идентитет. За среќа, пишувањето не го напуштив, иако 
тоа сега беше префрлено на дипломатски телеграми. По 
враќањето објавив две книги: првата „Амбасади“ и вто-
рата „Нови амбасади“. Ги приклучив кон мојата „Балкан-
ска сага“, трагајќи и по книжевно оправдување на овие 
текстови. Пишувањето е сизифовска мисија, по послед-
ното книжевно дело започнува новото. Јас уште рано, 
како новинар, останав структуриран како пишувач, иако 
со текот на времето се менуваа предизвиците...

И натаму пишувате, ја продолжувате својата „Балкан-
ска сага“, која многумина ја сметаат за отворен проект. 
На што работите во моментов? Дали имате однапред 
одреден редослед или идеите и реализацијата ви до-
аѓаат спонтано?

Во првиот роман „Татковите книги“, збирка на педе-
сетина минијатурни поглавја, се наоѓа можната „матри-
ца“ на Балканската сага. Постои еден вид „геометриска 
прогресија“ во проширувањето на темите и формите на 
идните дела, на досега објавените книги „Времето на ко-
зите“, „Атеистички музеј“, „Балкански клуч“, „Пресадена 
земја“, „Патот на јагулите“, „Балкански жртвен јарец“, „Ер-
вехе – книга за една мајка“, „Потрага по Елен Лејбовиц“, 
„Њубовта на генералот“, „Полифонисти“, „Балканска сага 
– француска рецепција“, „Балканвавилонци“, „Враќањето 
на козите“, „Граница“, „Генералот и пеперугата“. 

На овие романи се надоврзува романот „Јаничари“, за 
кој се документирам со децении (на јаничарството фраг-
ментарно се навраќам и во другите романи) и сега сум 
во завршна фаза врз работата на овој роман. Темата на 
јаничарството во романескна форма е третирана како 
појава што го обележува сето човештво, во повеќе фази 
од неговиот развој, додека на Балканот добива посебни 
облици и се манифестира во повеќе видови.

Каква е моќта на литературата во денешното време на 
доминација на технологијата? Останаа ли прибежишта 
што само таа ги нуди?

Сигурно е дека литературата ја изгуби „својата златна 
доба“ кога постоеше поцврст импакт меѓу книжевното 
дело, авторот и читателот. Роже Кајоа, есеист од светски 
глас, тврдеше дека книгата и литературата нема никогаш 
да го загубат својот примат, како што клинестото писмо 
на Хамураби живеело 3 000 години. Книгата можеби ќе го 
смени својот облик, но никогаш и својата суштина...

Литературата треба да биде „дозирана историја“, од-
носно моќна да го „елиминира вишокот историја“, да 
одржи рамнотежа меѓу индивидуалното и колективно-
то битие.
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ОД РАКОПИСОТ „ДОСИЕ КОВИД-19“
МАРТ 2020 ГОДИНА

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА

Кај нас нема хистерично пазару-
вање како што гледаме по медиумите 
низ светот – празни рафтови и тепач-
ки. По првичниот напад на паника во 
кој настрадаа тестенините и браш-
ното, сега во секое време има речиси 
сѐ. Кога денес, по четири дена, изле-
гов во набавка, слушам во редицата 
стрпливо застаната пред „Стокомак“ 
дека луѓето залудно бараат квасец. 
„Заборавивме да си правиме домашен 
квасец“, реков. Никој не искоментира 
ништо. Како да не им беше јасно што 
зборувам, се направија како да не ме 
слушнаа. А толку е едноставно – ста-
ви вода, брашно, шеќер, 2-3 резанки 
јаболко и за ден-два имаш готов ква-
сец што можеш да си го одржуваш. 
Како вистински деца на консумери-
змот, неповратно ги губиме древните 
знаења за преживување.

* * *

Со неверување ги следам надре-
алните видеа што се вртат на Јутјуб. 
Слики како од средниот век или по-
четокот на дваесеттиот, кога за време 
на црните чуми ги фрлале мртвите 
во купишта и масовно ги запретува-
ле попрскувајќи ги со вар, ако имале 
среќа да го знаат тој драгоцен пода-
ток. Ништо не значи што телото ќе 
се скрие во интимноста на ковчегот, 
зашто и во него останува само тело – 
упокоено, веќе подложно на разложу-
вање и скапување. И каде да се одне-
сат сите тие сандаци што секојдневно 
излегуваат од бергамската болница 
опсадена од короната? Велат дека 
на тесните градски гробишта веќе 
нема место. Градскиот крематориум е 
премал за сите овие тела од кои жи-
вотот се откажал. Доаѓаат армиските 
камиони, ги товарат сандаците – сите 
исти, зашто во смртта сите исти сме 
– и ги носат во првиот голем град. На 
горење. Природните стихии ќе си ги 
добијат повторно материите од кои 
нѐ изградиле. 

* * *

Лабораторија на заговори, лабо-
раторија за тестови, лабораторија за 
расни експерименти, лабораторија за 
вируси, лабораторија за вакцини, ла-
бораторија за паника, лабораторија на 
надеж... Целата Земја е една голема 
лабораторија на стравот. И на издрж-
ливоста.

* * *

Се претворивме во заложници на 
сопствените домови. Балконите ни се 
единствениот дозволен надворешен 
простор. Водите на Вардар радосно 
треперат и се прелеваат под матната 
светлина на високите бандери. Ше-
талиштето е празно. Просторот меѓу 
зградите зјае уште попразен. Откај 
блискиот детски парк се слуша само 
болно лаење на некое куче. И некаква 
злокобна бучава во далечините.

* * *

Ако се заразам – ако ми го довее 
ветрот низ дупчињата на мрежата на 
прозорецот – дали ќе го преживеам?

* * *

Сонувам дека светот полека исчез-
нува. Се одјавува од емитувањето на 
вселената. Како екран на стар компју-
тер при исклучување. Трепнува ед-
наш-двапати, панично гледа за што 
може да се фати, да се вчипчи за овој 
појавен свет за да не го проголта цр-
ната дупка, но веќе нема време да го 
избере спасот, копчето е притиснато и 
процесот на гаснење е почнат. Тажно 
заискрува и заснежува во ќошињата и 
конечно – потемнува. 

* * *

Животот се претвори во бројки. Пре-
бројување. Одбројување. Колку земји 
се со висок или среден ризик. Колку 
се во карантин. Полициски часови – 
од колку до колку. Колку новозара-
зени во последното деноноќие. Колку 
асимптоматски. Колку на респирато-
ри. Колку легнати во чекалниците и 
во секое слободно ќоше во болници-
те. Колку активни случаи. Колку изле-
кувани. Колку починати. 

Од Италија стигнуваат непојмливи 
бројки. Секој ден по седумстотини и 
кусур паднати во битката со невид-
ливиот непријател. Некогаш и по де-
ветстотини. Гробиштата се премали 
за незапирливиот апетит на ковид-19. 
Земјата одбива да ги прими своите 
чеда. Во крематориумите се чека ред 
за горење. Од прав земен сте и во 
прав се враќате...

* * *

Трошките од кесичките леб што 
штедливо ги дојадуваме почнав да 
ги тресам во испразнетата тегла за 
презла. И без тоа е веќе сув и се рони. 
Ќе ги иситнам уште повеќе меѓу длан-
ките и ќе можам да им ги испохувам 
на децата последните пилешки пр-
сти што останаа во замрзнувачот. За 
ручек по ден-два, кога ќе го дојадеме 
реткото гравче што се обидов да го 
згуснам со трите последни лажици 
брашно. 

* * *

– Мечка страв, мене не страв – се 
поднасмевнувам обидувајќи се да 
ги подрасположам децата, да ги ох-
рабрам. Внимателно ги ставам широ-
ките ракавици од проѕирен најлон и 
ги стегнувам со ластичиња над китки-
те. Фала богу што ги зачував неиско-
ристени од кутичињата боја за коса. 
Од времето кога ми беше важно да си 
ги покријам белите влакна. 

Ме гледаат немо. Обезумено. 

– Жити маската – вели конечно ќер-
ка ми. – Колку може да те заштитат 
две влажни марамчиња оптегнати со 
ластичиња на ушите?!

– Подобро нешто отколку ништо – ѝ 
велам. – И Кинезите ги препорачуваат 
на Јутјуб како замена за вистинските.

– Мораш ли? – прашува син ми. 
Стравот во неговите очи е безмерен, 
исконски.

– Сите резерви ни завршија. Ќе би-
дам внимателна... и брзо ќе се вратам. 

Облечена сум во старите, избледени 
тренерки што ги зачував за планира-
ното пролетно бојосување на станот. 
Ќе можам веднаш да ги пикнам во 
машина и да ги исперам на 60+. Ги 
натнувам старите патики, напукани 
како жедна земја. Кога ќе се вратам 
натоварена, ќе ги собујам пред влез-
ната врата. Толку години ме носеа низ 
животот, си го одработија своето. 

Не го користам лифтот. Брзо ги по-
минувам скалите до приземјето и ја 
турнувам вратата со лакотот. Изле-
гувам во прегратките на распроле-
тената земја стискајќи ја платежната 
картичка во џебот. 

Виолета Танчева-Златева
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ПРЕПЕАНА ПОЕЗИЈА 

Алеш Мустар 

СЕМЕЈНА ГРАДИНА
Il faut cultiver notre jardin, 
би сакала да каже мајка ми,
но никогаш не научи француски. 
Низ ракавиците од вештачки материјал
што воопшто не мириса на природа,
рачката на лопатата исцртува симетрични плускавци
врз нежната поетска кожа. 
Во дежелата под Алпите во последно време
тоа е единственото култивирање. 
Не ми е гајле повеќе за дождовните црви
што ноншалантно ги распарчува мојата лопата,
иако сѐ уште не верувам
дека воопшто не ги боли. 
Не ми е гајле за болките во грбот,
навистина ме боли само тоа што
малоумните навивачи на ракометниот натпревар
среде омразните извици
го злоупотребуваат масакрот во Сребреница. 
Навистина ли не знаат дека таму за гробишта
искористиле фудбалско игралиште? 
Копај ја, копај ја, копај
таа родна грутка...
Нема леб без мотика,  
велат на сончевата страна на Алпите. 
Прво компири, па останатите градинарски култури,
а на крај ендивија што ни мразот не ја ништи.
Особено треба да се внимава на задниот дел од градината,
таму во октомври ќе расцветаат хризантемите
со кои наесен ќе се перчиме на гробиштата. 
Лопатата прави остар рез во родната грутка,
нејзиниот врв се издолжува сѐ до пеколот,
од каде што ми раскажува потресни приказни. 
Мил Данте, колку ли кругови имаше? 
А ти, Франце, голем љубителу на смокви,
знај дека денес не важи повеќе правилото
колку јазици знаеш, толку повеќе вредиш, 
туку колку плускавци имаш...
Наместо ѓубриво користам стихови,
пријатни за околината, биостихови. 
Прво од увоз,
малку Витмен, малку Елиот, малку Езра Паунд,
а за компирот секогаш само домашни: 
Косовел, Коцбек, Менарт и Шаламун...
И потоа компирот ѕирна од под земјата 
и ќе беше дебел
да не го изедеше автохтона компирова златка.

Алеш Мустар (1968, Њубљана) е поет и преведувач, 
се занимава и со алтернативен театар. Дипломирал 
англиски јазик и книжевност, како и педагогија на 
Универзитетот во Њубљана, а докторирал од областа на 
романската драматургија на Универзитетот во Букурешт, 
Романија. Преведува романска и македонска книжевност 
на словенечки јазик. Неговата прва книга „Суд(бин)
ско толкување“ (2005) беше номинирана за најдобра 

дебитантска книга поезија. Втора негова поетска книга 
„Средни години“ (2017) беше номинирана за најголемите 
поетски награди во Словенија „Јенко“ и „Вероника“, а 
критиката ја избра и за критичко-поетскиот фестивал 
„Прангер“. Застапен е во повеќе антологии, а учествувал 
на поетски читања и фестивали во САД, Данска, Чешка, 
Холандија, Романија, Македонија, Хрватска и др.

ВО МЕТРОТО
Откако не успеав да најдам ниту една збирка суппоезија,
се решив за подземно патување. 
Женскиот глас нѐ предупредува нас, патниците,
да внимаваме на багажот
и да им обрнеме внимание на вработените за секој просјак,
зашто имаме право на цивилизирано патување. 
Далеку се времињата кога во Букурешт луѓето во метрото
читаа весници, а и книги. 
Патниците зјапаат во мобилните телефони
или изгубено ѕурат пред себе. 
Обезбедувачите во црни униформи и со палки на појасот
како џелати ги демнат просјаците и другите нарушувачи  

на цивилизацијата. 
Дрнкањето на возот станува неподносливо, затоа 
излегувам. 
На излезот двајца полицајци
луто ја погледнуваат бездомната старица
и со поглед ѝ велат дека заврши нејзиното работно време. 
Дури набрзина ги собира работите
на земјата ѝ паѓа везено милје,
најверојатно од чеизот,
кое некогаш го красело телевизорот
или било подлога за некоја порцеланска или  

стаклена фигурка. 
Но огромните екрани на постојките во метрото
се секогаш рамни и не дозволуваат никакви украси. 
Дури со него си ги брише аглите од усните
по храната од околните корпи за отпадоци,
меѓу кои сигурно ги нема Прустовите мадленки,
но има некое парче печиво,
си споменува на покојниот маж. 
Барам ситно и брзам над земјата. 
Универзитетскиот плоштад е изметен и празен. 
Одамна ги отстранија тезгите со книги
зашто немаа изглед на цивилизираност. 
Снаодливите антиквари што подоцна книгите    

ги продаваа на земја
исто така ги избркаа
врз основа на некое решение. 
Новиот век е обележан со прогонство,
а и јас таму засекогаш
го изгубив својот дом. 

Препев оg словенечки јазик: 
Лиgија Димковска
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Стево Симски е поет, раскажувач, писател за деца и сцена-
рист. Роден е на 7.09.1953, во Јабука, Србија, а од 1961 г. живее 
во Скопје. Завршил Педагошка академија, група Mакедонски 
јазик. По петнаесетгодишна работа како наставник, од 1997 до 
2016 г., како дипломат, работи во Министерството за надвореш-
ни работи на Република Македонија. 

Автор е на книгите: „Бродот нуркач“ (поема за деца, 1991), 
„Лаѓа од картон граѓа“ (брзозборки, 1992), „Ѕвездена порта“ (ро-
ман, 1993), „Источен ѕид“ (поезија, 1999), „Раѓање на ангелот“ 
(поема, 2001), „Зимска шапка“ (раскази, 2002), „Виолетов дожд“ 
(раскази, 2004), „Недеремено око“ (поезија, 2008). Добитник е 
на над десетина награди на конкурсите за краток расказ, прва 
награда на Поткозјачките поетски средби во 1999 г. за збирка-
та песни „Источен ѕид“, награда „Григор Прличев“ за поемата 
„Раѓање на ангелот“ во 2000 година, и уште еднаш за поемата 
„Таинство на богомилите“ во 2019 г. Автор на над 80 ТВ-сцена-
рија снимени од МРТВ, ТВ Алфа и ТВ Сител.

„НАГРАДА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ЗА НАЈДОБРА 
ПОЕМА ЗА 2019 Г. – „ТАИНСТВО НА БОГОМИЛИТЕ“
СТЕВО СИМСКИ

Во поемата се согледува суптилноста на 
авторот/ката во разоткривање на темат-
ските целини, кои умешно комуницираат 
со традицијата, со изворите на словенската 
писменост, со релацијата догматско-ере-
тично, со чудото и чудесното. Истовремено, 
иако се работи за проекција на историско 
време, со сите предизвици и дилеми на 
еден впишан строг догматско-теолошки 
„вјерују“, искушенијата и искушувањата, 
проклетствата и прогонствата, во неа ги 
препознаваме универзалните димензии на 
човековата потрага по ангелското и возви-
шеното, по истрајноста во верата на патот 
кон вистината и светлината, кон „новото 
небо“.

...Со посредство на исказот во кој умеш-
но се редат зборовите во стиховните мо-
нолози и дијалози, истовремено се редат 
и сликите-симболи, поврзани со знакот во 
средновековната култура, кој алудира и на 
разбирање „без збор“, асоцирајќи на сама-
та слика/икона како текст и јазик. Авторот/
ката со именувањето на поемата „Таинство 
на богомилите“ со примената на филозоф-
ско-онтолошките и антрополошко-семи-
отичките пристапи, ни овозможува поетско 
разоткривање на светот, на бивствувањето, 
битието, вербата.

(Од Образложението на жири-комисија-
та во состав: Маја Јакимовска-Тошиќ, Агим 
Пољоска и Долорес Атанасова)
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ГЛОГОВ КОРЕН
1
Клисарот Дукадин 
деведесет и еден снежник 
пред секое изгрејсонце
ги раскрилуваше портите
на Марков Манастир и
простум  под крстот кован 
во шепот го броеше денот
со Господната молитва.

Утрото 
Спомен за чудата
на Архангел Гаврил
запре Сонцето 
за ден кога се старее 
зад портата закрилена.

Даскалот Китан 
цапна на штиците   
ко на жар коледарски
разгорен   
под северните конаци
небаре грешница 
во олтарот легнала.

ПРОПОВЕД ЗА СОВРШЕНИТЕ
1
Божјата форма е бележана
сполај им на светителите
за вечната трага на радоста.

Сведоци се задоените
со клучот на животот 
за зглавје 
во осамата со верба
од силата на Евангелието –
од љубовта 
до вистината во молитвите.

Не барајте го најденото
отворете ширум дланки 
кон
изгубеното.

Бојата на небото во иконите 
од гранитни стени ест.
Земјата дробена
на мермер огледало пресеана  
до крмуз во зглобовите.

Ајде
ајде на оро по трагата 250
на нашата радост. Ајде!  

  
2
На Руен војска строел
за налет – налетот варварски.
Деми од клетви вперувал
со дипленици мечови во безбожните
да запрат да го дерат царството.

Нагрнал црна риза 
да крштева на просто слово
кога острината од староста
’рѓосала кај војниците
што не го разбирале зборот
на освојувачите.

Осама и ука за водич
Новиот завет место копје
а крстот и божјите глоси 
иљач за бесните пагани. 

Кријат ли ѓуч тајни
заборавените врвици негови
световни, воени слова
во стерните на Визант
или непрочитани се уште
меѓу редовите не изучени. 

3
Крстот, триаголникот 
и кругот
распетие се, тројство се 
и вечната Божја севременост 
повторлива –
во писмото негово бележани.

Срмата напната во списите
со глаголска резба ја длабел
да може Господ да се слави

уште еднаш за оние
што неми им биле писмата 
хебрејски, грчки и латински.
Од сонот на Хазарите
изнуркале моштите
на Папата Климент
клуч за портите на Ватикан
со делата негови неизброени.

На тие народи е тој
што им го осветли патот
со знаменија свети.
На тие е тој над сите
што им вдахна верба
со слово да се славни.

Над и за сите си, ама
наша гордост си Филозофе.

4
Глаголиш од време на темниот вител
во провиденија до средорек пред  

стихиите 
во громовите со богоугодно слово.
Дарот Божји крои искушенија.  
Беседиш: 300
„Колку благослов толку туч скрб и  

утеха.
Божеството е во едно искрење на  

светлината.
Имаме еден Отец, од кого е сѐ. Еден  

Син, 
преку кого е сѐ и еден е Дух Свет, во  

кого е сѐ.“

Со книги на просто слово тргна 
со учителите како со миропомазание. 
Сполај ни на радоста трага оставивте 
на вечната форма Божја.

„Со gелата се изgигна преблажене
во боженствен и блажен живот.
Со кои чудеса Учителе ги прослави 
и осветли оние што те слават?
Кои чудеса таиш Клименте 
за оние што ти пристапуваат?
Пресвето ја осветлуваш темнината  

со знаменија 
со древно слово да се изусти мудроста.“

„Со gелата нѐ изgигна преблажене 
во Божествен и блажен живот.“
Врежано е: „Милосрдието ги мие 
сите прегрешенија смртни 
и ги отвора портите небесни. 
Едно поклонение – една светлина 
машко дете кога прозборува. 
Не заспиваме ко аргати ангарии
од доцнењето на Второто  

пришествие.“ 

ПРОЛОГ
Пред падот на Цариград, во коложег задоцнет
до Марков Манастир стаса салаор од Света Гора
со дума дваж вкрстена копитарот да се навитка 
в саѓи прекршено вретено над внесот во ѓаконикот 
во храмот божји Свети Димитрија Чудотворецот.

Калуѓерите крепеа кален зарек даден во вртачите
да не кренат чело в небеса дури не изнурне зрно 
од семето конопово, фрлено кришум без молитва 
во матното распукано крст поило на Коритски Камен
прекутрупа патот изделкан од Богомила преку Пржал.

Црн ветер брстеше облаци од листопад до студен
на Мокра Планина со челуст на штрб јарец низ 
Нежиловските Карпи збоднат од сонот на зографите  
кон Китка, Враца и Мумџица со рогој в плет сукани 
на Перчулица и Пепелјак, ковани кули да раздиплат 
на Сипачан и Каља – смртта да ја излупат од еретиците
прекрстени што се во Елјагица, Бабуна и Мирска Вода.

Туч мугрите ги кренаа, не го молеа Синот Човечки 
времето да го прекрши гревот положен без страв 
во чемер делот од ноќта, обесен на кристалестите 
шилци, дури очи плакнат пред утринската молитва –
та да видат што таи згуснатата сенка на Богомилите.



26 бр. 134 (1/2020) | Стожер

НЕОБИЧНА ЖЕНСКА НАРАЦИЈА 
ЗА РОМАНОТ „ДНЕВНИЦИ НА ЕДНА ЉУБОВ“  
ОД ЛИЛЈАНА ПАНДЕВА

КРИТИКА

Лилјана Пандева (1964) е дипло-
миран професор по литература и 
македонски јазик и магистер по фи-
лолошки науки. Пишува проза и пое-
зија. Автор е на драмолетите за деца 
„Новогодишни едночинки“, на рома-
ните „Од агендата на Калина Калин“, 
„Возовите на Луцерн“ и „Доилката“, 
на книгата раскази „Канцелариски 
колумни“ и поетската книга „Њубов 
од А до Ш и обратно“. Добитник е на 
наградата „Стале Попов“ за најдобра 
прозна книга за 2016 година, за им-
пресивниот роман „Доилката“. 

Самиот наслов на нејзиниот нов 
роман „Дневници на една љубов“ е 
мошне индикативен, но истовреме-
но нè обврзува да дадеме едно мало 
дополнително теориско-литератур-
но објаснување за поимот „дневник“. 
Имено, на сите ни е познато што е 
дневник и нашето сфаќање не е да-
леку од вистината, зашто иако по-
стојат многу различни толкувања на 
тој поим, сите имаат иста суштина. 
Инаку, зборот „дневник“ потекнува 
од латинското diarium (од dies, со 
значење ден – day). Во Оксфордскиот 
речник зборот „дневник“ е преведен 

како „книга во која се врши дневно 
бележење на настаните и искуства-
та“.1 Според Концизниот оксфордски 
придружник на англиската литера-
тура (Concise Oxford Companion to 
the English Literature), дневникот е 
„секојдневна хроника на настаните“, 
а луѓето кои пишуваат дневници нај-
често ги забележуваат личните и ин-
тимни настани и мисли.2 

Според Питер Мортон (Peter Morton), 
дневниците можат да се поделат во 
две категории: интимни и анегдотски. 
На ова се додава и класификацијата: 
според полот на запишувачот. Се ис-
такнува дека женските автори кому-
ницираат поинтимно во своите днев-
ници, додека мажите повеќе се кон-
центрираат на факти и настани.

Понатаму, Мортон  укажува и на 
друга поделба на дневниците спо-
ред односот автор –читател. Со дру-
ги зборови, која е целта на авторот, 
дали сака неговиот дневник да биде 
објавен, па затоа пишува за читатели, 
или само води евиденција за себе. 
Последната поделба произлегува 
од опозицијата фикција – нефикција. 
Автентичните и стилизирани днев-
ници претставуваат нефикционален 
дел од овој жанр, додека дневни-
ците-романи се фикционален дел. 
Кај фикционалните дневници Питер 
Мортон разликува псевдодневник и 
дневник-иронија/потсмев. Понатаму, 
тој прецизира дека кај псевдоднев-
ниците се прави обид фикцијата да 
се претстави како реален дневник, 
наводно напишан од протагонист, и 
дека има многу мал, или воопшто не 
постои јаз меѓу лицето кое го пишува 
дневникот – нараторот, и читателот. 
За пример тој посочува дневници 
1 http://www.oxforddictionaries.com/
definition/english/diary, пристапено на 
11.01.2014 г.
2  The Сoncise Oxford Companion to the 
English Literature, Definiton of the genre, 
ed. Margaret Drabble and Jenny Stringer, 
Oxford: Oxford U P, 1990. http://is.muni.
cz/th/145339/ff_b/BAThesis-FinalVersion.
pdf.10.01.2014; 11.01.2014.

кои, всушност, се пародија на тра-
диционалните дневници, но она што 
се иронизира во нив е миметичката 
амбиција на романот, а не на пишува-
чот на дневникот. Во дневникот-иро-
нија/потсмев односот меѓу оној кој 
го води дневникот и самиот днев-
ник е ироничен. Овде линијата меѓу 
илузијата и автентичноста е многу 
тенка. Овие дневници, во суштина, 
се хуморно интонирани и секогаш 
имаат несигурен/неверодостоен на-
ратор-дневничар.

Во својата статија „Наративни-
те стратегии во фиктивниот днев-
ник“3, Питер Мортон објаснува дека 
фиктивниот дневник е посебен вид 
нарација за измислени настани во 
прво лице, и во таа смисла е мошне 
близок со други литературни форми, 
како што се фиктивните автобиогра-
фии или мемоари. Самиот фиктивен 
дневник има долга традиција – реа-
листичната новела. Овде се посочу-
ваат и можностите на фиктивните 
дневници: дискретен внес поврзан 
календарски и претставен во вре-
менски секвенции, создавање впе-
чаток за непосредност со помош на 
минимални јазови меѓу настаните 
и нарацијата, ретроспективен рас-
кажувачки упад, максимализирање 
на документарната илузија, па дури 
и до точка на внесување на навидум 
„празни“ информации во дневникот. 

Структурна поставеност на романот 
„Дневници на една љубов“ 

Ваквата теориска подготовка сосе-
ма нè оспособува да го разгледаме 
најновиот роман на Лилјана Пандева, 
„Дневници на една љубов“. Романот 
има дводелна наративна дневничка 

3 Morton, Peter. “Narrative Strategies in 
the Fictive Diary: An Abstract.” 11.01.2014. 
<http://ehlt.flinders.edu.au/humanities/
exchange/asri/lw_symp/P_Morton_
abstract.pdf> 

ЈОВАНКА ДЕНКОВА
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структура. Во првиот дел како за-
пишувач на настаните/наратор, се 
јавува главната хероиња, таа – же-
ната, во сета полнотија на овој збор. 
Во вториот дел авторката ќе им ја 
препушти улогата на наратори/за-
пишувачи на сите кои се допреле до 
нејзиниот живот на некаков начин 
– тој/докторот/нејзиниот сакан, не-
говата бивша сопруга, неговиот син, 
Далила, нивниот колега-доктор, пи-
ца-доставувачот (сведокот на нивна-
та скриена љубов), учителот по лати-
нотанци (уште еден сведок за извон-
редниот флуид кој струи меѓу нив на 
часовите по латинотанци), Америка-
нецот од базата на НАТО, кој ја насе-
тува таа недозволена љубов во усло-
вите на секојдневна борба за живот 
во авганистанската пустина, па така 
овој дел е една исповед на другите 
за тоа како тие ја гледале нивната 
љубов. Последниот внес е повторно 
од докторот, кој води битка за нивни-
те животи, за нивната љубов. 

Уште по отворањето на првите 
страници, читателот ќе се соочи со 
фактот дека пред себе има еден 
необичен роман, каков што ретко 
се среќава во литературата. Да, се 
разбира, со романи-дневници сме 
се сретнале сите ние и ја знаеме 
суштината. Но авторката Пандева 
во случајов решила да направи една 
навидум „невозможна мисија“ и да 
ни даде чувство како да се наоѓаме 
среде некаков научнофантастичен 
роман за постоење на паралелни 
универзуми или патување низ вре-
мето. Оттука, уште на првите неколку 
страници, читателот кој мисли дека 
знае сè за дневниците – романи, ќе 
се соочи со една чудна ситуација, и 
веднаш ќе биде принуден да заста-
не, да ја сврти претходната страница, 
и таа пред неа, и да почне да чита од 
почеток. Едноставно, тоа мора да се 
стори за да се разбере дневничката 
постапка која ја применил авторот. 
По извесно време ни станува јасно 
дека временската дистанца во рома-
нот опфаќа период од девет години, 
кои можат/мораат да се разгледува-
ат во три временски линии. Секој од 
овие три периоди е посебна нарација, 
која во романот е обележана и со 
различен фонт. Откако тоа ќе се во-
очи, сигурна сум дека интересот кон 
понатамошната содржина на рома-
нот експоненцијално ќе се зголеми. 

Временската оска се движи меѓу 
три темпорални точки: три години 
пред првата година, првата година 
и по девет години. Иако пред себе 
имаме претежно женска нарација, 
женско писмо, самата нарација не 
е воопшто патетична или плачли-

ва. Напротив. Пред нас се открива 
жена која својата љубов кон малку 
помладиот колега не ја крие, но и не 
ѝ дозволува да ја обземе до точка на 
губење на разумот. Тоа експлицитно 
се провлекува и во трите години, од 
почетокот на нивното познанство, 
меѓусебното запознавање и зближу-
вање меѓу скопскиот амбиент и скоп-
ските клиники, преку првата година 
среде авганистанската пустина, каде 
заминуваат како медицински персо-
нал, дел од единиците на НАТО, ниту 
во последните шест години заеднич-
ко живеење, кога и врз двајцата на-
легнуваат телесните слабости. Низ 
целата деценија, љубовта на нашата 
хероиња кон колегата не е сведена 
на нешто дегутантно или тривијал-
но. Никогаш таа љубов не ги минува 
границите на човечноста, на измама-
та или прељубата со која толку чес-
то знае да се извалка. Па дури и во 
моментите кога чувствува дека неј-
зината сопствена брана почнува да 
напукнува и да ги заобиколува неј-
зините востановени принципи, каков 
што е тој да не пие кафе со асистент, 
особено не да го прими за партнер во 
латинотанц, да си местат заеднички 
дежурства, сепак, нејзината љубов 
отстапува пред она што е исто така 
важно во животот, а тоа е посвете-
носта на семејството. Свесна за таа 
монументална градба во животот на 
секој човек, нашата хероиња свесно, 
иако длабоко болно, се повлекува 
кога е семејството на колегата во 
прашање. Импонира нејзината пос-
ветеност во љубовта, во клучните 
моменти и за двата главни лика, како 
оној во нејзината борба за животот 
на саканиот, неизвесноста за него-
вата состојба, ризикот да се види 
саканиот во невозможните услови, 
а особено во моментите на душевен 
и физички разбор,  кога заробена од 
непријателот, својот пријател го на-
оѓа во ликот на непознатата жена 
меѓу непријателските редови... Но не 
е помала и неговата посветеност во 
љубовта што ја чувствува кон неа, во 
моментите кога си го ризикува живо-
тот и здравјето за да ја спаси од не-
пријателот.

Хронотопот е познат и препознат-
лив, на него ќе нѐ „улови“ нашата 
авторка, тоа е Скопје и скопските 
клиники, тоа е НАТО, војната во Ав-
ганистан, и таа актуелност, војните, 
заробувањата, малтретирањето – и 
физичко и психичко, нејзиниот дија-
бетис, неговиот инвалидитет, како 
да се тука само за да се тестира сто-
ицизмот на нивната љубов: тој не е 
спречен од осакатеното тело, ниту 
пак таа, зашто душите им се тие ду-
ши-близнаци кои меѓусебно се пре-

познаваат и комуницираат и кога се 
оддалечени со илјадници километри.

Чекањето како идејно-естетска 
категорија

 

Овој роман го определува една 
естетско-идејна категорија. Тоа е 
чекањето. Целиот роман е едно ог-
ромно чекање. Таа постојано го чека 
него, било да ѝ се јави или да дојде 
во нивното љубовнo гнездо, на лати-
нотанц, на кафе. Сиот прв дел од ро-
манот, таа е доминантна во чекање-
то. Но затоа вториот дел го опреде-
лува чекањето на сите други. Тој ја 
чека неа да се разбуди од комата 
во која запаѓа поради зголемениот 
шеќер, а потоа сите други ги чекаат и 
двајцата да излезат од чекалницата 
на вљубените и да им се вратат. 

Во вториот дел од романот може-
ме да ја видиме и трансформацијата 
на љубовта. Тоа е особено евидент-
но кај неговата бивша жена, кај која 
чувството на омраза и огорченост 
кон обајцата преминува во почит, кај 
навидум бездушната Далила чув-
ството се трансформира од потреба 
да се преживее преку заробеничката, 
до чувство на трајна приврзаност и 
љубов кон двајцата.    

Романот завршува со едно такво 
повторно откривање на љубовта кај 
дежурниот лекар, додека бдее над 
нивните животи и ја очекува своја-
та сопруга. Се остава подотворена 
вратата на љубовта да победи. Ед-
ноставно, се воздигнува љубовта 
кон себе, кон другиот, кон животот 
воопшто, зашто преку судбината на 
двајцата доктори и нивната приврза-
ност во некогаш невозможни услови, 
се остава простор на секое живо би-
тие да ја почувствува таа нишка која 
сите нас нè одржува во живот, толку 
тенка, а сепак, посилна од сè.  

 Тоа е едно видување на пораката 
од овој навидум мал роман кој маг-
нетски ќе го привлече читателот, 
длабоко ќе го преобрази, кој ќе бара 
од вас да му се навратите неколку-
пати и со секое ново читање ќе ви 
го збогатува животот. Оттука, дла-
боко е моето уверување дека овој 
необичен „дневник“ заслужено ќе го 
заземе своето место во современа-
та македонска литература, и тоа не 
само затоа што се работи за делумно 
женско писмо, туку затоа што про-
говорува за универзалните човечки 
вредности.
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рудејќи се да не тропа 
премногу со топуците, 
небаре од страв да не ги 

растера на тој начин спомените 
кои почнаа незапирливо да нави-
раат, Катарина ја измина необич-
ната бетонска патека-мост која, на 
височина од околу еден метар, ја 
премостуваше малата градина што 
беше под нивото на улицата, и на 
влезната врата заѕвони речиси не-
свесно, одвај верувајќи дека некој 
ќе отвори. Но, како што често се 
случува во некои такви моменти во 
животот, сето внимание ѝ го беше 
привлекла само една сосема безна-
чајна мисла – како, по кој пат се сле-
гува во малата градина под широко 
раскрилените стари кедрови и 
дали Сергеј, или некој друг, барем 
понекогаш седнуваат под нивната 
сенка? Полека и внимателно пог-
ледна наоколу и, чудно, просто се 
вџаши – небото, сосема прекрие-
но со дебели облаци целиот ден, 
наеднаш се отвори и запламти на 
запад со темноцрвен пламен, црно 
обрабен, како да се проѕира од под 

дебели пепелишта. Којзнае зошто, 
силни морници ѝ претрчаа од гла-
вата до петиците. Имаше ли тоа не-
каква врска со неа?

Во истиот миг се отвори вратата 
и од полумракот на претсобјето 
изнурна лице, занемено од изне-
наденост и, до непрепознатливост 
бледо, небаре пребришано со некој 
филтер. Да, збунувачки непрепо-
знатливо во првиот миг и, наеднаш: 
препознаено, наеднаш: оживеано, 
наеднаш: драгото и толку блиско 
лице на Сергеј. Небаре му требала 
задршка, мал напор за да се пробие 
низ времето, низ напластените да-
лечини и оддалечености меѓу нив 
двајца. Силна струја на разнежена 
радост за миг ја облеа Катарина, ја 
поттурна да му се фрли на градите, 
да се стопи, да исчезне во негови-
от преграб. Но таа не го направи 
тоа, остана да стои така на прагот. 
По заемен молк, кај него – поради 
апсолутното неверување дека, ете, 
токму таа стои пред него и, кај неа 
– поради првичната несигурност, 

зашто под раштрканата, веќе по 
малку прошарена коса и меѓу ас-
кетски пропаднатите образи, ѝ тре-
баше време да ги пронајде одамна 
познатите и мили црти.

– Катја,  – сè уште со неверување 
прокркори тој грлено, и со растре-
перена рака силно и грчовито ја по-
влече внатре. – Конечно!

Конечно?! – ѝ пролета на Ката-
рина низ главата, но не стигна да 
се задржи, зашто беше потресена, 
пробудена наполно од својата до-
тогашна замреност, со тоа што тој 
го изговори името – Катја, и начинот 
на којшто беше изговорено тоа име. 
По смртта на нејзините родители 
веќе никој не ја викаше така, дури 
и старите другари ја беа прифатиле 
поновата верзија – Кети, со којашто, 
всушност, уште со првото свое об-
раќање ја беше именувал Стево 
и на тој начин небаре ја присвоил 
само за себе и го беше избришал 
сето она што таа била пред тоа.

Откако така, речиси насилно 
совладувајќи ја нејзината вкочане-
та неодлучност, ја беше вовлекол 
внатре, Сергеј застана пред неа 
гледајќи ја втренчено со поглед кој 
како да проучува и се обидува да 
си објасни нешто, а потоа, како да 
се сети на нешто и, во исто време 
докрај збунето, рече:

– Ох, почекај, почекај, те молам, 
тука, – задржувајќи ја пак со едната 
рака, а со другата мавтајќи и на тој 
начин исполнувајќи го сиот простор 
на големото претсобје со големи 
немирни сенки, небаре од страв 
дека, ете, наеднаш, таа ќе најде 
некој невидлив излез и ќе излета, 
ќе исчезне, како случајно залета-
на птица. – Морам да се доведам 
малку во ред, не очекував, знаеш… 
– доврши тој со гест кој покажува-
ше на неговиот изглед.

Тогаш и Катарина, послушно, 
небаре откако ја добила неговата 
дозвола, го одмери со внимате-
лен поглед. Тој навистина беше 
во чудни наметки, без одреден 
облик и боја. И, кога ги подигаше 
и спушташе со грчовити гестови 
рацете, облеката се ширеше и се 
вееше, како некакви застрашувач-
ки крилја. 

T

ПОСЕТА НА КУЌАТА 
НА ПТИЦИТЕ
(извадок)

НЕОБЈАВЕН РОМАН ОД ТАЊА УРОШЕВИЌ
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– Да, да, – исплашено, како да се 
извинува, таа кимкаше со главата, 
додека тој се упати кон една од 
вратите и кратко се обѕрна пред да 
исчезне зад неа.

Катарина остана сама во сивиот 
примрак на големото претсобје 
сето обложено со рафтови, дури и 
преку прозорците, на кои ги исцр-
туваа своите силуети долгоногите 
препарирани барски птици доне-
сени од најразлични краишта на 
светот. Кратко истрпна пред нив-
ните строги, вкочанети стаклени 
очи. Потоа внимателно се погледна 
себеси; беше облечена во мек тем-
носив костум, низ чиешто крупно 
ткаење се провлекуваа одвај ви-
дливи алови конци, како последни 
искри од жарчиња запретани во 
пепел. Неколкуте мали штрасови 
од елегантната шнола на тенкото 
коланче на костумот светкаа и се 
прелеваа во неколку бои. Катари-
на истрпна, малку се вцрвени – не 
беше ли премногу официјално или 
гиздаво за оваа прилика? Лесно се 
измазни со обете дланки, небаре 
поднаместува некој непослушен 
пердув, и почна да шета, застану-
вајќи одвреме-навреме пред некоја 
птица. „На која ли личам јас“, се 
праша. „На дропла?“ застана и се 
замисли: „А на кого личи Сергеј? На 
орел, со таа раштркана испрошара-
на коса над пронижливите темни 
очи? Не, не, повеќе би сакала да 
биде сокол“, стигна да се определи 
таа во мигот кога преѓешната врата 
се отвори и се појави Сергеј. Тој 
сега веќе имаше сосема изменет 
изглед; обичен, би се рекло, измаз-
нет и питом. Во темнопортокалов 
шетланд џемпер и зелени панта-
лони од крупноребресто кадифе, 
оставаше впечаток на топлина и 
мекост. Такво му беше и однесу-
вањето; тој учтиво и дружељубиво 
ја фати за надлактицата и лесно ја 
поттурна кон собата, зборувајќи ѝ 
во исто време: 

– Повели, повели и прости, те ос-
тавив да чекаш, но знаеш, во мојот 
осаменички живот јас сосема се од-
викнав да примам гости. И тоа ваква, 
ваква гостинка! – самоувереноста 
нагло како да му секна; тој застана 
среде собата која, за разлика од по-
лумрачното и ладно претсобје, беше 
богато осветлена и топла. 

Катарина веќе беше готова да 
возврати: не, ништо, ако, ако. Јас 
сум виновна што претходно не ти 
се најавив и воопшто… тоа е не-
простливо од моја страна… обично 
не сум таква… но, пресретнувајќи 
го неговиот длабок пронижлив 
поглед сето тоа ѝ се виде толку 
непотребно и лажно, што не најде 
сили да изусти што и да било, а 
очите, како на мало и навредено 
девојче, почнаа – срамно! – да ѝ се 
полнат со обилни, незадржливи 
солзи. 

Сергеј, сè уште двоумејќи се меѓу 
домаќинската учтивост и чувства-
та кои го преплавуваа, направи гест 
кон фотелјата, како да сакаше да 
ја покани да седне, но, гледајќи ја 
пред себе онака смалена, ранлива 
и тажна, нагло го промени правецот 
на раката, целото тело му полета и 
со устрем ја обгрна од сите страни, 
несебично нудејќи ѝ топлина, 
заштита и утеха во исто време.

– Катја, Катја, мое мало девој-
че, – ѝ шепотеше тој испрекинато, 
притиснувајќи ја кон себе во исто 
време грчовито и нежно и трудејќи 
се со своите образи да ѝ ги избри-
ше солзите, кои веќе почнаа да 
ѝ течат. – Малечка моја, малечка 
моја… – продолжуваше тој да ја 
исшепотува, да ја издишува сета 
своја голема, чиниш со години на-
собрана, нежност.

Катја, под притисок на сите зборо-
ви што се подготвуваше да ги каже 
пред малку, а и под наплив на сите 
оние неподготвени солзи што ѝ на-
вираа без престан, се обидуваше да 
проговори, ја отвораше устата, но 
како насон, од нив излегуваше само 
липот и таа, веќе сосема изнервира-
на, налутена на себеси, очајна, му се 
закачи грчовито со рацете околу 
вратот и се припи со целото тело. 
Стоеја така прегрнати, припиени, 
очајни и во исто време восхитени 
од блискоста што се создаде меѓу 
нив и лесно се занишуваа лево-дес-
но. Тогаш Сергеј наеднаш застана 
цврсто, со одлучно движење ја 
оддалечи од себе нејзината глава, 
рамената, остро се втренчи во неа 
и со дланка лесно, лесно почна да 
минува преку нејзиното лице, преку 
вратот, само небаре да се увери 
дека таа е тука, пред него, ства-

рна, а потоа ги пронајде нејзините 
усни, растреперени и несмирени од 
заостанатите липоти, ги собра во 
своите, во заштитнички, успокоју-
вачки бакнеж. Тој не го искористи 
нејзиниот очај, нејзината во тој миг 
беспомошна, податлива слабост, 
туку ја поведе, речиси ја понесе до 
ниската софа, ја положи на неа вни-
мателно, небаре е повредена птица, 
а самиот седна на подот покрај неј-
зините нозе. 

– Мила, мила, – одвај протреперу-
ваа неговите усни додека ѝ ги собу-
ваше чевлите од нозете, додека ја 
покриваше со лесно, меко, волнено 
ќебе. – Мила, што ли се случи со 
тебе, со мене, со нашите животи... 
– успеа конечно да изговори до-
волно гласно, но се прекина нагло, 
и самиот небаре исплашен од она 
што би можел понатаму да рече.

Кај Катерина липотот полека 
се претвораше во длабоки изди-
шувања, како кај дете пред да се 
смири во сонот. Олеснување!? за-
чудено си рече. И воопшто, така 
вгнездена, заштитена во раскош-
ната мекост на софата прекриена 
со прекривки и со перничиња со 
топли источнички бои и шари, забе-
лежуваше дека се опушта, дека се 
ослободува од отрпнатоста, прво 
на сетилата, а потоа и на духот. 
Заборави на себеси, на својот очај 
и со радост во средовечниот човек 
пред себе почна да го открива оној 
мил облик толку добро знаен од 
детството и од раната младост. Ви-
сокото чело, темните очи длабоко 
под него, чиј пробивен сјај како да 
мораше да биде подзасенчен со 
густите црни веѓи; истакнатиот нос, 
орелски – се согласуваа сите. 

– Сокол, – проговори Катерина, 
пружајќи ја својата рака кон него и 
тој грчовито ја прими меѓу своите 
врели дланки. Иако не разбра 
сосема што би требало тоа да 
значи, топол блесок се јави во него-
вите очи.

Токму таа недоумица, да поверу-
ва или не, го спречи да ѝ возврати, 
да проговори што и да било.

(Оgломка оg необјавениот роман 
„Еgен сив мартовски gен“)
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агично, чудесно, очудувачко! „Човекот што збо-
руваше змиски“ од Андрус Кивирахк игра на не-
колку рамништа, за да заведе, да вовлече во про-

цесот на читање, како да читаме некоја древна приказна, но 
раскажана на еден брутално иновативен начин. Приказната 
е естонска. Испреплетена со слоеви преполни верувања 
за некои далечни векови во кои митското и реалното вре-
ме функционираат рамноправно. Андрус Кивирахк ни носи 
книга што трепери со ритамот на природата, што ни носи 
толкувања на природата и нашето место во неа. Тој си игра 
вешто со времето, сместувајќи ги своите ликови на неколку 
простори. Времето во секој од нив функционира различно. 
Така, времето во шумата е неодредено, не сме сигурни кога 
започнува и кога завршува, како да постои отсекогаш. Вре-
мето во Светата корија има некоја своја логика врзана со 
логиката на врачот Улгас, таму времето е скаменето. Нас-
проти таквите анахрони времиња, е времето во селото. Тоа 
има свој почеток, средина и крај, како и времето во другиот 
свет, свет кој за шумата е закана, но без кој селото не ќе 
беше можно. Тоа време поминува и се менува. 

Уште самиот наслов на книгата навестува премин, 
премин од овој во некој друг свет, каде што змискиот 
јазик е возможен и функционира по некоја своја синтак-
са и фонетика. Со голема страст раскажува Лeeмет за 
змискиот јазик. Оној Лeeмет кој во прво лице ни ја рас-
кажува приказната за старите правила и за онаа Есто-
нија што сега постои само во легендите и во книги како 
оваа. Шармантно, дрско, со доза интелигентна наивност 
Лeeмет нѐ воведува во тајните на шумата. Токму пред 
да се испразни. Таа може да се разбере и да се збору-
ва со неа, но само ако се познава змискиот јазик. Само 
него го разбираат животните, и тоа оние попрефинети-
те, волците, мечките, елените, зајаците... Не го разбираат 
инсектите и сите што се откажале од шумата. Оние што 
се преселиле во селото и кои доброволно избрале да го 
заборават змискиот во името на „културата“ на железни-
те луѓе, т. е. витезите.

Лeeмет го учи змискиот од својот вујко Воотеле. Во 
совладување на таа доктрина има почит и достоинство, 
како пренесување на знаење на начин на кој древните 
мајстори го пренесуваат сопственото знаење на своите 
ученици. Лекциите не се лесни. Освен добар изговор, по-
требено е суштинско познавање на змиските закони, врз 
кои е втемелена и мудроста на шумата. Многу змиски 
с’скања потоа детето Леемет го носат до мажот Лeeмет, 
за старецот Лeeмет да ја види шумата празна и со доза 
иронија да заклучи: „Прос’скувам по неколку змиски 
зборови во воздухот, истите оние што ги научив од вујче 
Воотеле и тие зборови ми го пречистуваат воздухот во 
пештерата. Сè друго во мене може да изгине, но змиски-
те зборови секогаш остануваат свежи. Змиските зборови 
и мирното дремење покрај Северниот Жабок.“ (стр. 387) 
А тоа не е малку. Само избрани можат да бидат чувари 
на Северниот Жабок, змијата над змиите, огромна колку 
една шума, со своите крилја со кои ги покрива и сонцето 
и месечината, којашто ги ништи бродовите на железните 
луѓе. Но веќе подолго време, таа спие. Би можеле да ја 
разбудат само десет илјади мажи со помош на змиски 
зборови, но веќе нема никој во шумата. Се чувствува нос-
талгија додека се читаат овие редови... Така дедото на 
Леемет, татко на неговата мајка и на вујко му, е пресуден 
во давање поттик Леемет да ја изживее и својата приро-
да на воин. Се бори за мајка си, за сестра си, за неговата 
љубов  – Хиие, за себеси, но најмногу за шумата и она 
што таа е. А она што е шумата, е повеќе од приказна и 
подлабоко од симбол. Таа е дел од него, од неговите 
предци, таа е тој и секој оној што е во неа. Дури и постои 
една таква слика во која Мееме, тајниот чувар на клучот 
за Северниот Жабок, сраснува со мовта на шумата, ста-
нува и буквално дел од неа. 

Во тој свет исклучителна е љубовта на Леемет и Хиие. 
Таа ги надминува ограничувањата на традицијата, не по-
стои за предците, т. е. не постои за минатото, таа постои 
токму овде и сега. На нивната свадба се служи вино, 
нешто што традицијата на шумата не го познава, но го 
познава љубовта, опијат сличен на виното. 

Наспроти шумата е селото, израснато на граница со 
неа. Претставено преку ликовите на Магдалена, Јоха-
нес, конвертираниот другар Петруш, тоа е противтежа 
на шумата. Христијанската доктрина која Јоханес се 
обидува да ја наметне, легнува на постарите матрици, но 
не оди далеку до змискиот јазик. Дури и можноста за 
такво нешто е заборавена, а идејата препишана на Ѓа-
волот. Дел од тие постари матрици се и самовилите на 
Улгас, на кој Леемет му се потсмева, бидејќи неговите 
пријатели змиите добро му објасниле дека сето тоа се 
измислици. Кивирахк вешто ја спротивставува старата 

ЗМИСКИ ПРЕВЕДЕН 
НА КНИЖЕВЕН ЈАЗИК
(КОН „ЧОВЕКОТ ШТО 
ЗБОРУВАШЕ ЗМИСКИ“ ОД 
АНДРУС КИВИРАХК, 2019. 
СКОПЈЕ: ПНВ ПУБЛИКАЦИИ)

ОСВРТ

Мерсиха Исмајлоска
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доктрина со онаа на христијанството, 
исмевајќи ги догмите и барајќи ја ес-
енцијата. Контрастот е и во начинот 
на исхрана, кој повторно има врска 
со концептот на слобода во шумата 
и концептот на догмата во селото. 

Во една ваква книга, со сето срце 
се прифаќа пријателството на Ле-
емет и змијата Интс. Не залудно Le 
Magazine Litéraire за книгата пишува: 
„Замислете си дека е крајот на светот 
и Толкин, Бекет, Марк Твен и Мијаза-
ки (со исландските саги и комичните 
стрипови за Астерикс подрака) се 
среќаваат во колиба, да пијат и да 
си раскажуваат приказни седнати 
околу последниот оган на светот“. Во 
епско фантастична атмосфера, по-
следниот маж ја раскажува приказ-
ната за последниот човек што збо-
руваше змиски. Тој маж е тој човек, 
а приказната што ја раскажува им 
останува на читателите. И сѐ додека 
има читатели, и споменот на змиски-
от јазик ќе живее. До некое следно 
змиско с’скање!

Андрус Кивирахк (1970) е еден 
од најплодните, најиноватив-
ните, најсаканите и најценетите 
современи естонски писатели. 
Новинар по професија, тој пишу-
ва раскази, колумни, памфлети и 
драмски текстови, книги за деца 
и романи. Неговите дела изоби-
луваат со сатира и црн хумор, 
но и со нежна чувствителност. 
Се интересира за историјата 
како фикција, како мит врз кој 
се заснова и се гради народната 
свест, а неговото мајсторство се 
состои во тоа што умее да ги раз-
открие и најскриените слоеви на 
локалниот менталитет. Неговите 
дела се преведени на сите пого-
леми светски јазици.

ЛЕТНА ВЕЧЕР ВО 
КУМАНОВО
Ќе видиш,
к’д слнце зајде,
к’д жугне ветерче
од онáм,
од планину...
к’д протрчив сенке
на куќе како у магију,
к’д мрак се проѕира 
од ѕвезде
како мрежа фрљена 
врз јато рибе – 
поклопуе га град.

Т’г ќе видиш
Как’в убав народ
ќе се сјати овдé.
Убав како нигде другде!
И свакипут е т’кој.
Т’кој ќе е, веруј ми...

Затој, с’г
к’д ќе жугне ветерче,
не ми кажуј куде си бија 
и што убавиње си видеја...
С’г си се вратија
зашто овде си никнáја. 

ИСЧЕЗНАТ ПЕЈЗАЖ
Ни с’н ни бајка е,
сал’ спомен...
Ред лојза,
ред башче...
Б’лшти слнце,
свилу расточује
у дудинке...

А град голем,
голем како свет!
А ја, са’л зрнце гројзе...
И ете, 
мајкичка како т’г,
у едно време 
и с’г к’д сам у тежак с’н –
плете и едвај да се чуе, пое...
„Проштá се Јовка... леле...“

Кажују ти:
ни с’н ни бајка е.
Са’ детство бајковѝто.       

Билјана Станковска

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА
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ПИСМО ОД 
ЏЕЈМС ЏОЈС 
ДО НОРА 
БАРНАКЛ
3 ДЕКЕМВРИ 1909 
ГОДИНА:  
УЛ. „ФОНТЕНОЈ“  
БР. 44, ДАБЛИН

Мило мое девојченце од манастир,

Има некоја ѕвезда што е преблиску 
до земјата бидејќи сè уште ме тресе 
ѕверски копнеж. Денес, одејќи по 
улица, толку пати застанав од воз-
буда кога ќе се сетев на писмата 
што ти ги напишав мината вечер и 
некнивечер. Сигурно ти се згрозиле 
да ги читаш на студена дневна свет-
лина. Можеби ти се гади од нивната 
безобразност. Знам дека си многу 
попрефинета од овој твој необичен 
љубовник и иако ти беше таа, ти 
привлечно девојченце, што прва ми 
пиша дека едвај чекаш да те ебам, 
сепак, претпоставувам дека овие 
раздивени гадости и безобразности 
во мојот одговор ги надминаа сите 
граници на пристојноста. Утрово 
кога го добив твоето итно писмо и 
кога видов колку си внимателна со 
твојот безвреден Џим, се засрамив 
од тоа што го имав напишано. И пак, 
еве сега, ноќва, оваа тајна грешна 
ноќ одново се спушти врз светот и 
јас одново сум сам и ти пишувам и 
твоето писмо одново лежи свиткано 
пред мене тука на масата. Не терај 
ме да спијам, мила. Пушти ме да ти 
пишувам, мила.

Знаеш и самата, најмила, јас нико-
гаш не користам безобразни изрази 
кога зборувам. Никогаш не си ме 
чула, нели, да изговорам несоодве-
тен збор пред другите. Дури и кога 
овде мажите во мое присуство ми 
раскажуваат безобразни или раз-
вратни случки, јас речиси никогаш 
не се смеам. А ти некако ме претво-
раш во ѕвер. Баш ти, ти безобразна 
бесрамна девојко ти прва почна. Не 
бев јас тој што прв те допре уште 
тогаш таму долу кај Рингсенд. Ти 
беше таа што ја пикна раката во 
моите панталони и нежно ми ја потр-
гна кошулата настрана и ми го допре 
стапот  со твоите долги скокотливи 
прстиња, и постепено ми го зеде 
целиот во рака, дебел и тврд каков 
што беше, и полека ми го дркаше сè 

дури не свршив низ твоите прсти, 
цело време се наведнуваше над 
мене и гледаше во мене со тие твои 
спокојни очи како на светица. Од 
твоја уста излезе и првиот безобра-
зен збор. Добро ја помнам онаа ноќ 
во креветот во Пула. Една вечер ти 
здодеа да лежиш под маж и си го 
скина комбинезонот и почна да ме 
јаваш нагоре па надолу. Можеби 
рогот што го имав не ти беше до-
волно голем зашто се сеќавам дека 
се наведна над мене и галежно ми 
промрмори „Еби ме, љубов! еби ме, 
љубов!“

Нора мила, цел ден умирам од 
желба да те прашам една или две 
работи. Дозволи ми, мила, зашто јас 
ти имам кажано сè што имам досега 
направено за да можам еве сега јас 
да те прашувам тебе. Којзнае дали 
ќе одговориш на овие прашања. Кога 
оној тип чие срце со еден клик на ре-
волверот сакам да престане да му 
чука, ја стави раката или рацете под 
твоето здолниште, дали те допре 
само однадвор или ти го стави прстот 
или прстите? Ако го сторил тоа, дали 
прстите ти ги напика толку длабоко 
што ти го допре она куренце на крајот 
од твојата пичка? Дали те допре 
назад? Дали долго време те скокот-
каше и дали сврши? Дали побара да 
го допираш и дали го стори тоа? Ако 
не си го допрела дали тој ти сврши и 
дали ти го почувствува тоа?  

Друго прашање, Нора. Знам дека 
јас бев првиот маж што те има на-
биено, но дали некогаш некој те има 
дркано? Дали оној младич што ти 
се допаѓаше некогаш ти го сторил 
тоа? Кажи ми сега, Нора, вистина за 
вистина, чесност за чесност. Кога ќе 
се најдеше со него ноќе во темница, 
дали твоите прсти никогаш, никогаш 
не ги откопчале неговите панталони 
и не се шмугнале во нив како глувци? 
Дали некогаш си му го дркала, мила, 
кажи ми вистински, нему или на 
некој друг? Дали никогаш никогаш, 
никогаш не си допрела стап од маж 
или од момче пред мене да ме от-

копчаш? Ако не си навредена, не 
плаши се да ми ја кажеш вистината. 
Мила моја, мила моја, вечерва имам 
таква раздивена страст за твоето 
телце што сега да ми беше тука до 
мене и дури и да ми кажеше од твоја 
уста дека пред мене половина од 
црвеноглавите ропаци од Голвеј те 
имаат ебено јас пак би се залетал 
накај тебе со иста желба.

Господе Боже, со каков јазик ѝ пи-
шувам на мојата горделива синоока 
кралица! Дали таа ќе одбие да одго-
вори на моите безобразни навредли-
ви прашања? Знам дека ризикувам 
многу што пишувам вака, но ако таа 
вистински ме љуби таа ќе насети 
дека сум полуден од страст и дека 
мора да ми се каже сè. 

Срце мило, одговори ми. Дури 
и ако чујам дека и ти си грешела 
можеби тоа повеќе ќе ме зближи со 
тебе. Како и да е јас те љубам. Ти 
имам напишано и кажано нешта што 
гордоста никогаш повеќе нема да 
ми допушти да ѝ ги кажам на друга 
жена.

Мила моја Нора, едвај чекам да ги 
добијам твоите одговори на овие 
гнасни мои писма. Отворено ти пи-
шувам бидејќи сега чувствувам дека 
можам да си го одржам зборот. 

Не лути се, мила, мила, Нора, мој 
малечок див цвету. Го љубам твоето 
тело, копнеам по него, сонувам за 
него.

Зборувајте ми, мили усни што сум 
ве бакнувал во солзи. Ако овие гадо-
сти што ти ги напишав те навредува-
ат, вразуми ме пак со камшикот како 
што ми имаш направено и порано. 
Господ нека ми е напомош!

Те љубам, Нора, и изгледа дека и 
ова е дел од мојата љубов. Прости 
ми! прости ми!

ЏИМ

(Превоg оg англиски:  
Марија Гиревска)

На улицата „Насо“ (Nassau Street) во Даблин, на 10 јуни 1904 година, 
дваесет и двегодишниот Џејмс Џојс ја здогледал (онолку јасно кол-
ку што можел да види бидејќи не ги носел очилата, а страдал од лош 
вид) дваесетгодишната Нора Барнакл, тогаш млада собарка во хотелот 
„Финс“ (Finn’s Hotel). Џојс ѝ предложил датум за средба, а Барнакл се 
согласила, но иако Џојс дошол на одреденото место во одреденото вре-
ме, Нора не се појавила. Тој ѝ напишал: „Можеби сум слеп. Долго време 
гледав во една глава со црвеникаво-кафена коса и на крјаот заклучив 
дека тоа не е вашата глава. Заминав дома мошне потиштен. Би сакал 
да закажам состанок, но можеби тоа нема да ви одговара. Се надевам 
дека ќе бидете доволно љубезна да ми закажете состанок – доколку 
не сте ме заборавиле!“ Неколку дена подоцна, веројатно на 16 јуни 1904 
година – датумот на кој Џојс подоцна ќе го постави „Улис“ – тие ја имаат 
првата средба. Веќе во октомври двојката заминува за Трст и Пула. Иако 
Џојс и Барнакл официјално не стапиле во брак сè до 1931 година, нивна-
та неконвенционална врска била страсна до крајот на нивните животи. 
Писмото подолу е напишано кога Џојс за првпат се вратил во Даблин 
во 1909 година, во обид да ја објави својата збирка раскази „Даблинци“. 
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Александра Јуруковска

5, 4, 3, 2, 1
СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА

5
Празник ми е. Велигден. Ден голем. 

Се будам со песна во главата, дел од 
литургија научен последниве години 
откако одам в црква за себе. Потпев-
нувам и се радувам. Ќе вапсам јајца, ќе 
ги украсуваме, децата ќе се радуваат, 
ќе се караат, ќе се мират, ќе се натпре-
варуваат кој поубаво ќе ги исшара. Цел 
ден мислам на баба ми. На времето 
кога одев в црква со неа. Ми се јавува 
мајка ми. И таа мисли на неа. Мисли и 
на мене, на нас. Гласот ѝ пее, а тажна е. 
Децата... како се? 

Ова е празникот на баба ми. Го сакам 
поради неа. Не е со нас повеќе од десет 
години, но нема ден да не ја помис-
лам. Не само поради името. Моето име, 
нашето име. Мислам на нејзините очи, 
на најблагиот поглед на светот, на вед-
рината во нив. Средувам низ дома, си 
отворам работа. Ќе украсам. Ги вадам 
милјенцата од неа, „шустиклите“. Не 
научив да ги штиркам, ама и вака се 
убави, меки се и мирисни. Ги местам низ 
куќата, ги допирам и галам, се смешкам 
со солзи во очите. На малата масичка 
ставам едно од сестрата на баба ми. 
Потоа ѝ се јавувам. Зборуваме долго, 
ми недостига, ѝ недостигаат децата. 
Следниот ден одам кај неа на врата, 
ненајавено. Отвора збунето, ме гледа 
и почнува да ме прекорува со насме-
ани очи: „Зошто си дошла?“ „Ти носам 
супа.“ „Каква супа?“ ...Супа од ништо, си 
мислам на песната од Лилјана Дирјан. 
„Убава“ – ѝ велам. „Само за тоа дојде? 
Пу!“ – прави како да плука за арам, и се 
смее. Тргнувам по скалите и ѝ довикну-
вам: „Не е доволно солена, ниту кисела, 
достави си што сакаш!“ Супата е од 
ништо – си додавам во себе. 

„Чекај!“ – ме враќа, влегува бргу 
внатре и излегува со голема чоколада 
во рацете. – „Немам што друго да ти 
дадам. И да не си доаѓала повеќе!“ – 
довикува и се смее. Ѝ се смеат очите.

4
Лошо спијам, тешко се будам. Наутро 

се слушам со мајка ми. Ако ја нема, 
се вознемирувам, вртам кај татко ми, 
сестра ми. Вртам повеќепати. Почну-
вам да ја карам. Дека не ја сфаќа се-
риозноста на ситуацијата, дека не се 
придржува кон мерките. Таа е смире-
на, гласот ѝ е ведар, не ми возвраќа, 
само повторува: „А ти, зошто толку се 

плашиш?“ „Страшно е!“ – викам луто, 
небаре е виновна за нешто. Нема раз-
бирачка, неразбрани луѓе, како да не 
живеат тука, мрморам луто откако ѝ ја 
спуштам слушалката. 

„Мислам претера“ – тивко ми вели по-
големиот син. Наскоро ќе полни осум, 
возбуден е, одбројува до роденденот, 
уште 38 дена! (Ќе помине ли корона-
та дотогаш? Може ли да славиме во 
кино? Не, не во кино – на игралиште. Не, 
не игралиште, во диско. Ќе ги поканам 
само машките, не може девојчињата. 
Не, не, сите ќе ги поканам, ама и во учи-
лиште ќе носам слатко и сокчиња!)

Го гледам збунето. Почнувам возбу-
дено да му објаснувам: „Не е така, мама. 
Старите стануваат како деца. Ништо не 
слушаат“. Не го крева погледот од цр-
тежот и само ми вели: „За родителите 
не се зборува така“. Замолчувам и го 
гледам со ококорени очи. Се вртам и 
застанувам во кујната. Таму го кријам 
стравот. Кујната ми го крие стравот. Ќе 
правам супа – супа од ништо...

3
Имам 20 години, малата предавална 

на ОКК (или „остава“, или нашата „Сор-
бона 3“) е претесна за нас и нашите со-
ништа... Сѐ ќе научиме, сѐ (ќе) знаеме, 
нема да оставиме непрочитана книга. 
Мислевме дека сме посебни. Сега сме 
на посебни страни на светот. Точки и 
соништа... 

По десетина години на факултетот 
одам службено. Го одминувам споме-
никот во центарот на кампусот на кој 
седат група студенти. Имаат скрипти 
во рацете. Се обидувам да прочитам 
некоја реченица, наслов, тема... и здо-
гледувам срца, копја, вештерки, исто 
како некогаш на нашите. Можат ли со-
ништата да поминат на фотокопир?!

„Ми недостига вашата генерација, 
бевте посебни“ – ми вели мојата про-
фесорка и менторка, многу години по 
нашите предавања во малата преда-
вална. Ѝ го паметам гласот додека 
ја чита „Супа од ништо“ на Лилјана 
Дирјан. Не знам зошто и што учевме 
преку таа песна, но знам дека сѐ уште 
ги чувствувам мирисот и топлината 
што испаруваа од неа.

Важно е на масата да има супа, си 
помислувам. Важно е сега децата да 
јадат супа. „Важно е сега да јадете 
супа, слушате, мама?!“ – се вртам од куј-
ната кон дневната и гледам во децата 
што играат со диносаурси. Нервозно 
му вртам на А. „Земи врзопче за супа!“ 
„Имаш во фрижидерот три!“ – зачудено 
ми одговара. „Ако, ќе ми се најдат, ќе 
правам нешто... ќе правам супа“. 

2
Вежбам јога или нешто што треба 

да личи на јога. Никогаш не сум ѝ дала 
шанса, сум ја потценувала. Полна сум 
со предрасуди, се прекорувам. Вежбам 
петнаесетина минути во денот. Не ми 
е лошо, напротив, пријатно е. Се рас-
тегнувам и почнувам да потпевнувам 
„Христос воскресе од мртвите“... Уф, 
колку погрешно и богохулно! Сега сум 
и будист, и христијанин, и уплашен 
атеист што скришно погледнува кон 
камбанаријата на црквата на главната 
улица. Навечер повторно си ја преиспи-
тувам верата. И повторно грешам – дел 
од молитвите упатувам и кон баба ми. 
Така ми доаѓа – да ѝ кажам да нѐ чува...

Ме фаќа паника, дланките ми се 
потат, станувам да пијам вода. Често 
станувам и повторно легнувам. Не 
може да е толку страшно, ете, дома 
сме, топло е. Празник е. Исчистивме, 
средивме... Во полутемнината белеат 
милјенцата од баба ми. Не ги забора-
ваме ни семејните приказни и тежини, 
си зборувам самата. Ете нѐ, ѝ тежиме 
на Земјата во зграда извишена на ме-
стото каде што некогаш била куќата на 
прадедото и прабабата на моите деца, 
значи, на местото на корените. Ете, не 
може да е лошо, ете нѐ завиткани во 
добрина... Заспивам.

1
Наутро сум недружељубива и мол-

чалива. Некогаш толку смуртена што 
не погледнувам ни кон децата. Правам 
кафе, појадок, внимавам на витамини-
те, на моите додатоци, на ТВ-каналот 
за едукација, на тонот на мобилниот, на 
неодговорените електронски пораки, 
на новостите на Интернет. „Мама, 
помина корона-вирусот?“ – прашува 
помалиот. Има пет години, нејасно ја 
изговара буквата Р. „Не, мама, уште 
малку“ – расеано му одговарам. 

Секој ден смислувам нови објасну-
вања. Некогаш подолги, некогаш по-
кратки. Некогаш ги прашувам зошто 
сакаат да помине, што им недостига. 
Училиштето! градинката! воскликну-
ваат. Учителките, црвената количка во 
градинка, школскиот двор, другарчето 
од клупа, бубамарите од пижамките на 
другарчето. Одиме подалеку – базенот, 
тренерот, пливањето, морето, крофни-
те со такви шарени одозгора...

„Мама, кога ќе помине вирусот?“ – 
прашува пак малото. „Ќе помине за 5!“ 
– извикува брат му. Скокнуваат и двај-
цата врз креветот и почнуваат на цел 
глас да одбројуваат: „5, 4, 3, 2 ,1! Поми-
нааааа!“

Се свртувам кон кујната. Со крајчето 
од насолзените очи ги гледам пижам-
чињата и босите ножиња што скокаат 
врз креветот.
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ТАЊА УРОШЕВИЌ
1936 – 2020

IN MEMORIAM

Да се држи в раце книга на-
пишана или преведена од 
Тања Урошевиќ е благослов, 

привилегија, а и радост! И во неј-
зините авторски и во нејзините 
преведени книги (и во нејзините 
вдахновени и бравурозно напи-
шани раскази, новели и романи, 
но и во нејзините беспрекорни и 
до збор осмислени преводи на 
руските класици и современи 
писатели) секогаш нè пречекува 
благородно моќна и крајно рафи-
нирана творечка личност со сес-
трани познавања и љубопитства. 

Од секоја нејзина напишана 
или преведена реченица блика 
магнетизмот на искреното сло-
вољубие, книгољубие и чове-
кољубие, реткиот усет за нијан-
сите и финесите на јазичниот 
израз. Иако со руско потекло, кој 
и да ги чита нејзините дела и пре-
води лесно ќе се вљуби во рафи-
нираното лексичко и стилистич-
ко богатство на македонскиот 
јазик. Од секоја нејзина реченица 

чувствуваме дека е напишана од 
личност со богат и исполнет ду-
ховен живот.

[…]
Навистина, Тања Урошевиќ 

(како и нејзиниот сопруг) е една 
од оние личности за кои може 
слободно да се рече дека се-
која средба со неа се памети, се 
врежува како внатрешно тето-
вирање. Како нешто драгоцено! 
Кога говореше со својот благ и 
аквамарински, флуиден глас, 
Тања во воздухот црташе мело-
дии. Кога раскажуваше, Тања во 
воздухот пишуваше цели раска-
зи и новели. Заедно со нејзините 
објавени книги, заедно со нејзи-
ните преводи, заедно со опусот 
на нејзиниот сопруг и сопатник 
(во кој таа е суптилно населе-
на), тие безброј приказни ќе ни 
останат во длабок и драгоцен 
спомен, нам кои имавме среќа да 
ја познававме, но и на следните 
поколенија, како траен печат и 
завештание на нејзината благо-

родна, топла, богата, мила, прија-
телска, во секоја смисла –  восхи-
тувачка творечка личност.“

 
(Извадок од „Завештанијата на 

Тања Урошевиќ“, комеморативен 
говор на Владимир Мартиновски)

* * *

„Таа беше од луѓето кои сѐ соз-
даваа од длабока љубов. Тоа 
се читаше од чистиот, но толку 
интензивен поглед додека таа 
разговараше или само слуша-
ше. Не знам дали тоа беше само 
прочуената широчина, благост 
и мистичност на нејзината ру-
ска душа. Повеќе верувам дека 
несекојдневноста, богатоста на 
личноста и на прозата на Тања 
Урошевиќ беше чудесната синте-
за од руската и од македонската 
душа. Нејзиниот прозен јазик го-
вори за длабоко познавање на 
тајната на раскажувањето, по 

„
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која и јас трагам. Тања беше вру-
ток од кој бликаше богато позна-
вање на светската литература. А 
притоа таа беше многу скромна, 
ниту малку самовљубена во тоа 
што го создаваше. Тоа, впрочем, 
е одликата на најдобрите творци. 
Сето тоа ја создаваше магијата на 
нејзината личност, која не може-
ше да не го восхити човека.“

(Кица Колбе, „За Тања Уроше-
виќ“, текст објавен на 10 март 
2020 г.)

* * *

„[…] Ако преводот го подраз-
береме во неговата креативна 
димензија, како повторно испи-
шување на книжевниот текст, 
што во случајот на Тања Уроше-
виќ секогаш било извршувано со 
многу умешност и стилско мајс-
торство, тогаш е јасно колку ова 
преведувачко искуство можело 
да биде плодотворно во мигот 
кога авторката почувствувала 
порив да создаде сопствено ав-
торско дело.

Поривот несомнено доаѓа од 
нешто што е длабоко проживе-
ано, а во случајов блиско и до 
семејното потекло на авторката: 
историјата на руските емигранти, 
раселени низ Европа, откорнати 
и пресадени во нови земји, раз-
веани под влијание на општест-
вените и политичките прекроју-
вања. Желбата да се искаже ова 
очигледно долго напластувано, а 
можеби и потиснувано сознание, 
резултира со една убава приказ-
на, преточена во облик на роман. 
А како и во секој роман, така и 
овде, приказната, сепак, на крајот 
претставува само една убаво 
смислена и спакувана фикција.“

Анастасија Ѓурчинова, од „Па-
тување со боја на синило“ (кон 
„Аквамарин“ од Тања Урошевиќ), 
од збирката „Медитерански си-
нестезии“ (избрани студии и есеи, 
Магор, Скопје, 2013)

* * *

„Првпат ги читав ’Три новели‘ во 
Охрид, летото Господово 2017-то 
и, морам да признам, дека како 
обична читателка, доста емо-
тивно реагирав. Ме трогна ед-
ноставноста, искреноста, висти-
нитоста, натопеноста со живот, 
’неподносливата леснотија на 
постоењето‘ и на раскажување-
то. Неминовна беше личната ре-
лација со прочитаното: препозна-
вањето на сопственото искуство, 
мирисот на детството, летните 
распусти кај баба, топлината на 
семејната атмосфера, односот: 
родители – деца, детските игри 
и стравови, растењето (созре-
вањето), чувството на отуѓеност 
од блиските, воздржаната кому-
никација со некои сродни лич-
ности небаре изливот на емоции 
е забранет во релацијата со нив, 
па наспроти копнежот за љубов 
и топлина, се навлекува маската 
на незаинтересираност и надме-
ност, сеедно дали се работи за 
тетка и внука (како кај Тања), или 
за мајка и ќерка, за две сестри 
или две братучетки, две прија-
телки (да останеме на женските 
релации). Отсуството на дијалог 
или дијалогот во тишина, тој вна-
трешен монолог особено моќно и 
громогласно звучи и го осведочу-
ва парадоксот на животните си-
туации во кои се нашол секој од 
нас барем еднаш во животот. 

Со што друго ме допреа ’Трите 
новели‘ на Тања Урошевиќ? Со 
дистанцата од надворешниот 
свет преку посветеноста на чи-
тањето, своевидното ’бегство‘ во 
светот на книгите, чувството на 
осаменост, на тага и сл. Сите овие 
нешта ме вовлекоа во волшебни-
от книжевен свет на јунаците кој 
беше толку стварносен, сроден 
на мојот и кој подеднакво го до-
живував како мој, личен свет. 

При повторната средба/чи-
тање на новелите, требаше да 
се стават објективни очила, да 
се вложи напор емоцијата да се 
потисне на маргини и да се каже 
нешто непристрасно, не лично, не 
субјективно. Но, и двете читања 
се неразделно врзани, тоа се два 
аспекта на восприемање кои не 

можат да се набљудуваат неза-
висно еден од друг.

Лидија Капушевска-Драку-
левска, од „Внатрешен монолог“ 
(промотивна реч за „Три новели“ 
од Тања Урошевиќ, 23.11.2017 г.), 
од збирката „Мозаик од гласови“ 
(огледи за македонската кни-
жевност, Скопје, Магор, 2018 г.)

ТОА Е САМО ЗБОР

„Решително, небаре по долго 
совладување на отпор, просуду-
вање и мерење на нештата, ја от-
ворив тетратката и на, се разбира, 
сосема белата страна, не го напи-
шав, туку го исцртав, го вдлабив 
зборот

СТАРОСТ

Ме исплаши. Ме исплаши во прв 
миг тој облик во исто време зао-
кружен и штрклест. Во ушите ми 
одекна првиот слог со најотво-
рениот и најзвучен вокал како 
изненадување и повик за помош 
кој, во вториот, нагло опадна и се 
скрши.

’Рскот на исушена гранка, на 
шуплива, одамна лишена од сите 
сокови коска.

А сепак најдов храброст да го 
напишам и да се погледнам со 
него очи в очи. Го издржав тоа. И, 
додека почнаа да се огласуваат 
жегалците во боровите дрвја еден 
по еден, да се будат уште недора-
сонетите звукови на денот, а сон-
цето, веќе заокружено, цело, се 
искачи врз сѐ уште дебело зацрта-
ната линија на ридот, бледнееше 
острината на испишаните букви и 
јас, вгледувајќи се и натаму во нив, 
наеднаш прибрана си реков:

Па тоа е само збор.
И, којзнае зошто, под него нацр-

тав еден голем и, за чудо, доста 
правилен круг, што инаку ретко 
ми поаѓа од рака.“

Тања Урошевиќ, од книгата 
„Три новели“, Магор, 2017
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ПЕТКО ШИПИНКАРОВСКИ
1946 – 2020

IN MEMORIAM

ЈОВАНКА ДЕНКОВА
МОИТЕ СЕЌАВАЊА 
ЗА ПЕТКО 
ШИПИНКАРОВСКИ

Со Петко Шипинкаровски имав 
чест да се запознам дури неодам-
на, за жал. По завршувањето на 
годишниот одмор, во преубавиот 
Охридско-струшки крај, сосема 
случајно на социјалните мрежи 
налетав на информацијата за одр-
жаните Струшки книжевни средби. 
Убавиот амбиент и уште попофал-
ните зборови на познајници за овие 
книжевни средби ме поттикна да 
побарам повеќе информации за 
овој настан. Откако видов дека ор-
ганизатор е Петко Шипинкаровски, 
воспоставив контакт со него, на 23 
август 2019 година. Во нашиот раз-
говор почитуваниот Петко веднаш 
изрази подготвеност да ме вклучи 
во следните Струшки книжевни 
средби (во делот на стручната ра-
ботилница). Неговата воодушеве-

ност заради фактот што професио-
нално ја проучувам книжевноста за 
деца и млади беше евидентна, па 
ми ги посочи и своите книжевни 
дела од оваа област. Мојот интерес 
за нивен прочит беше голем, но не 
бев сигурна дали ќе ги пронајдам 
во библиотеката во Штип. Меѓутоа 
тој искажа подготвеност да ми ги 
прати. Исто така, ми посочи дека 
нивното друштво е издавач и на 
списанието „Бранувања“, кое ми 
го прати и во ПДФ-формат за да 
можам да го разгледам. На крај, на 
мое огромно задоволство, следу-
ваше покана за објавување статии 
во ова ценето списание. Подоцна, 
по пошта ми прати и примерок од 
списанието. Го завршивме нашиот 
прв разговор со ветување за скор 
контакт и размена на информации. 
Ми остави впечаток што тој разго-
вор протече во спонтана, природна 
и мошне пријатна атмосфера, во 
кој со Петко се ословуваме на име, 
како да се знаеме со години. На 
крајот од разговорот ми рече: „Уште 
еднаш ви посакувам убава вечер,  и 
ви благодарам за одвоеното време 

Петко Шипинкаровски (роден 
на 22.09.1946, Будимирци, 
Би тол ско), раскажувач, поет, 
есеист, книжевен критичар, 
новинар и преведувач, беше 
член на ДПМ од 2006 година. 
Дипломирал на Факултетот 
за безбедност и општествена 
самозаштита при Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“. 
Објави дваесетина книги, меѓу 
кои романи за возрасни и за 
деца и млади, збирки раска-
зи, поетски книги, драми, како 
и есеистичката книга „Кога 
животот е уметност, уметнос-
та живот“ (2014). За многу од 
нив доби значајни награди и 
признанија. Шипинкаровски 
беше основач и претседател 
на Културниот центар БРАН 
од Струга , главен и одгово-
рен уредник на списанието за 
литература, култура и наука 
„Бранувања“ и организатор 
на меѓународната манифе-
стација „Струшки книжевни 
средби“. 
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Овде завршуваат моите земни раз-
говори со Петко Шипинкаровски. 
Неизмерно жалам што никогаш не 
успеав лично да се запознаам со 
овој извонреден човек, воден од 
љубовта кон литературата, кон при-
родата, кон својот роден крај и тат-
ковината, а пред сè, од љубовта кон 
човекот. Верувам дека нашите раз-
говори на овие теми ќе продолжат 
на друго место, во друго време... По-
чивај во мир, голем човеку!

ПЕТКО ШИПИНКАРОВСКИ
ЗЛАТНИТЕ ОБЕТКИ 
НА МАРИЈА 

опав и горев од желба да 
пронајдам предмет од не-
знајното во гробот, браздев 

и ја метев земјата. Жегата навалу-
ваше, а денот силно се отсликува-
ше со својот жежок летен чадор. 
Марија покрај мене шмугаше ле-
во-десно, го следеше моето архе-
олошко работно бдеење. Повре-
мено ќе си го извадев шамичето од 
задниот џеб на панталоните и ќе 
си ја забришев потта од челото. И 
дланките ги бришев. Кроце кроце 
подгребнував со лопатката и како 
да чувствував оти нешто значајно 
ќе одгрнам што ќе внесе радост 
кај сите. Чинам дека заморот и лет-
ната жега не ги чувствувавме од 
занесот за да пронајдеме некакви 
археолошки алатки. 

– Марија, Марија – подвикнав – 
подај ми чаша со пресна студена 
вода, те молам!

– Сега, сега, Петар! – ми рече таа 
и киниса кон надворешната чешма 
што беше извлечена, а поврзана со 
водоводот.

Извесно време стоев малку по-
дисправен на колената над гро-
бот, а Марија чекореше. Ја гледав 
како лесно подрипнува кон чешма-
та. Бев задволен што имам таква 
верна и вредна пријателка. Го кре-
нав погледот кон Свети Пантеле-
мон и посакав божја помош.

– Помогни ми, Господе, да пронај-
дам нешто, да не ми е бадијала ра-
ботата, а трудот да ми остане само 
пуста желба. Помогни ми зашто и 
љубовта кон саканата цел без тоа 
отапува, бледнее и се брише ако 

и за прекрасниот разговор што ме 
направи среќен. Голем поздрав, 
Јованка. Се слушаме наскоро, но и 
се гледаме“. Ми откри дека и ќер-
ка му се вика Јованка, што можеби 
беше уште една причина зошто ме 
почувствува толку блиска и што 
веднаш најдовме многу заеднички 
теми на разговор.

Во меѓувреме, во библиотеката 
во Штип успеав да ги пронајдам 
неговите раскази за деца „Раз-
бранувани води“, како и романот 
„Златни обетки за Марија“. За него 
во првиот разговор Петко ми рече: 
„Со овој роман ќе ве рашетам, ќе ве 
вратам во младоста, во тинејџер-
ските денови“. 

При нашиот следен разговор, 
кој сосема случајно се погоди на 
11 Октомври, по меѓусебно иска-
жаните честитки за големиот ма-
кедонски празник, ги споделив со 
Петко своите впечатоци за него-
виот роман „Златни обетки за Ма-
рија“. „Неизмерно сум среќна што 
прочитав ваков роман, почитуван 
Петко“, му реков искрено. „Во него 
се гледа, прво, колкава е вашата 
љубов кон родниот крај, кон тат-
ковината и нејзините богатства и 
скриени убавини, воопшто. Како 
второ, во него мошне успешно е 
направена симбиоза во нарацијата, 
ме восхити спојот на реалистично-
то и фантастичното, легендарното, 
митолошкото... За овој роман има 
многу да се каже...“ Моите зборови 
за романот посебно го израдуваа 
нашиот драг Петко, по што со мене 
го сподели фактот дека е објавен и 
во Србија, а за него има и две убави 
рецензии од двајца угледни писа-
тели, доц. д-р Раде Вучиќевиќ и 
Снежана Дабиќ, која и го превела 
романот, објавен од Книжевното 
друштво во Косовска Митровица.

Тогаш му реков дека неговиот ро-
ман е даден веќе како тема за ди-
пломска работа на моја студентка 
и во тек е изработката на трудот, 
што посебно го израдува: „Искре-
но се радувам што ви се допадна 
романот. Оваа вест ми го разубави 
денот и празникот...“ На крајот се 
договоривме за кафе-дружба пред 
следните Струшки книжевни сред-
би (2–5 јули 2020) на кои, како што 
рече: „Има многу интересна тема 
на симпозиумот. Сметам на Вас...“ 

нема некаков резултат!... – си ре-
ков и повторно се наведнав над 
гробот. Еднаш, двапати... Потчув 
како нешто необично да се јави. 
Некаков потврд глас, како пот-
скриен звук од гребнатинка што ми 
кажуваше дека звукот е од метал. 
Подзастанав. Со четката поминав 
згора-згора над гребнатинката. Со 
лопатката благо стружнав и зад 
неа забележав извор на некаков 
скриен сјај. Уште еднаш, но сега 
веќе нежно, поминав со лопатката 
и меѓу земјичката ми прозлати не-
каков потсвиен предмет. Уште ед-
наш заметов со четкичката и пред 
себе видов како од земјината утро-
ба се извлекуваат обетки – златни 
обетки држев во рацете. Не издр-
жав, скокнав од гробот и со крена-
ти раце силно извикав:

– Обетки, обетки, златни обетки 
за Марија! – ми дојде и викнав она-
ка неконтролирано, вознесен од 
радост. – Златни обетки пронајдов 
во гробот, обетките на Роксана! – 
се поправив за малку.

Во локалитетот, еден по еден, 
археолозите изненадено гледаа во 
мене извикувајќи:

– Браво, браво Петар!

Марија го слушна мојот извик. Се 
тргна од чешмата со бокалот вода 
кој ѝ падна од рацете, како да ѝ се 
слизна од меѓу прстите на рака-
та. Но таа не сети кога бокалот се 
распрска на плочникот. Стоеше со 
широко отворени очи и гледаше во 
мојата неизмерна среќа. 

(Извадок од романот „Златни 
обетки за Марија“. Скопје: Феникс, 
2011, 78–79 стр.)

K
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ДУШИЦА ИЛИН 
ШЕЌЕРОВСКИ 
1944 – 2020

IN MEMORIAM

Душица Илин е родена во Те-
тово, а се школувала во Битола, 
Скопје и Белград. Книжевите и 
новинарските студии ги усовр-
шувала во Скопје и Белград. Ра-
ботеше како новинар во Маке-
донската телевизија, а последни-
те 30 години и како дописник од 
Белград. 

На македонски јазик ги објави 
книгите поезија: „Фреска на ср-
цето“ (1971), „Сизифина“ (1976), 
„Толкување на стравот“ (1989), 
„Спорен лет“ (2002), „Пек“ (2005), 
„Бела линија“ (2006), а на срп-
ски јазик „Ветар у кавезу“ (1982), 
„Тумачење страха“ (1990), „Ви-
шак земље“ (2015), „Самоќе у по-
крету“ (2019). Нејзини песни се 
објавувани во Полска, САД, Тур-
ција, Индија, Романија, Хрватска, 
Бугарија, Чешка, Албанија и др. 
Застапена е во антологиите на 
македонската, југословенската 
и српската поезија. Доби повеќе 
значајни национални и меѓуна-

родни награди, како „Печат на 
Кнез Лазар“ (2010) од Друштво-
то на писателите на Србија, за 
духовно творештво и ширење на 
словенството меѓу балканските 
народи; „Златен прстен“ (2013) 
за целокупното творештво на 
македонски јазик; медал „Симо 
Матавуљ“ што го доделува ДПС 
за посебен придонес во разви-
вањето и зацврстувањето на кул-
турната соработка меѓу Србија и 
Македонија. 

Беше мошне ангажирана во 
поврзувањето на двете култури 
преку издавачки врски на маке-
донските и српските писатели. 
Како новинар во Македонска-
та телевизија ги претставуваше 
сите значајни културни настани 
и личности од Македонија во 
Србија, и обратно. Беше иниција-
тор за формирање на Југосло-
венско-македонското друштво 
„Шар Планина“, активност што се 
прошири во формирање друшт-

ПОТЕКЛО НА ОСАМАТА
Ништо не развеселува како зборот
За потеклото на осамата
Меѓу себе и јасната именка
Кога ги препознавам возбудливите 
гласови
Кои обично ги кријам во градите

Го толкувам говорот
Во движењето
Со денови го повторувам стравот
И ја препознавам положбата на те-
лото
На влезот во ковчегот на осамата*

                                           *Подарена 
метафора од Виктор Б. Шеќеровски

ВО СЛАВА НА ОСАМАТА
Од мојата точка на гледање
Осамата е состојба
Обредно препознавање
На големата љубов
Која доаѓа
Од апсолутната слобода

Живеам во апсурдот
На сопствените сомнежи

ва низ градовите во кои живеат 
Македонци. Пред десет години 
беше иницијатор за создавање 
на здружението „Македониум“ и 
беше негова движечка сила во 
поддржувањето на македонска-
та свест, за што беше прогласена 
за негов доживотен претседател. 

Нејзината посветеност кон де-
мократското живеење на маке-
донскиот и српскиот народ го 
покрена и месечникот за култу-
ра „Македонска виделина“, кој 
објавува дела на македонски 
автори, на македонски јазик. Во 
Белград во 2012 г. го форми-
ра и стана прв претседател на 
Друштвото на македонски пи-
сатели кои живеат и работат во 
Србија. Беше долгогодишен член 
на Друштвото на писателите на 
Македонија, како и на Друштвото 
на писателите на Србија. Преве-
дуваше автори од македонски на 
српски, и обратно.

Душица Илин Шеќеровски по-
чина во јануари 2020 година и е 
погребана на Бежаниските гро-
бишта во Белград.
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Бесмртноста ја оставам за чудење
На крсниот леб
Го преиспитувам малиот живот
И милионите прашања
Зошто го фалам Господ
Како сопствено доживување
Во Другото препознавање на
Човекот
Ги шепотам стиховите
За удобност во празничната градина

За заздравување
Ја повикувам Мајка ми
Татко ми го именувам зад големите
Шумови на срцето
Се препознавам себе
И свечено прославувам 
Њубејќи ја сопствената осама

ГЛАСОВИ НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ
Книга пишувај
Ми рече пријателот Зоран Хр. Ради-
сављевиќ
Проверувај ги своите предизвици
Што те нагризуваат беспомошно
Во постелата каде што те тишти
Осамата
Подготвена да го излечи
Лутото исчезнување
Книга пишувај не боледувај
Што ќе ти се со тебе гробишта
И диши
Вдахни воздух
Како понекогаш
Посакај свежина во градите
Ќе видиш како доаѓаат утрата
Велиш за доброто на
Поезијата

ИСПИЈ ГО КАФЕТО
                  На Виктор Б. Шеќеровски

Стани
Пријди си кон себе
Вдахни воздух
Разбуди го животот
Со усните да вкусиш
Колку те сакам
Како трепетот на дланката
Те држам во страв
Од врелиот бакнеж

Испиј го кафето
Успокој ја
Растреперената душа
Вообичаeните воздишки
Да видам каков привид
Негуваш во осамата
Њубов моја

Испиј го кафето
И кажи една песна
Макар да е проста
И увери ме
Дека за мене 
Единствено 
Е наменета

ЕДНАШ СИ РЕКОЛ
                                           На В. Б. Ш.

Те доведов до искушение
Да ги преиспиташ допирите
И да го препознаеш просторот
На нашите студенила

Еднаш си ми рекол
Прости
За замена за животот би го негувал
Бескрајното пространство
Во кое умееш да леташ
Да го препознаеш доаѓањето
На космичката светлина
Која пред илјада години
Мене си ми ја наменил

ЗА ИСЧЕЗНУВАЊЕТО
Имам голема моќ
Си велам
Да ги препознавам
Јасно
Чудните соништа
За исчезнувањето

ДУШИЦА
Еве една неизбеглива болка, 

која ненадејно ме удри во преде-
лот на срцето, на сеќавањата што 
сега ти ги пробуди. Ти нема да го 
чуеш ова мое обраќање, но сигур-
но ќе бликне во мене, една нова 
состојба кон тебе кога во Скопје 
бевме блиски, сосема блиски. Се 
среќававме секој ден. Работевме 
заедно. Ти со твоето присуство 
правеше да лебди таа твоја аура 
врз сите нас. Бев среќна за твоја-
та среќа, кога замина не толку 
далеку. Нашите средби станаа 
ретки. Ти знаеше да дадеш љу-
бов, но и да ја примиш. Ти знаеше 
на болката да ѝ дадеш смисла 
за живеење. Ти ги одбегнуваше 
препреките со благост и со неж-
ност. Така што сето тоа се преле-
ваше и врз нас, врз луѓето што те 
сакаа и што те засакуваа.

Во сеќавање ми е една далеч-
на среба на еден писател, нови-
нар дојден од еден далматински 
град. Заинтригиран од презиме-
то кое му сугерирало дека него-
вите предци го добиле по името 
Македонија. Имавме средба со 
него. Разговаравме за неговите 
истражувања, до каде стигнал 
и има ли материјал да напише и 
да го објави напишаното. Поми-
на извесно време и го добивме 
списанието во кое пишуваше за 
Македонија, а и за луѓето со кои 
се среќавал. Ја беше споменал 
и нашата средба со него, како 
и средби со други личности. 
Но она што го напишал за тебе 
беше како да открива некоја 
своја роднина, присутна во не-
говиот живот. Тој те спореди со 
Богородица, нашата вечна мајка. 
Ти со твоето лице, со твојот из-
глед си била присутна на маке-
донските икони и фрески. Тоа тој 
го напиша за тебе.

Ти сега си стигната во таа оре-
олска светлина, заедно со сите 
македонски свети лица. Ти со 
твојата благост, добрина и уба-
вина правиш, кога и да поглед-
нам во иконата на Богородица, 
да чувствувам дека сум со тебе 
засекогаш. 

Гордана Михаилова Бошнакоска

СО МИСЛА НА ТЕБЕ
На Душица Илин Шеќеровски

Го отворам весникот
што со радост го чекам
и таму ти и твоите песни.
Ти замина одамна
од местото на нашите средби
само со името на твоето 
загубено дете.

Но сега ти навистина отиде трајно
во далечните непристапни преде-
ли
и никој не може веќе
да ги гледа твоите очи
само да се сеќава
како беше о, како беше
кога те имаше.

Врз влажната земја сè уште
стои твојата сенка
на која ѝ подаваме цвеќе.

Мирисот на утринското кафе
зачинето со љубов,
пареата, а вкусот
мешањето на овие утрински
содржини Ти ги однесе
во пределите далечински.

Гордана Михаилова Бошнакоска
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ФАХРИ КАЈА 
1930 – 2020

IN MEMORIAM

Фахри Мехмед Каја беше поет, рас-
кажувач, литературен критичар, ан-
тологичар и преведувач, учебникар, 
истражувач на историското минато 
на Турците во Македонија, припад-
ник на првата повоена генерација 
турски писатели кај нас. Беше член 
на Македонскиот ПЕН-центар и член 
на ДПМ од 1956 година. 

Роден е во Куманово, на 15 јуни 1930 
година, каде што завршил основно 
образование во турското училиште 
отворено од татко му, Мустафа 
ефенди. На 16 години, по завршениот 
тримесечен курс, е назначен за учи-
тел во штипското село Јакимово. Во 
четирите години поминати во селото 
го завршува и Учителското училиште 
во Штип, по што го продолжува ви-
сокото образование на Филолошкиот 
факултет во Белград, на групата за 
ориенталистика. 

Во својот долг и плоден животен 
век Фахри Каја бил и новинар, ра-
ботел во Радио Скопје и „Детска 
радост“, бил главен и одговорен 
уредник на в. „Бирлик“, уредник на 
„Сеслер“, предавал турски во ос-
новното училиште „Тефејуз“, како и 

турска книжевност на Учителската 
школа „Никола Карев“ и на Вишата 
педагошка школа во Скопје. Бил и 
општествено-политички работник – 
секретар за информации при Изврш-
ниот совет на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, пратеник на РС на 
СРМ, во два мандата член на Претсе-
дателството на СРМ. По осум години 
поминати на таа висока државна по-
зиција, се пензионира во 1991 година.

Автор е на книгите: „Првите чеко-
ри“ (песни за деца, 1952), „Гласови 
од село“ (поезија, 1958), „Довиду-
вање“ (поезија, 1963), „Среќно“ (рас-
кази, 1978), „Ѓокушсак“ (раскази, 
1984), „Детски соништа“ (песни за 
деца, 1991), „Есеи и критики“ (1994), 
„Госпоѓица“ (раскази за деца, 1996), 
„Попладневно сонце“ (раскази, 1998). 
Исто така, составувач е на антоло-
гиите „Современа турска поезија“ 
(1985), „Избор раскази од турски ав-
тори“ (1985), „Антологија раскази на 
турските раскажувачи од Југосла-
вија“ (1990), „Антологија на совре-
мена турска поезија во Југославија“ 
(1992).

ИЗМАМА

Како што деновите минуваат
Губиме дел од вкусот на животот
Верувајќи во подобро утре.

Веќе црешната не расцветува
Убаво и раскошно како порано.

Како што минуваат месеците
Губиме дел од нашата добрина
Мислејќи на лошотијата во светот.

Веќе и вкусот на праската
Не е толку сладок како порано.

Како што минуваат годините
Губиме дел од нашата карактерис-
тична убавина
Обвинувајќи ги огледалата.

И тополите не се веќе толку високи
Небаре сè се смалува пред нас.

ТРОШКИ

Доаѓа време
Од трошките на животот
Пишуваме раскази, составуваме  

песни
Раскажуваме приказни, пишуваме  

романи
По ред епови кажуваме
Сè е хармонично и правилно
Како што посакуваме.

Доаѓа ден
Од трошките на денот
Со желба да бидеме среќни
Само храброста си ја бараме
Според нашите сништа
Се претвораме во јунаци
На нашите приказни и епови.

Доаѓа миг
Поради сето ова
Заличуваме на воденица
На пресушена река.
Раскажуваме секому
За нашите животни трошки
Како што ги доживуваме.
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Доаѓаат години
Напразно
Се вртиме како елиса
Околу оска без темел.
Не ни забележуваме
Дека не се стварност
Мечтите кои ги сниваме.

ИГРАЧКА

Беше џуџе
Се замислуваше џин.
Потоа
Почна да се плаши
Од сопствената сенка.

Беше страшливец
Се охрабри.
Со време
Од бремето на храброста
Беше прегазен.

Беше искрен
Стана дволичен.
Дојде ден
Сиромашкиот си го изгуби
Сопствениот образ.

За него
Животот беше игра.
По многу години
Во сопствената игра
Стана играчка.

НАШАТА ТРПЕЗА

Порано трпезата ни беше мала
А ние мали и млади
Лажиците дрвени
А ние многу среќни.

Сребрените лажици дојдоа
И сè се измени
Во нас се вгнезди тага
И сласта на трпезата исчезна.

Со време трпезата се зголеми
А со неа и тагата наша
Веќе и ние како порано
Не сме среќни и безгрижни.

ПРИКАЗНА

Ти беше огромно дрво
Со силни корења
Со широка крошна
И зелени лисја.

Вчера под земјата
Корењата ти скапаа
Денес над земјата
Стеблото се исуши.

Гранките тажно плачеа
На судбината на стеблото
А со текот на времето
Лисјата ја покрија земјата.

Ти беше огромно дрво
Како во приказните
Си било некогаш…
Кого ова го засега?

СЕКАКО НÈ ИМА

Со години во мојот ум
Како бескрајна воденичарска песна
Се врти едно прашање
Постојам ли, постоиш ли, постоиме ли…

Постоењето ако е болка
Секако постоиме
Постоењето ако е живеење во копнеж
Сигурно постоиме
Постоењето ако е постојано борба
Значи постоиме
Постоењето ако е заемно сакање
Без сомнеж постоиме.

Затоа што сме почитувани, а понижени
Сакани, а проколнати,
И тоа што сме живи споменици
На оваа почва, сигурно одамна  

постоиме.

ДА СЕ ПОЧИНЕ ВО 
СИНИЛОТО
                          На Неџати Зекерија

Не знам зошто
Кога ќе погледнам во Охридското  

Езеро
Секогаш ти
И твојата смрт ми доаѓа на ум.
Да се почине во синилото велеше!

Езерото е секогаш сино, сосема  
сино,

Виолетово сино или зелено сино
Што потсетува на турското сино,
Без престан се прашувам
Во кое синило мислеше да  

починеш?

Езерото ја зема својата боја од  
небото

Небото е без облаци, сосема бистро
Кога го споменуваше синилото
На езерото или пак на небото  

мислеше?
Во кое синило сакаше да починеш?

И обете синила убави ли се убави,
Синилото спокој му дава на човека
Знам и ти трагаше по спокојството
И за да го пронајдеш го одбра  

синилото.
Затоа одлучи да починеш во синилото.

Во синилото што те правеше среќен
Ти правеше сини патувања.
Сините желби, сините надежи
Ги подари на сјајните сини мониста.
Се трудам да ти ја сфатам  

опчинетоста од синилото.

Со години во езерото, во небесната шир
Во сините соколи и во летот на  

гулабите
Ми се чини дека го гледам
Синилото кое само ти го знаеше   

и сакаше.
Да се почине во синилото сигурно  
 е убаво другар.

Препев: Марија Леонтиќ  
и Нејат Селман
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е знам зошто и како се случило професор 
Влада Урошевиќ својот факултетски кабинет 
да го дели токму со Јадранка, ама со сигур-

ност тврдам дека нивното дамнешно универзитет-
ско соgружништво, колку и да било последица на 
нечија рутинска административна одлука, било при-
родно како бел ден. Како однапред да го наместил 
некој од оние заумни класици на латиноамерикан-
скиот магичен реализам – Кортасар, Фуентес, Мар-
кес, Борхес... – чиишто книги, нели, постојано кажува-
ат & докажуваат оти во случајните случки можат да 
веруваат само наивците и игноранти некадарни да 
мечтаат. Или, поедноставено, сиромашните во духот. 
Бидејќи, вели Борхес во прочуениот му расказ „Тео-
лози“, автентичните приказни можат да започнуваат, 
да се заплеткуваат/расплеткуваат и да завршуваат 
само во метафорите, во сферите во кои времето не 
тече.

Ерго, двајца македонски канонски професори по кни-
жевност и, поважно, двајца македонски писатели-ка-
питалци, својот тесен „потстанарски“ кабинет на скоп-
скиот Филолошки факултет никогаш и не го третира-
ле како „работно место“. Туку како онаа борхесовска 
метафора. Сфера во која времето не тече. Школка низ 
која парадоксално се војваат некакви еgнорози, ти-

ЈАДРАНКА ВЛАДОВА (1956 – 2004), СТРОГО ПРИВАТЕН ЗАПИС

ЈЕЛЕНА ЛУЖИНА

СКАРБО ОД 
НЕЈЗИНИОТ ДВОР  

АМАРКОРД *

* (a m’arcord – io mi ricordo – јас се сеќавам) – израз на ро-
мањолски дијалект, популарен од 1973 (Фелини), озна-
чува „сеќавање, носталгично потсетување на минатото“.

гри, глеgалата-заg-оглеgалата, измислени светови, 
мапи со gамки оg овошје, опасни преgели, ѕвезgени 
овоштарници, дворови во кои – ноќум – скришно ги 
владее таинствениот Скарбо... За тие кои не читаат или 
не паметат  – btw, чита ли уште некој во оваа земја? – 
низа од квалификативите набутани во претходната 
реченица е составена од случајно цитирани и намерно 
измешани наслови на книгите на Влада Урошевиќ и на 
Јадранка Владова. Неговите ги има повеќе, не само во 
претпретходната реченица туку воопшто. Нејзините, 
за жал, се „само/одвај“ десет, сите изнапишани и пуб-
ликувани во „одвај/само“ осумнаесет години: помеѓу 
1986 и самиот крај на 2002 г. 

Да, треба да се напомне оти тие десет се само беле-
тристички книги – belles-lettres, би рекле Французите. 
Останатите петнаесетина се учебници, читанки за раз-
ни степени на образование, антологии, хрестоматии, 
преводи од и на други јазици, дури и еден цел речник, 
македонско-чешки; демек, ја пратиле лектор по маке-
донски јазик, па за во Прага да не седи бадијала, со 
група чешки соработници „попатно“ составила и ма-
кедонско-чешки речник (објавен во 1998). Чинам дека 
поголем мотиватор од неа немало, никаде, најмалку 
во познатиот ни „ај-ќе-видиме“ македонски контекст.  

Јадранка беше една од оние тврдоглави и упорни 
жени кои навистина знаат и умеат од ништо нешто 
да праат – би рекол дедо Марко Цепенков. Жени 
кои можат/сакаат сѐ. „Јадранка навистина беше по-

Н
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себна“ – рече, пред некој ден, Влада Урошевиќ, кога и 
додека го распрашував за нивните заеднички каби-
нетски години. Силно се трудев тоналитетот на раз-
говорот да не ни е молски, ама работите постојано 
забегуваа во таа насока. Од нејзиното заминување 
поминаа петнаесет и нешто години – отпатува на 11 
декември 2004 г. – но времето не го намалува мое-
во лично чувство на загуба. И мојот бес што таквите 
луѓе, најдобрите меѓу нас, заминуваат толку рано – 
на одвај четириесет и осум години. 

Со години родендените си ги одбележувавме заед-
но: ги поврзувавме (нејзиниот на крајот на април; мојот 
еден месец подоцна) со заеднички ручек што Коле го 
„приредуваше“ во некој добар а тивок ресторан, за да 
ни донесе цвеќе, а двете да си ги размениме подароци-
те. Обично ѝ купував обетки – обетките ѝ беа слабост, 
ги имаше еден куп, ѝ ги носев од Венеција, Дубровник... 
Обично ми подаруваше книги или децентни предмети. 
Во една од нејзините роденденски вазни чувам гранки 
памук, во друга — исушена лаванда...

Нѐ поврза и молскавично нѐ зближи Скарбо, зага-
дочниот протагонист на расказот по кој е насловена 
нејзината дебитантска книга (Скарбо во мојот gвор, 
1986). Се изненади што знаев кој е Скарбо – велеше 
дека сум одвај втора-трета која го идентификувала 
без нејзините упатства и објаснувања: Гаспар Ноќ-
никот (Gaspard de la nuit) од книгата на француски-
от романтичар Алојзиус Бертран (Aloysius Bertrand, 
1807 – 1841), поет кој ја „измислил“ формата песна 
во проза, која подоцна ја прославиле француските 
симболисти, надреалисти и останатите „исти“. На 
македонски ја превел, се разбира, Влада Урошевиќ 
(1996 г.). Универзалната слава ѝ ја обезбедил Морис 
Равел (Maurice Ravel, 1875 – 1937), со истоимената 
суита за пијано која се смета за едно од капиталните 
пијанистички дела на ХХ век. Има три става – трети-
от се вика Скарбо. Пеколна партитура која можат да 
ја совладаат само најголемите пијанисти. 

Така почнав да доаѓам во дворот низ кој Скарбо тал-
ка, секоја ноќ — дворот на нивната стара семејна куќа 
на Бит-пазар, во која Јадранка живееше со мајка ѝ. 
Подоцна двете се преселија во куќата на вујко им, во 
Карпош, блиску до мојот факултет. И таа куќа имаше 
дворче, ама Јадранка велеше дека Скарбо таму не на-
минува. Се шегувавме дека е тоа затоа што сме порас-
нале и веќе не веруваме во сказните. Неточен навод. 
Јадранка никогаш не престана да верува во сказните. 

Со Скарбо се дружевме, најчесто, слушајќи го Ра-
вел. Го отслушав, пак, пред малку: You Tube, соврше-
на интерпретација на некоја аргентинска или ермен-
ска пијанистка, супериорно.

*

Непосредна, искрена, доследна и „старински“ чес-
на, чесна до коска и без остаток, Јадранка повеќе им 
прилегаше на фикционалните светови од сказните 
отколку на грдите секојдневни релации во кои живе-

еме. Имено, во сказните работите се знаат: на волци-
те што ги јадат малите девојчиња и нивните бабич-
ки, сигурно ќе им се падне некој решителен ловџија, 
кој на крајот – ах, тој среќен крај! – ќе ја воспостави 
космичката правда. За жал, во таканаречениот реа-
лен свет правдата, особено космичка, ниту има кој 
да ја воспостави, уште помалку да ја гарантира. Ре-
алниот свет го владеат оние со големи очи, големи 
шепи и големи заби. На искрените, доследните и на 
чесните тие гледаат со сожалување и со потсмев...

Се разбира, оваа волча феноменологија и нејзина-
та јалова потсмешливост (нејзината божемна моќ!), 
Јадранка ја знаеше/познаваше од сите аспекти: те-
ориски, дидактички, практички, творечки, простожи-
телски... Сепак, тоа не ја обесхрабруваше во постоја-
ната храбра, сосема идеалистичка („старомодна“) 
борба за оние неколку едноставни и сосема непро-
фитабилни, навидум сосема апстрактни нешта во ко-
ишто таа веруваше беспоговорно, без остаток и до-
животно: добрина, вистина, знаење, љубов... Верува-
ше, всушност, дека заради осознавање на тие нешта 
ние и дојдовме на овој не-многу-весел свет, стутулен 
под високите и далечни/недостижни ѕвезди. 

Нема многу луѓе (или, барем, јас немам среќа нив 
да ги познавам!) што умеат да ги подаруваат тие 
важни нешта – кои се именуваат како добрина, вис-
тина, знаење, љубов... – така (несебично) и толку 
(многу) колку што умееше таа. 

Таа не подаруваше со премисла, за да ѝ се врати 
даденото (во некоја друга форма), туку затоа што не 
умееше поинаку да дејствува. Како и оние романтич-
ни јунаци од меланхоличната светска литература 
(денес, бездруго, сосема нетрендовска!), и Јадранка 
чувствуваше дека сето богатство што го поседува – 
безмерното богатство на љубов, добрина и знаење – 
нејзе ѝ е подарено за постојано да им биде предава-
но/подарувано на другите. Заради таквото чувство 
таа и ја избра професијата што потоа со години ја 
исполнуваше со најголема одговорност и најискре-
но убедување: даскалската.

Јадранка беше строга, доследна, чесна и апсолут-
но компетентна професорка за која педагогијата не 
беше „работа“ или „занает“, туку вокација и мисија, 
можност целосно да им се посвети на другите. И 
во литературата – нејзината друга страст, на која ѝ 
се предаваше со истиот жар – го внесуваше истиот 
стремеж. Истиот копнеж. 

Оваа мудра, решителна, вистински еманципира-
на жена, кон која овоземниот живот беше стравот-
но неправеден, треба да ја паметиме како една од 
најавтентичните појави во нашава мала средина: 
имено, сето во неа, како и сето во врска со неа, не 
беше само ретко и вистинско, но и буквално висти-
нито, скапоцено и автентично. 

Вклучувајќи ги и камчињата во нејзините мно-
губројни обетки...
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– Да се изврши енергичен прити-
сок врз надлежните институции за 
донесување одредба за минима-
лен авторски хонорар во рамките 
на Годишната програма за изда-
ваштво при Министерството за 
култура, чиј нето-износ не смее да 
е помал од три просечни плати во 
Р. Македонија во тековната година. 
Авторскиот хонорар да се ослобо-
ди од данок, а Министерството за 
култура да го исплаќа директно на 
сметката на авторот; ставките за 
одобрената финансиска поддрш-
ка да се доставуваат директно до 
самите автори. Да се поттикнува 
институцијата „самиздат“ како нај-
чесен начин во нашата општестве-
на средина за реализација на ав-
торскиот труд. Писателите да до-
биваат пропорционален надомест 
сообразен со нивната читаност во 
библиотеките во Р. Македонија по 
пример на други земји. Доколку 
надлежните институции се глуви 
за овие елементарни барања, ДПМ 
треба да врши постојан енергичен 
притисок преку: мораториум, јавни 
протестни читања и акции и ани-
мирање на јавното мислење.
– Да се воведат „книжевни ре-
зиденции“ во Македонија кои ќе 
вклучуваат неколкумесечен ре-
зиденциски престој и печатење и 
промоција на делото создадено 
за време на престојот. Реализа-
цијата на оваа иницијатива да се 
бара преку јавно-приватно парт-
нерство со бизнис-заедницата 
(хотелиери, винарски визби…) 
и аплицирање во меѓународни 
фондации. При изборот, предност 
да имаат невработени и млади 
писатели. Изборот да го вршат 
членовите на ДПМ со гласање.

ДПМ треба(ше) да реаги-
ра со протестни читања и 
јавни трибини на брутал-

ните притисоци врз Македонија 
да изврши систематска автоа-
нихилација преку менување на 
своето знаме, име и колективна 
меморија по налог на политички 
центри на моќ, чин кој е без пре-
седан во историјата. Сакам да 
нагласам дека ова нема врска со 
изабениот, злоупотребуван ат-
рибут „патриотизам“, туку со ед-
ноставниот факт дека кога еден 
човек (или заедница) е загрозен 
и не се брани, тоа е нездраво и 

Секоја организација е соз-
дадена пред сѐ заради 
заштита и унапредување 

на социоекономските интереси 
на своите членови. А во нашето 
општество, токму материјалните 
права на писателот се ежеднев-
но прекршувани, а ДПМ не прави 
доволно за нивна заштита. Затоа, 
ДПМ итно мора да прерасне во 
делотворен писателски синди-
кат кој енергично ќе се бори за за-
конско и практично подобрување 
на социоекономската положба на 
писателот, на следниве начини:
– Формирање работно тело кое 
ќе се занимава со ова прашање, 
поделено на две секции: легис-
лативна и реална, кои тесно ќе 
соработуваат меѓу себе. Легисла-
тивната секција: да ги следи сите 
релевантни законски одредби и 
да формулира решенија соодвет-
ни на интересите на писателите. 
Реалната секција: систематски 
да ги документира сите тековни 
прекршувања на материјалните 
и моралните права на писатели-
те во една црна книга, која јавно 
ќе биде објавена и ажурирана на 
веб-сајтот на ДПМ.
– Формирање правен тим задолжен 
за заштита на авторските права на 
писателите. Финансирањето на 
овој тим да се бара пред сѐ преку 
конкурирање во меѓународни фон-
дации како предлог-проект.

неинтелигентно. Дали Друштво-
то на македонските писатели е 
здрава и интелигентна заедница?

Уметноста е лична работа, 
која по некоја каприци-
озна нужнослучајност е 

врзана со Општото. Книжевните 
награди не се мерило за квали-
тет на едно дело (колку и да се 
верува во спротивното!), особено 
не објективно. Тие се само симбо-
лично признание, кое една мала 
група луѓе од еснафот го дава 
на еден свој член за некое негово 
дело. Во таа смисла, книжевните 
награди би биле покредибилни 
кога за нив не би одлучувале ко-
мисии, туку би гласале сите чле-
нови на ДПМ (освен пријавените 
кандидати, кои сепак би имале 
опција да гласаат за делата на 
своите колеги). Гласањето да 
биде електронско и јавно; секој 
член да го образложи својот глас.

При изборот за претсе-
дател на ДПМ, секој кан-
дидат да има 15-минутно 

усно обраќање пред членството.

Редизајнирање и мо-
дернизирање на интер-
нет-страницата. Впрочем, 

и некои од предложените измени 
овде се поврзани со постоењето 
функционална интернет-стра-
ница. И овој проект може да се 
реализира преку јавно-приватно 
партнерство. На пример, студен-
тите од Академијата за програ-
мирање при SEDC Скопје секоја 
година изработуваат Front-End 
солуции за разни здруженија, ор-
ганизации итн.

1.

2.

3.

4.

5.

„НЕОПХОДЕН  
НИ Е  
ПИСАТЕЛСКИ 
СИНДИКАТ!“
Филип Клетников

Филип Клетников (Скопје, 1984) 
е поет, есеист, раскажувач и пре-
ведувач/препејувач. Дипломирал 
германски јазик и книжевност на 
Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ во Скопје. Магистрирал 
интердисциплинарни среднове-
ковни студии (германистика, фи-
лозофија, историја на уметност) 
на универзитетот „Ото Фридрих“ 
во Бамберг, Германија, како сти-
пендист на DAAD.

Досега ги објавил поетските книги 
„Некаде помеѓу“ (2007), „Крило 
и непрелет“ (2011), „Метафизич-
ки сино“ (2016), „Стојач на работ“ 
(2018).

ВИЗИЈА
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Блаже Конески

Од збирката „Дете – тоа гордо 
звучи“, избор песни од Блаже Ко-
нески, неодамна излезена од печат 
во издание на „Антолог“

ПРИСПИВНА
Кој ли ќе те гушне
со рацете мали
и со златна коса
саноќ да те гали?
Кој сребрена песна
на сон ќе ти пее:
„Надвор ветре дува,
месечина грее.
Надвор лисје шуми,
ројот ѕвезден бега.
Јас те сакам многу,
мој си, мој си сега.
Надвор роса роси
и зокумон спие.
Спи ми, спи ми, сонот
убав нека ти е“.

УСПИВАЊЕ НА БОЛНО ДЕТЕ 
Заспи ми, мило, смири се веќе, 
болно си, мое, мое сине. 
На сон ќе видиш јагне и цвеќе, 
болката на сон ќе мине. 

„Мајчице, саноќ над мене биди, 
чувај ме, страшно ми е: 
на пајажинана онаму види 
жолт пајак крв што пие!“ 

Не, сине, тоа месецот грее 
и ѕвезди в небесни страни. 
Не бој се, мајка саноќ ќе бдее, 
нани ми, нанкај, нани.

ДЕТЕ ЗАСПАНО КРАЈ ЕЗЕРО
Ти спиеш малечко
а езерото се замислило –
езерото ја подготвува твојата судбина.
Ти спиеш а тоа
со неусетно потплиснување ти  

влегува в душа
како во заливче со бели камчиња
во кое секое камче се гледа.
Ти спиеш
но и најситното негово набирање
како нишка води до оние гласни бранови
што еднаш ќе се родат,
ќе заплачат и ќе те понесат.
Спиј си, детенце,
езерото ја создава твојата душа
и мисли за твоите идни возбуди.
 

ИГРА СО ДЕТЕ 
(На ќерка ми) 

1. 

Дај ми ги рачињата, 
здружи ги прстињата, 
нашата игра да ја почнеме 
стара и проста 
но шалава доста: 

Чук, чук! 
Кој чука? 

Стојанче. 
Што бара? 
Оганче. 
Влези, 
земи си. 

Враже, таму кученце си скрило 
и се смешкаш лукаво ко сребро, 
и се смееш ко изворче! 
А пак мене – зошто сега веднаш? – 
пред портата на срцево 
сенка ми застанува, 
со студни прсти некој тихо тропа:

Чук, чук! 
Кој чука? 
Тагата. 
Влези внатре. 

Јас жалам дека сивило ми паѓа, 
пепелав плашт, 
на споменот на твојте дни и игри, 
о дете мое! 

Нели сум за нив сведок единствен, 
а правам таква изневера страшна: 
јас немам сила она да го чувам 
што ќе го бараш ти по тајно чувство, 
што ќе го барам јас – со горка жед. 

О расипник! 
Ти криеш вземи благо сека ноќ 
а дента веќе забораваш каде. 
Ко огниште коледарско е умот: 
взори напуштено, 
снег го премрежува, 
жарта пишти и гасне, 
и јагленче е споменот. 

Па кај е, кажи, оној блесок прв 
на првно запче? 
И кај е, токму каков беше гласот 
на она слатко гугање? 
Знам! Знам! 
Но зошто веднаш појасно ги гледам 
во утро пролетно 
во дворот наш 
двете гугучки на кајсијата?

2. 
Ништо. 
Така. 
Мило, ти се смееш како сребро, 
ти се смееш како изворче: 
тече смеа по браздичка бистра, 
по зелени тревки, 
пее смешна песна, 
скокотлива игра – 
за прстињата 
на ножињата: 

Малото прсте – просенце, 
а до него – бобенце, 
а до него – грозјенце, 
а до него – лешниче, 
а до него – јаготче, 
врапче да го чапне, 
шатче да го лапне! 

Ти го криеш лукавото палче 
полно скокот, полно итрини: 
оно знае – каква радост тогаш! – 
од скинато чорапче да ѕирне 
како глувче. 
Ќе го начекам. 
Ти се смееш ѕунливо ко сребро, 
ти се смееш како изворче. 

Очи, очи, на моето дете! 
Со вас зборам и се радувам, 
а со тебе – се нажалувам. 
Игро проста до животинско! 

Кај е она спокојство на лавот 
што го шараат од решетки сенки, 
но тој има толку широк усмев, 
мудро смирен поглед, 
кога својте дечиња ги гледа 
со опашот кај му играат. 

Сине мило! 
Ти го славиш својот голем татко. 
А јас – 
кога од некаков израз 
по лицето сенка ќе ти мине, 
трепет што го мислам само мој – 
се плашам: 
да не некој миг 
некогаш 
по ист начин како мене 
да преживееш. 

Пред портата од срцево 
некој запира, 
чука, 
праша: 
може ли срце лебна трошка 
некого да засити, 
може ли таа ломна стреа 
некого да заштити? 

3. 
Сине мило! 
Твојот татко глуви битки бие, 
ти си само негов верен војник,
само еден,
ти ја следиш неговата сила.
Ако паднам во дневниот подвиг,
ти ќе треба со своето снаже,
сине, само да се исправиш.
Зашто – дете, тоа гордо звучи!

За сѐ мрачно и мачно во светов
имам една насмевка на татко
и со неа понемирен грч,
а ти имаш верба ужасна, 
сине – дојди да се гушнеме,
не лути се што те стискам толку!
Во играта секој нешто влага:
да се гушне смеење и тага.

Песни за деца
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Одлево надесно: Славко Јаневски, Јован Стрезовски, Данило Коцевски и Трајан Петровски

Славко Јаневски ја прима наградата „Браќа Миладиновци“ на СВП од претседателот на жири-коми-
сијата Данило Коцевски, 1988 година
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Промени

Цела ноќ врне.

Цела ноќ сонот ја преобразува

мојата мака.

Се будам

и се чудам што беше оваа тежина.

Но веднаш се сеќавам

и маката го добива пак

своето старо име.

Има толку причини да се сожалуваме.

Уште капе.

Но наскоро може да настапи разведрување.

(Блаже Конески. Од збирката „Сеизмограф“, 1989 г.)



Кога ќе ѝ биде подигнат споменик и 
на книгата?

– Полемиките се во тек. Нашата 
метропола не дава локација. 
Одговорните велат: урнете 
некоја книжарница и на нејзино 
место правете што сакате. Сега 
има уште еден мал проблем: не 
можеме да најдеме книжарница 
со книги. На стотина места пишува 
„книжарница“, а кога ќе влезете 
внатре – музика свири.

На крајот, кажи го она што долго 
време го премолчуваш?

– Ми е страв од комплименти. Знам 
дека имам илјада слабости во 
работата. Во последно време дојдоа 
резултати што ѝ годат на јавноста 
и таа вели: „Само напред!“ А јас 
знам дека човекот е ограничено 
специјално суштество!

Муабетот го воgеше: Киро Донев
Објавено во „ВЕЧЕР“

7 февруари 1976 гоgина 
(оg приватната архива на Киро Донев)

ВО ОДБРАНА НА МЕМОРИЈАТА

ЛАФ-МУАБЕТ 
СО... БОЖИН 
ПАВЛОВСКИ 

Писател, директор и главен и од-
говорен уредник на Издавачката 
куќа „Мисла“ од Скопје. Заврши 
Филозофски факултет (Југосло-
венска книжевност), но којзнае 
дали толку ќе успееше во живо-
тот ако пред тоа не завршеше и 
Средно ветеринарно училиште. 
Одлично ги познава животните, но 
се дружи само со луѓето.

Божине, овде нешто како да ми 
„Дува“?

– И мене ми „дува“ веќе три години. 
Од „Дува“наваму веќе станав наемен 
работник. Никако да ја обликувам 
својата нова тема.

Злите јазици шепотат дека 
многумина настинале читајќи го 
твојот роман?

– Познавам некои што добија 
хроничен завидитис. Еден скопски 
раскошен талент романот го 
прочитал во сабота и недела. 
Веќе во понеделникот ми прати 
восхитувачка телеграма. Јави и 
најави осврт од шеснаесетина 
страници. Во Југославија излегоа 
сите експлузивни мислења за 
романот. Неговиот осврт го проголта 

подземјето, каде навистина владее 
поларна клима.

Некаде прочитав дека раѓањето 
на ПРВАТА МАКЕДОНСКА 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА го следат 
најеминентни „хирурзи“ и „бабици“. 
Дали е тоа гаранција дека детето 
не ќе се роди „килаво“?

– Ризикот е исклучен. Еден народ 
во овој пеколен век да го држиш 
без енциклопедија – навистина е 
гревота. Македонците досега беа 
навистина стрпливи. Стопати можеа 
издавачите да ги прогласат за 
„издавници“ на развитокот.

Што да правиме со оние издавачи 
што ја промашија целта, но им 
останаа средствата?

– Директно во андрагошка школа. 
Ако и тоа не помогне, мораме да го 
превоспитаме народот кој не знае 
да ги цени.

Пред некој ден чув како еден вели: 
сѐ би дал за „Мисла“, но Божин 
ништо не бара од мене.

– Лисиците оддалеку го насетуваат 
пленот. Тие знаат дека сега „Мисла“ 
е ситуирана куќа – затоа сѐ би дале. 
А порано се задржуваа само на 
прогнози за пропаста на светот. И 
тајно праќаа понекоја инспекција. 
Колку да не скршнеме од патот.

Чуден човек си ти, Божине. 
Директор си на издавачка куќа, а сѐ 
уште немаш избрани дела?

– Немам време да ги напишам. 
Умрев од работа објавувајќи избрани 
дела од другите писатели.
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