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екогаш кога нана Вера ќе седне
ше на машината за шиење марка
сингер, вешто криена меѓу ка
чињата за кисела зелка, во времето на
колективизацијата, ме повикуваше да
застанам до неа. Шиејќи фустани, фус
танчиња, машки панталони и кошули,
заработуваше за бедна живејачка.
Ќе застанев до неа, а таа гледајќи во
штепот што го оставаа на платното
иглата и машинскиот конец, велеше:
„Учи, синко, учи! Убаво е да го изучиш
шивачкиот занает. Занаетот ти е златна
белегзија. Не ти носи голема заработка,
ама за една гола живејачка ќе имаш.“
Стоев покрај неа, ама не ја слушав
зашто строго бев решен дека шивач
нема да бидам. Нана Блажа, мајката
на мојата мајка, сакаше да изучам за
поп, тато за доктор, дедо Њупчо за фо
тограф, само мама велеше да изучам за
она за што Господ ќе каже. Ја ќе каже ја
нема да каже, велеше дедо Трајко.
Денес, кога во животната средина нај
често се препознавам како алхемичар
во зборовната лабораторија, се прашу
вам: Зар ја послушав нана Вера?
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ЖИВКО ЧИНГО

Писател, што значи тоа? Дали спо
собноста да ја почувствуваш силина
та и моќта што зборовите ја кријат во
себе и нивното ставање во сопствена
служба, може да те оквалификува како
писател? Дали со таква способност
човек се раѓа, или ја стекнува макотрп
но работејќи, копајќи по разни поетики,
правила, учебници и сл.? Дали за тоа ти
треба инстинкт, или разум, волја? Пол
скиот писател, есеист, преведувач Јан
Парандовски, во своето дело „Алхемија
на зборовите“, поточно во есејот „Про
фесија“, прави разлика помеѓу книжев
никот кој се јавува на повикот на некоја
идеја и оној кој во себе го чувствува ин
стинктот за пишување. Тој за таканаре
чените стилистики ќе напише: „Најчесто
ги пишуваат досадници и педанти кои
наоѓаат задоволство токму во етики
рањето и каталогизирањето на сета
разновидност на стиловите и средства
та за експресија што се употребуваат во
книжевноста, однесувајќи се кон сето
тоа како кон некоја колекција на пепе
рутки... Поетиките се сосем друго. Тие
ги носат големите имиња, достојни за
почит и припаѓаат на книжевноста.“
Во есејот „Тајните на занаетот“ Па
рандовски ќе напише: „Книжевниците
секогаш самите себе се воспитувале.
Кај нив го нема ни тоа што го среќава
ме во средновековното и ренесансното
сликарство, каде ученикот работел под
надзор на мајсторот, ги бришел палети
те, ја подготвувал штичката или платно
то, добивал да работи ситни орнаменти,
наѕирал низ клучалката, за на крајот како
пеперутка опсипана со цветен прав да
одлета во сопствениот свет и да почне
полека да се ослободува од стилот и ма
нирот на учителот, или пак да му остане
верен до крајот на животот.“
Од погоре изнесеното можеме да за
клучиме (без заклучување) дека писа
тел не се станува со раѓање, иако е по
требен талент, но не се станува ниту со
изучување на вештината за пишување,
односно преку подражавање на позна
ти имиња овенчани со светска слава.
Изборот за тоа дали пишувањето е
занает или само додатна работа на која
ѝ се приоѓа веднаш по налетот на некоја
идеја и потреба за артикулирање преку
пишана реч – е личен.
Затоа во една дебата, каква што беше
онаа одржана неодамна во ДПМ, за
авторскиот труд и дали се живее од
него, можат да земат учество, а и зеле,
и едните и другите видови на писатели,
како и теоретичари, стилисти, етичари
и претставници на кои било професии,
зашто во армијата писатели можат да
се регрутираат од сите професии, и се
регрутираат.

ПОЗДРАВНА РЕЧ

ПО ПОВОД „ПРАЗНИК
НА ЛИПИТЕ“
Фросина Пармаковска
Почитувани присутни,
Ја имам огромната чест да отво
рам уште едно издание на меѓу
народната манифестација „Праз
ник на липите“ – настан за кој
Друштвото на писателите на Ма
кедонија негува посебна љубов,
сместена во едно значајно катче
во своето постоење. Таа љубов
ја наследивме ние сите, како
членови на Друштвото, и таа
љубов треба да им ја пренесеме
на начин што е, пред сѐ, достоин
ствен на следните генерации.
„Празникот на липите“, низ годи
ните на своето постоење, преку
наградата за поетско творештво
со високи естетски вредности
„Книжевен жезол“, ни има до
несено значителен број големи
поетски имиња: Алеш Штегер,
Франтишек Липка, Димитру М.
Јон, Садик Бејко, Иво Одехнал,
Анте Стамаќ и други. Но „Липите“
секоја година нѐ потсетуваат на
огромната радост дека големите
поетски имиња се и овде, меѓу
нас, па „Книжевниот жезол“, како
скромен гест на благодарност за
поезијата што ни ја имаат оставе
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но во наследство, го имаат доби
ено и: Радован Павловски, Влада
Урошевиќ,
Јован
Павловски,
Катица Ќулавкова, Србо Иванов
ски, Ристо Лазаров, Ефтим Клет
ников и други, како и оние кои не
се физички повеќе меѓу нас, но
нивните имиња се длабоко
впишани во историјата на
македонската литерату
ра: Петре М. Андреевски,
Светлана Христова-Јоциќ,
Србо Ивановски и други.
И годинава, традиционал
но, наградата „Книжевен
жезол“ ја доделуваме во
рамките на манифеста
цијата „Празник на липите“.
Од името на целото наше
Друштво им честитам на
добитниците Радован П.
Цветковски и Ариан Лека
и ја изразувам неизмерната
радост за нивното прису
ство и за можноста лично
од нив да ја чуеме нивната
поезија.
Официјално ја отвораме
манифестацијата „Празник
на липите“, со благодар

ност до сите за присуството со
кое ја збогатувате. Ве оставам да
уживате во нашата програма, која
ја подготвувавме со многу елан
и со голема љубов, а во чие цен
трално место, секако, е поезијата.

Сузана В. Спасовска

ПРВА НАГРАДА ЗА ПЕСНА НА
„ПРАЗНИКОТ НА ЛИПИТЕ“
I
ЗЛАТНИОТ МИРИС

II
МЕДЕНА РОСА

Го брка тој мирисот на липите
Од еден дрворед до друг
Јурнува надвор од градот
и глеј, од една долина во друга
трча заедно со ветерот

Одамна веќе нема волшебници
со сечила во пазувите
како некогашните режачи на афион
за да ги соберат солзите
на липините стебла

Блажината му е во ноздрите
Сал стравува каде ли ќе загине
Каде ли ќе запре
Таа сладост
Тој нектар

III
ЛИПОВ ЧАЈ

Како пчела залудена од поленот
на жолтите прашници
го наоѓа насекаде околу себе
навеан како ѕвездена прашина
како златен прашок
за идната медовина
што ќе им ја понуди на
жедните богови

Само чистите души
на растрчаните деца
го чуваат благиот липов мирис
за да ги потсети на чајот
во зимските квечерини

Сузана В. Спасовска (јуни 1972, Ротердам, Холандија) дипломирала и магистрирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Во
моментов работи на својата докторска теза од
областа на орфизмот и поезијата. Авторка е на
пет стихозбирки: „И љубов и заговор“ (1996, Македонска книга), „Смртно писмо“ (2004, Блесок),
„Божествена жена“ (2006, Темплум), „Низ темјанот, еден лилјан“ (2014, Антолог) и „Пеперутка
од пепел“ (2018, самостојно издание). „Смртно
писмо“ е објавена и како е-книга. Во 2006 г.
ја приредила антологијата на поновата македонска поезија „Пурпурни извори“, во издание
на „Струшките вечери на поезијата“. Нејзини
песни се застапувани во некои од антологиските избори на современата македонска поезија.
Објавува книжевно-теориски текстови во периодиката. Работи како професионален лектор.
Од годинава е главен уредник на електронското
списание за литература и уметност „Блесок“.
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КНИЖЕВЕН ЖЕЗОЛ
2019 ГОДИНА – РАДОВАН
П. ЦВЕТКОВСКИ
Милица Димитријовска-Радевска
ОСЕНЧЕНИТЕ СТРУНИ НА ЛИРСКИОТ ПРЕВАЛЕЦ
ВО ПОЕЗИЈАТА НА РАДОВАН П. ЦВЕТКОВСКИ

И

менката сопот во името на
родното село на поетот Радо
ван П. Цветковски дијалектно
се изговара како сапот (Са
потница), и означува извор или село
со извор. Од изворот на тој неспокој,
од пределите на осенчените струни
на ракатките роднокрајности проблик
нал животот на овој македонскиот
поет, раскажувач, автор за деца, нау
чен работник, лингвист и фолклорист.
Од родната Сопотница ја запатил
искрата кругот да го прстенисува до
каде што ќе стаса зборот и песната.
И така до духот на простата и стро
га македонска песна, во чинот на по
веќегодишната самопрегорна работа,
како бликот од изворите во Желез
нец, ја наврати песната во душата
наша од суша пресушена за да налее
галовности и гаровности, безвреме
ност и траење на мигот на творечката
експресија. Негова творечка потврда
се и збирките поезија: „Кругови од
лузни“ (1974), „Камен и небо“ (1977),
„Бели несоници“ (1982), „Дедо ми од
Балканските војни“ (1985), „Кога ѕвез
дите кон небото паѓаа“ (1993), „Јазли
на душата“ (1996), „Корени од прагот“
(1998), „Даги“ (1999), „Прекршено вре
ме“ (1999), „Сонето претчувство“ (2006),
„Потпрено небо“ (2012).
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Во поетското творештво на Радо
ван П. Цветковски се издвојуваат
неколку мотиви кои го преокупира
ат: детството и родниот крај, инти
мата и родољубивото чувство како
трајна поетска вокација која во себе
ги сублимира и претходните моти
ви. Формата и стилот се најсилните
творечки атрибути во поезијата на
Цветковски. Ваквата карактеристика
во стиховите на овој поет не е ништо
друго туку творечка способност мо
тивот да се земе од животот и на
песната да ѝ се втиснат виталистич
ки елементи што нема да го отслику
ваат животот, туку сугерираат поет
ска претстава за еден живот, главно
одминат во неповрат. Витализмот во
поезијата на Цветковски несомнено
е мошне близок до извориштето на
македонската народна поезија. Тој
е изразит лиричар, неговите стихови
се исполнети со импресивни слики
и со богата асоцијативна моќ. Пејза
жот во поезијата на Цветковски пр
венствено ја сублимира творечката
зрелост и богатството на емотивни
варијации, тој е неделив од созда
вањето и сознавањето на импулсот
на животот.
„Орачите во вреќи струнени зрна
кријат.

Квачка небото го пребарува,
колвајќи ѕвезди над поле“.
(Орачите и месечината)
Своето инспиративно јадро поетот
го пронаоѓа во свежината и длабочи
ната на зборот откорнат од душата.
Тој си го знае умот, си ги знае јазлите
на душата.
„Секој збор
на верушки обесен дозреваше,
фаќајќи брчки со годините“.
(Тланик)
Лирскиот интимен белег остава
трага врз засекот на минатоста, само
како поетска рамка за недоврше
носта и несовршеноста на искрата
на заборавот. Во неговата поезија
не можеме толку лесно ја источиме
границата каде чисто интимната
чувственост преминува во повисоки
дострели на родољубието.
„Та и сонот мој
Во сонот
Остана само сон –
Леб прекршен на три,
Три обрачи,
Три теленени мрежи“.
(Сонот на двајцата поети – Вапцаров
и А. Попов)
Песната, поетот, историјата се те
мелот и стожерот на поетизирањето
на зборот-река што надраснува од
сонот, од неспокојот. Васил Тоцинов
ски во еден свој литературен порт
рет за Цветковски забележува дека
„во поезијата на Цветковски, живот
ните појави и манифестации, пејзажи
те, разноликоста на светот и на жи

вотот се изразуваат низ богатство од
метафори, симболи, параболи, компа
рации, од спротивставени разгледи,
судови и оценки, но тие се само поет
ска рамка и ја имаат второстепената
значајност од поетскиот поглед, од
длабоката рефлексивна летописна
книга за релевантните прашања на
егзистенцијата“. Тоа е така затоа што
поетот во удолницата на душата ги
допира најекспресивните поетски
колажи – непомирливоста заради
таговноста, распатувањето заради
запатот на светлината.
Мудроста или стекнатата фило
зофија на живеење остварена во
таа релација на традиционалното и
колективното имплицира поетски
субјект овоплетен во ликот на де
дото на поетот. Тоа е таа нишка што
ја поврзува поезијата на Радован П.
Цветковски со горливоста и горч
ливоста на истрајувањето од една
страна, но и со надраснувањето на
сликите од детството во една кос
могониска сила на родот и ’ртењето
на животот.
„Човекот е како стакло
И појак
И послаб
Зависи со колкав збор
Се удира по него“.
(Мудроста на мислата)
Разигран и ритмичен во изразот,
поетот не дозволува да сетиме тага
и кога се тагува, немоќ и кога се не
мее пред очајот, да не пресретнеме
болка пред болка.
„Камен на камен, поле и студ –
голтка кафе, само толку,
од раката твоја и дланка мека
по душава моја“.
(Голтка кафе и ти во мојава душа)
Така песната сека до разденување
и во нас остава само светлина, ама
нет да не ѝ дадеме оддишка на тем
ното и пакосното, на ранливото сеќа
вање за откраднатите ведрини, за
мрестењето на спокојот. Стиховите
добро откриваат еден истанчен, но
пред сè одговорен однос кон јазикот
– песната и јазикот се неделив сплет
од макотрпниот строеж на раѓање
то на зборот, зборот легало и сатор,
зборот понорница и лисник на душата,
зборот гурбетчија и стаменит домаќин
на мудроста.

ОРАЧИТЕ И МЕСЕЧИНАТА
Орачите во вреќи струнени зрна кријат.
Квачка небото го пребарува,
колвајќи ѕвезди над поле.
Дотогаш,
таму каде што долината истекува
месечината кo златна тепсија
фрлена на небо патува.
Со засукан фустан таа по реката рас
трчува,
играјќи криеница со рибите.
Пред зори врбите ги позлатува
полето го претрчува задоцнета.
Со остени орачите по нивjeтo ја бркаат,
со клетви во очите ја стрелаат –
таа плаче и солзи остава по полето,
oстава и злато во меѓите
утревечер и ралиците да им ги позлати
во песна да ѕвонат тие.
Зрната со ноќ орачите ги запретаа,
со остени месечината ја претепаа,
наденувајќи ја на гределот од плугот
браздите да ги доистргаат.

СОНОТ НЕ Е ЈАВЕ
Небото ни се наполни со грижи
врз грбот да ги носиме.
Ме притискаат сега тие
и ми ја веднат главата.
Се плашам.
Волк на цибрина вие.
Тоа што е долу на брегот наш
во маки ме граби
и ме позема
како длабок вртеж од вода.
Ај, каде, на која страна...
Пуста пустина нашето јас.
И разбуден по сонот
пак се плашам –
јас сум,
или стравот
меѓу сонот и јавето
од небото што притиска.

ПОД МОЈАТА СТРЕА
На четири столба те извишив,
оставајќи се себеси
за да стареам заедно со тебе.
А сега кога си готова,
на кого да те оставам?
Никој не ќе може
да ми ја препознае душата
што ќе бдее над влезната врата

и ноќе што ќе ја чува стреата.
А сакам и тогаш таму да сум,
под онаа моја стреа
под која многупати
се сонувам седнат со дедо ми.

БЕЗНАДЕЖНОСТ
Страчката
ја колва празната корупка
од желката
и упорно чека
да не ѝ побегне гозбата.
Кутрата!
Каква безнадежност...
Нека не вјаса.
Ќе нема такво задоволство таа
исто како нас
што нема кој да нè чита.
Или, како оној
кој ќе нема кого да повела.

ТЛАНИК
Секој збор
на верушки обесен
дозреваше,
фаќајќи брчки со годините.
За арно, за лошо
тајната на куќата
ја криеше,
множејќи се со жарјето.

ПРИСЕТУВАЊЕ НА ДЕТСТВОТО
Колку далеку си ми,
а те сонувам
по ридот затрчано.
Ти оттаму
јас одваму.
Напати, колку близу си ми,
а далечно од пресегот,
во мене бавно
како прв чекор преку прагот.
Еден во друг
само во сонот се сониме.
Јас и ти двајцата во мене –
детството и староста.
А некогаш,
и во сонот едно бевме,
ко сега јас
и староста што сме.
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КНИЖЕВЕН ЖЕЗОЛ ЗА
СТРАНСКИ АВТОР 2019
ГОДИНА – АРИАН ЛЕКА
Луан Старова
АРИАН ЛЕКА – ПОЕТ НА
УБАВИНАТА И ДОБЛИЖУВАЊАТА
Време е повторно да се запалат
ѕвездите!
Гијом Аполинер

Н

а овој волшебен ден на
цветењето на липите,
во прустовскиот повик
кон исчезнатото време,
низ обновувачкaта сензација на
пријатната миризма, се будат по
веќе спомени и симболи поврзани
со доделувањето на Книжевниот
жезол, драгоцено признание на
Друштвото на писателите на Ма
кедонија на поет од земјата и од
странство за поетски опус со ви
соки естетски вредности.
Такви асоцијации буди годи
нашново доделување на Книжев
ниот жезол на албанскиот поет
и романсиер Ариан Лека (1966).
Препевот на изборот песни во из
данието на наградениот поет (на
правен од писателот Ресул Шаба
ни) се надоврзува на еден богат
тек на албанско-македонските
книжевни релации кои со години
се збогатувани со заеднички при
општувања. Жезолот е симбол
извишен уште од времето на фа
раоните па до денешни дни, упо
требуван во устоличување на врв
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ната световна и сакрална власт.
Не можело да се најде поуверлив
траен симбол кој би сведочел и
за врвната моќ на поезијата меѓу
луѓето. И еве една од многуте
функции на жезолот преку тво
рештвото да ги зближува луѓето…
Албанците со Македонците со
векови живеат едни покрај други,
едни со други, во заедничка др
жава и заеднички институции. Од
носите меѓу двата народа не биле
секогаш ниту ,,идилични“ ниту се
когаш „примерни“, но заедничката
истрајба секогаш продолжувала
и продолжува во заедничката
непредвидлива балканска исто
рија. Но без оглед на „политички
те конјуктури“, продолжува една
заедничка линија на меѓусебна
размена на поетски и книжевни
врски, кои се за посебно одбе
лежување. Таков е и настанот на
доделувањето на македонскиот
Книжевен жезол на врвниот поет
Ариан Лека од соседна Албанија.
Врвниот носител на „новата ма
кедонска преродба“, академикот
Гане Тодоровски, преведувач и
препејувач со врвен креативен по
тенцијал, ќе се вложи да ги препее
врвните поети на албанската пре

родба, класиците Јероним де Рада, Наим Фра
шери, Ндре Мједа, Андон Зако Чајупи, Асдрени,
Фан Ноли, Лазгуш Порадеци, Миѓени и други (со
помош на Луан Старова), во антологијата „Нека
се роди човек“ (Матица, 1993). Многу години
пред тоа, Гане ќе ја подготви и препее заедно
со поетот Адем Гајтани Антологијата на совре
мени албански поети од Косово и Македонија
„Правостоина“ („Македонска книга“), во која
меѓу другите се претставени врвните албански
поети од Косово Есад Мекули, Енвер Ѓерѓеку,
Дин Мехмети, Фахредин Гунга, Рахман Дедај,
Азем Шкрели и други, со предговор на акаде
микот Али Алиу. На албански јазик ќе бидат
преведени и објавени во Тирана дела на култ
ниот македонски автор Петре М. Андреевски
во превод на Џабир Ахмети, кој воедно го има
преведено и „Зборникот на Браќата Милади
новци“, како и избор песни на Матеја Матевски
во препев на Ресул Шабани. Фатбардха Шеху
на македонски ќе преведе романи од Дритро
Аголи, Стерјо Спасе, Исмаил Кадаре и други.
Во посебни угледни едиции ќе бидат препеани
антологиски збирки на Дритро Аголи, Исмаил
Кадаре, Џеваир Спахиу. Се разбира, списокот е
многу поголем...
Ариан Лека, годинашниов заслужен носи
тел на Книжевниот жезол, ќе ја продолжи
благородната мисија во продолжувањето на
македонско-албанското книжевно братство
на достоен начин. Едно од најугледните кни
жевни списанија во Албанија, „Поетека“ што го
уредува Ариан Лека, ќе биде означено во по
веќе броеви со преведени избори на македон
ски поети, додека Резиденцијата на балкански
писатели во содејство со меѓународната асо
цијација „Традуки“, со која тој раководи, од по
четокот до денес ќе биде отворена со негова
иницијатива и за познати македонски писате
ли (Богомил Ѓузел, Лидија Димковска и други).
Ариан Лека спаѓа во генерацијата албански
писатели кои ќе заземат врвно место во албан
ската книжевност по падот на сталинистич
киот комунизам во Албанија и по отворањето
на изолираната земја со дотогаш херметички
затворените граници. Оваа генерација писа
тели воедно ќе се смета за авангардна во ал
банската книжевност. Ариан Лека ќе ја има
улогата со својата поезија, по долгиот период
на владеењето на соц-реалистичката догма во
албанската литература, да учествува во обно
вувањето со модерен пристап на класичните
вредности на албанската поезија, почнувајќи
од поетскиот принц на романтизмот на Јеро
ним де Рада, високовреднуван своевремено
од Ламартин, потоа Лазгуш Порадеци, Ндре
Мједа, Миѓени, Фан Ноли и други, потоа генера
цијата на Дритро Аголи, Исмаил Кадаре, Фатос
Арапи, Џеваир Спахиу и други.
Така отсекогаш за големите поети било
предизвик со своето творештво да ги соста
ват нишките на прекинатиот континуитет во
новоосмислено пеење, прифатено од новото
време. Овие творци настојувале да покренат
повеќе интелектуални, културни и духовни те
кови во своите средини, храбрени од поетски
те творечки агенси.

И нашиот славеник зазема значајно
место во овие културни и книжевни
процеси. И не само тоа, поетот Ариан
Лека, универзитетски професор по
естетика, несуден виолинист, има и
една функција, не само како промо
тор на историскиот излез од мачната
повеќегодишна изолација, туку и на
поврзување со поети на блиски со
седни земји, со кои во минатото, но и
во сегашноста не владееле „идилични
односи“.
Ариан Лека на српски, македонски,
словенечки, бугарски, црногорски и
други поети на Балканот и пошироко
на посебен начин им ја доближува ал
банската култура и литература, и обра
тно, создава вистински мост со и преку
поезијата, потраен и повеличествен
од другите. Ариан достоинствено ќе
го носи својот македонски книжевен
жезол. Една од многуте негови песни
„Отворена врата кон Балканот“ (чита
на на „Мостови“ на Струшките вечери
на поезијата) на најуверлив начин ги
одразува поетиката и етиката на не
говото поетско и креативно постоење,
етиката на неговото дејствување на
нашиве балкански простори.
Ариан Лека е основач на меѓународ
ниот книжевен фестивал „Поетека“
што се одржува во Тирана и на кој
учествувале и повеќемина македонски
писатели од различни генерации, како
и основоположник и главен уредник
на истоименото списание. Автор е на
близу дваесет прозни и поетски книги,
преведувани на италијански, англиски,
германски, француски, романски, бу
гарски, хрватски, македонски и други
јазици. Познати се неговите препеви
на албански јазик на италијанските
нобеловци Еуџенио Монтале и Салва
торе Квазимодо, како и на Чезаре Па
везе, Итало Калвино и други. Неговиот
роман „Домашна змија“ (со повеќе из
данија во Албанија) е објавен на маке
донски јазик од издавачот „Готен“ во
Скопје. За своето книжевно творештво
Лека е добитник на повеќе признанија
во земјата и странство, меѓу кои и на
градата на Министерството за култура
на Албанија, која се смета за едно од
најпрестижните признанија во земја
та. Негови позначајни поетски збирки
се „Бродот на сонот“ (2000), „Страби
зам“ (2004), Книга на морето“ (2009),
„Поправање грешки“ (2010)...
Ариан Лека во својата поезија се со
очува со парадоксите на менталниот
релјеф на својата земја, извишена со
планински масиви во срцевината, от
ворена-затворена кон морските широ
чини. Роден во Драч, во старо албан
ско семејство, кое го означува морето и
далечниот егзил, Ариан Лека е свесен
за позицијата на својот народ, но и за
координатите на своето поетско опс

тојување. Не без длабока внатрешна
ментална причина, тој им се препушта
на бескрајните сини медитерански
видици во потрага по соживот и хар
монија. Но за разлика од претходните
генерации, прифаќајќи го предизвикот
на авангардата, тој останува верен на
потрагата на,,албанската епистема“
(Ервин Хатиби).
Ариан Лека го смета Медитеранот за
колепка на човештвото, но во родни
от град со античка слава, крај вечните
сини бранови ја всидрува својата пое
зија, која брановите ја носат кон други
те брегови на сините води. Со внатреш
ната музичка дарба, со флејтата која не
престанува да се огласува во него, Ари
ан во своите песни ги хармонизира во
чудесни поетски виденија бродовите
кои заминуваат од пристаништето, ста
туите кои шепотат за исчезнатите вре
миња, лисјето, соништата. Во опеаниот
Драч останале детството, раната мла
дост, носталгијата, љубовта, копнежот,
илузиите кои се враќаат само низ хар
моничните поетски синтези. За разлика
од припадниците на својата генерација
поети, Ариан Лека супериорно владее
со внатрешната музичка хармонија и
нејзините основни структури...
***
Овој поводен прилог за нашиот сла
веник Ариан Лека не случајно го започ
навме и завршуваме со стих од просла
вениот француски поет на европската
модерна Гијом Аполинер. И не случај
но тој беше во десетгодишна европска
дружба со албанскиот полиграф Фаик
Коница, кој најде излез од албанска
та османска изолација во тековите на
тогашна Европа. Гијом Аполинер пее
ше во една од своите песни: Би сакал
во мојата куќа да имам пријатели во
сите годишни времиња без кои не можам да живеам.
Бездруго и Фаик Коница беше меѓу
тие пријатели. За Аполинер поезијата
беше најубава меѓу уметностите, која
буди моќ на творење што доближува.
Реми де Гурмон, „папата на симболи
змот“, поезијата на Аполинер ја смета
ше за „феномен на доближувањето на
луѓето eдни со други“.
И нашиот Ариан Лека, како и негови
от претходник Фаик Коница, означува
излез од една друга изолација, во која
ќе се најде неговата земја во периодот
на сталинистичкиот комунизам, откри
вајќи го патотот кон една друга, плу
рална естетска Европа...

ЕСЕНСКАTA ЉУБОВ Е
НЕСРЕЌНА БИЛКА
(Dashuria në vjeshtë është
bimë fatkeqe)
Есенската љубов наликува на несреќна
билка.
Плодовите ги раѓа под земја, во
темнина.
И цветовите не ѝ траат долго, ниту
лисјата.
Тие се обични деца, безимени.
На телото во овaа доба повеќе му се брза
отколку што му се чека.
Моето тело личи на голема игла со
едно око.
Моето тело влегува и излегува низ
твоето тело
Само за да закити едно мало цвеќе.
Едноставно. Толку.
Шиено со бел конец, без јазол, без
кукачка.
Цвеќињата се суштества без шевови
Тоа е скоро истиот оној напор
Скоро истиот напор што му е неопходен
на умот
За да ја насочи пловидбата кон
лесните патишта
Каде што зборот сакам умира за зборот
треба
И тие неретко се трошат жртвувајќи се
еден за друг.
Њубовта наесен беше несреќна билка
На која цветот, плодот и лисјето
ѝ венеат без повторно да зазеленеат
А јас, со истата форма што ми остана
Таа на големата игла, со едно око
треба да влезам во твоето уморно тело
Да шијам сѐ што сум распарал
И сѐ што ќе најдам распарано
Кај тебе.

САМ
(Vetëm)
Длабока е самотијата во две чаши
Еден црвен коњ и еден коњ бел
Ништо не е така како што гледаш
Кога имаш сѐ, а да споделиш со

вино

никого
немаш.

За кратко ќе заврне и портите ќе се
затворат
Кој влезе – влезе, зад нас не остана
никој.
Две чаши вино, еден црн коњ некаде.
Денес имам сѐ, ама немам со кого да го
споделам.
Препев: Ресул Шабани
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РАЦИНОВИ СРЕДБИ
2019 ГОДИНА
Весна Мојсова Чепишевска
БЕСЕДА
СЕКОЈ НАРОД ЈА ПЕЕ
СВОЈАТА ПЕСНА1

П

о повод 40 години од из
легувањето на „Бели муг
ри“, Александар Спасов
својата беседа искажана
на свечениот собир во МАНУ (на 23
ноември 1979 година) ја насловува
токму така како што јас ја насло
вувам оваа моја вечерашна бесе
да: СЕКОЈ НАРОД ЈА ПЕЕ СВОЈАТА
ПЕСНА! Му благодарам што ми ја
позајмува, зашто ми даде сила да
ја раскрилам својата реч, но овој
пат по повод 80 години од излегу
вањето на „Бели мугри“.
„Зошто во случајов толку долго
памтиме?“, ќе се/нè праша Спасов
тогаш. И навистина, зошто толку
долго памтиме, еве и после 80
години од излегувањето на оваа
Рацинова збирка? „Нели постојат
закони на самата природа што и
нè принудуваат во името на идни
от опстанок многу нешто (и многу
нашта) да заборавиме, па и да ги
отфрлиме, за да можеме да се
движиме полесно само напред и
напред? Дали е во прашање нагонот на потомците да се идентификуваат со предците, барајќи си
ја својата автентичност?“ (Спасов,
1987: 212, означеното е мое)
Очигледно токму во таа потреба
за идентификација на потомците,
БЕСЕДА ЗА РАЦИН изречена на отво
рањето на 56 РАЦИНОВИ СРЕДБИ на
06. 06. 2019 година во НУЦК „Јордан
Хаџи Константинов – Џинот“ во Велес.
1
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т. е. следбениците во претход
ниците се крие целата страст да
се читаат и читаат стиховите од
„Бели мугри“, да се пишува и пи
шува за Рацин.
И повторно да прегрнам нечии
(туѓи, како свои) зборови. Така
големиот Димитар Митрев, тат
кото на македонската современа
книжевна критика, кого во оваа
беседа го споменувам и во знак на
големиот јубилеј – 100 години од
неговото раѓање, ќе напише: „На
идните испитувачи веројатно им
остануваат малку можности да
откријат нешто суштествено ново
за неговата трагично прекината
повест и за неговиот лик на тво
рец којшто претставува почетно
поглавје во развитокот на современата македонска национална
култура. Но тоа не значи дека
темата Рацин не може да биде
предмет на нови преокупации“
(Митрев, 1987: 110, означеното е
мое)2, што се потврдува и со ова
мое вечерашно беседење. Рацин
е вечна провокација, зашто тој се
прима како „симптом и симбол
на најсудбоносната фаза во ево
луцијата на нашето национално
созревање“ (Митрев, 1987: 110),
поентира Митрев.
Во својота беседа, веќе спомена
та, Александар Спасов се повику
ва и на зборовите на Карел Чапек
Овој текст на Димитар Митрев
(„Рацин во развојот на македонската
национална култура“ во шестомникот
РАЦИН. Скопје: 1987) е, всушност,
беседа искажана на свечениот собир
во МАНУ на 13 јуни 1968 година.

2

и вели: „Мајчиниот јазик е јазик на детството,
првиот говор на душата, богатството на први
те авантури, пронајдоци и откритија; вечно се
надоврзуваш на своето детство ако зборуваш
на мајчиниот јазик. (...) Јазикот е вистинската
поврзаност на народот... Јазикот е единствен
автентичен израз на душата на народот.“ Но
и на Томас Елиот, па пишува: „На еден народ
може да му се одземе неговиот јазик, може да
се потисне тој јазик и во училиште да се намет
не друг; но додека не го научите тој народ да
чувствува на новиот јазик, стариот не сте го ис
корениле и тој одново ќе се појави во поезијата
која е тркало на чувствата... Ниедна уметност
не е поупорно национална од поезијата.“ За на
крај да поентира: „Нашиот заробен мајчин јазик
се појави, поточно: просто изби во ’Бели мугри‘.
’Бели мугри‘ беа навестување и на слободата на
македонскиот јазик.“ (1987: 214)
Така во 1939 година, точно пред 80 години
од оваа наша 2019, во Самобор близу Загреб
се случува збирката „Бели мугри“. Иако е тре
та стихозбирка објавена на македонски јазик
во предвоениот период, по стихозбирките на
Венко Марковски, „Народни бигори“ и „Огинот“,
објавени во 1938 година во Софија, таа го носи
приматот на прва збирка на народен македонски јазик зашто излегува во рамките на една
тогашна држава – Кралство Југославија кон
која припаѓала и денешна Македонија.
Збирката претставува извонредно крупен
настан во културната и политичката историја на македонскиот народ и пошироко. Таа
е врвен дострел на Рациновото творештво.
Дело неделиво од неговиот живот и неговото
класно и национално определување. Дело со
кое ги потврдува можностите за изразување
и на најсуптилните чувства на јазикот кој бил
забрануван и одрекуван. Со „Бели мугри“ ѝ се
отвора пат на современата македонска лите
ратура, а Кочо Рацин станува еден од основоположниците на современата македонска
книжевност. Стихозбирката, составена од 12
песни – вистински бисери ја гради својата по
етска слика низ социјални и револуционерни
теми. Гане Тодоровски, кој во оваа 2019 година
го чествуваме по повод 90 години од неговото
раѓање, вака пишува: „Рациновиот стих се пот
пира врз поетиката на народната песна и врз
елементите на неговиот роден говор, велеш
киот, кој спаѓа во групата централни македон
ски дијалекти, но тој опит е постојано обид за
свесно проширување на границите на родниот
говор или, како што би рекол Александар Спа
сов“, нагласува Гане Тодоровски, „тој јазик се
базира врз велешкиот говор, но не се исцрпува
и не се идентифицира со него. Тоа е обид за
јазична синтеза, до која и Мисирков дојде по
сопствен пат.“ (1987: 247)
Насловот на стихозбирката е симболичен –
пејзаж кој е посакуван од работниците, аргати
те и сите експлоатирани луѓе, зашто како што
пее Рацин:
Има, има – в темнината
нешто живо пак да свети:
има болка на душата
има души наранети.

компензација за историската инхиби
раност.
Неоспорен е фактот дека „фолкло
рот е само едно делче од мозаикот
наречен култура“, но исто така, нео
спорно е дека „фолклорот може да
придонесе кон идно себепотврдување
и може да послужи како културен се
измограф“ (2002: 22).

Болкa боли – болка гори
болка пече, душа мори,
А болката кога свети –
тешко, тешко, тешко клети!
Според култот кон народното тво
рештво кој несомнено го негува, Рацин
му е поблизок на романтичарскиот дух
и сензибилитет, што е сосема разбир
ливо бидејќи токму за оваа стилска
епоха се врзува раѓањето на нации
те (и на националните литератури) и
развивањето на националната свест,
паралелно и едновремено со пројаве
ниот космополитски дух и интересот
за другите/туѓи литератури и култури.
Тој типично романтичарски спој на на
ционалното и интернационалното, на
индивидуалното и универзалното како
своевидна апотеоза на срцето и на от
ворениот човеков свет без граници е
видлив и во Рациновиот светоглед.
Да се има идентитет, значи да се
биде различен од другите. Тоа дове
дува до етнизација на културата, ќе
напише Ермис Лафазановски во своја
та студија „Антрополошки дијалози“
(2002), до распарчување на културата
на етнокултурни сегменти, каде што
секоја етничка група си ја ревитализи
ра сопствената традиција и сопстве
ното фолклорно минато заради дифе
ренцијација на сопствениот идентитет.
Но, често, се појавува и еден друг фе
номен: измислување нови традиции
во фолклорен амбиент. За среќа, тоа
не е случај со македонскиот фолклор
како баланс помеѓу двете крајни кул
туролошки концепции: народната и
елитната култура. Рацин преку своја
та стихозбирка покажува и докажува
дека македонската народна традиција
има свои митски хоризонти, свои ори
гинални компоненти што како концепт
ѝ обезбедува трајност, преносливост,
аура на автентичност и зацврстување
на културниот идентитет – во недос
тиг на пишаниот јазичен израз и како

Но во оваа 2019 година, покрај 80-те
години од Рациновите „Бели мугри“,
треба да ги славиме и прославиме
и 205-те години од првата книга на
македонски народен јазик „Слово ис
казаное заради умирание“ на Јоаким
Крчовски, отпечатена во Будим, во
1814 година, и особено 140-те години
од „Македонска песнарка“ (1879) на
Ѓоргија Пулевски, авторот на првата
печатена македонска граматика и ав
тор на еден од првите речници на ма
кедонски јазик, и секако 75-те години
од „Песни“ (1944) на Ацо Шопов, како
прва книга на македонски јазик објавена во слободна Македонија.
А Рацин, како што пишува Раде
Силјан во предговорот на книгата
„Бели мугри на словенски јазици“
(Скопје: Силсон, 2019), е „најсветлата
точка на македонската литература во
првата половина на 20 век“. Зашто, ед
ноставно, „Стиховите од ’Бели мугри‘
се наметнуваат како уметнички идеал,
како живот на јазикот и на национал
ниот гениј. Затоа Рацин е човек на на
шата доба и на иднината. Затоа името
на Кочо Рацин е скратенка за името на
сите нас“, поентира Силјан со зборови
те на Блаже Конески.
Кон крајот на ова беседење во кое
верувам дека искрено уживавте, овде
во Велес, во домот на Џинот (за кого
можеме да речеме во духот на Горан
Стефановски дека и Џинот конечно се
врати дома), во рамките на „Рацино
вите средби“, посакав да ве гушнам,
посакав да се гушнеме со песната на
Матеја Матевски, поетот кој оваа го
дина го чествуваме исто како и Гане
Тодоровски по повод 90 години од
неговото раѓање. Тоа е песната посве
тена на Рацин, напишана таму некаде
уште во 2003-та, а потоа сместена во
поетската објава „Елегии за тебе – рек
вием за Рацин“ (Скопје: АЕА, Мисла,
2009). Истата песна е вдомена и во
Триптихот „Момето одит на езерото“,
„За македонцките работи“ и „Колцето
негово“ од неговата збирка „Зад лави
ринтот“ (Скопје: Матица македонска,
2014), каде поетот Матевски води еден
длабок дијалог со Миладиновци, Ми
сирков и Рацин, доживеани како лична,
но и национална вертикала:

КОЛЦЕТО НЕГОВО
Во домот на Рацин, 2003
А еден ден во нејасната измаглина
се подадоа неговите раце
од пресушената грутка
од изронетата
во заборавената темнина
Дамнешни кристали
растурени по почвата земна
Линии складни во воздухот ги обнову
ваа
некогашните форми
дури се будеше мемлата од тркалото
Со нив почнуваше земјата да се врти
околу зборовите
изречени во невреме
И пладнето повторно ја воспеваше
глината што се раѓа
во неговите дланки
и сите крикови несекнати и дални
и кликот небесен
и сончевиот оган
нараснуваа во благото тесто
на ломната материја на надежта
Израстуваше од неа зборот во светла
преобразба
Зрачниот хоризонт пак
над чардаците
ги прибираше
помнењето и смртта
со затрчаноста на водите и времето
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РАЦИНОВО
ПРИЗНАНИЕ ЗА 2018
ГОДИНА
ВЕНКО АНДОНОВСКИ
„Припитомување на кучката“. ТРИ,
Скопје, 2018
Делото на Андоновски блика од приказичноста на животот. Тој
е своевиден трактат за извитопереноста на поимањето на лудилото наспрема нормалното во сите негови нијанси и облици.
Андоновски уште еднаш преку исечоците од животите на своите
обични ликови ја слика паланечката култура и свест, тема на која
со задоволство се навраќа.
Од Образложението на жири-комисијата

НЕВИДЛИВОТО ОКО
СЕВИДЛИВО

П

На ќерка ми Деана и
нејзините фотографии

ет дена станарите од
околните згради спро
ти градилиштето на кое
никнуваше најмодерен
облакодер викаа интервентна
екипа од лудницата, за да го
одведат Чудниот Човек. И ниед
наш не се појави жолтото комбе.
Само Чудниот Човек гледаше,
покрај модениот облакодер
уште еден, повисок и помоде
рен. И тврдеше дека е негов, и
дека е уште во изградба. И дека
е невидлив за сите непросвет
лени, зашто наместо од тули, е
изграден од молитви.
Околу градилиштето постоја
но се врткаше една убава ру
сокоса девојка со фотоапарат
и фотографираше. Студираше
англистика и работеше хонорар
но како фоторепортер за еден
весник. Ја интересираше, во овој
случај, како ќе постапи лекар
ската екипа со Чудниот Човек:
брутално или човечки. Веќе по
долго време се зборуваше дека
болничарите во лудниците ги
тепаат чудните луѓе како да се
луди.
Конечно, жолтото комбе дојде.
Од него излегоа двајца болнича
ри и еден лекар.
Лекарот му рече: „Појди со
нас“. Чудниот Човек рече: „Само
уште да го покријам мојот об
лакодер“. Лекарот рече: „До
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бро, покриј го“. Чудниот Човек
се помоли и рече: „Еве, готово
е“. И потоа послушно влезе во
задниот дел на жолтото комбе,
преградено со решетка кај во
зачката кабина.
„Ништо не фатив“, си вели де
војката, иако незабележана од
никого направи серија фотогра
фии и привремено си излегува
од приказнава.
И додека лекарот и едниот
болничар во возачката кабина
се кикотат и мајтапат со Чуд
ниот Човек, другиот болничар,
седнат во кафезот во задниот
дел, спроти Човекот, гледа во
него со студена пот на челото.
Не може да ги избрише од свес
та боите, формите, дури и мири
сите на прекрасниот облакодер
изграден од невидливи тули,
арматури и бетони. Човекот му
го лови изразот на болничарот и
го прашува: „Нели е прекрасен?“,
на што не добива одговор.
Во исто време, девојката со
фотоапартот дома ги развива
фотографиите.
Преплашено
вреснува кога на нив, зад мо
дерниот облакодер кој случајно
влегол во кадарот, здогледува
уште еден – нестварен како Пла
тоновите идеи, и со нетварни
бои кои стојат зад тварните бои,
како што мислите стојат на еден
нестварен начин зад реченици
те. На тој облакодер нема „црве
но“ туку црвено, нема „сино“ туку
сино. Вознемирена, ги покажува

фотографиите на соседите, но никој освен неа
не го гледа тоа што таа го гледа.
Конечно, се повлекува дома, убедена дека
треба да престане да зборува за тоа, зашто
некој од соседите може повторно да го вик
не жолтото комбе со кафез. И се сеќава дека
татко ѝ еднаш ѝ има кажано дека сликата на
она што го гледаме не говори толку за она
што го гледаме, колку за окото што гледа, а
окото на човекот почнува на главата, ама за
вршува во срцето. Не случајно постои знак на
опомена на главата, близу окото, кој се вика
„слепо око“. И бидејќи работата со она што
го гледаме е мошне опасна, девојката сфаќа
дека објективот на нејзиниот апарат е сосема
во ред, и дека нејзиниот „никон“ не се разли
кува од ниеден друг произведен „никон“ на
светот, туку дека работата е во тоа што таа
се разликува од другите, а тоа не го знаела до
средбата со Чудниот Човек.
Така е тоа: просветлените отсекогаш се во
кафез, и ако сакаат да излезат од него, најдо
бро е да не зборуваат за нештата што не се
гледаат, а постојат. Од вирус до невидлив об
лакодер, а можеби треба да молчат и за уште
покрупни и затоа – поневидливи нешта, како
што е онаа сила што со еони и со иста брзина
го турка електронот околу протонот во ато
мот, а што нашиот локален, доста необразо
ван поп, едноставно го вика – Бог.

Венко Андоновски (1964, Куманово) е раскажувач, романсиер, драмски автор, критичар, книжевен теоретичар, колумнист,
професор. Автор е на збирките раскази
„Квартот на лиричарите“, „Фрески и гротески“ и „Припитомување на кучката“, на романите „Азбука на непослушните“, „Папокот
на светот“, „Вештица“, „Ќерката на Математичарот“, како и на десетина драми. Најизведуван домашен драмски автор во последната деценија. Ги има добиено сите позначајни
книжевни награди.

ПОЧЕСНО РАЦИНОВО ПРИЗНАНИЕ

ЗА 2019 ГОДИНА
МИЛАН ЈАЗБЕЦ

Обраќање на авторот при добивањето на наградата
Тоа за мене е големо признание, голема чест и одговорност и јас сум многу задоволен и радосен. Кога работиш
и си задоволен од својата работа, тоа е креација, уживање. За мене е голема чест да добијам вакво признание,
како амбасадор кој пишува поезија и книжевност, тоа е нешто посебно за мене.

БЕЗ СОЛЗИ
плачам
исушен
во
дното
на
душата
исцеден
неиспеан
неисполнет
во
празнината
наметнат
со
ништо
земен
без
тебе
било кого
сам.

КОГА ЌЕ УМРАМ

сакам
да ме закопаат
тука
помеѓу коските таткови
и дедови
каде што одев
доаѓав со денови
недели и години
да палам свеќички
да липам /во душата/

да солзам во темните ноќи
да ги слушам
штурците завивањето на ветрот
да им се восхитувам
на ситните треперливи светилки
на могилите
посеани по ридот
во ветрот
длабоко под ѕвездите
темни
на небото високо
да липам
во глувата ноќ.

МЕМЕНТО

Болка.
една
единствена
силна болка.

CREDO

Одисеј сум
на
патот
кон
мојата
Итака
од
другата
страна
на
виножитото.

Препев: Викторија Блажевска
и Соња Должан
Проф. д-р Милан Јазбец (1956) е
словенечки дипломат, универзитетски
професор, автор. Актуелен амбасадор
на Република Словенија во Република Македонија. Завршил дипломатско
училиште во Белград, дипломирал новинарство и одбрана на Факултетот
за општествени науки во Њубљана, а
својот докторат го одбранил на Универзитетот во Клагенфурт (2000). Има
долга и истакната кариера во областа
на дипломатијата, бизнисот, новинарството и политиката. Меѓународен
уредник е на списанието „Европска
перспектива“ и член на словенечкиот
ПЕН. Пишува месечен блог за дипломатија за „Дипло“. Се јавува како автор, коавтор, уредник и коуредник на 48 книги,
објавени на шест јазици (една третина
од нив од областа на дипломатијата), и
на повеќе од сто статии од областа на
дипломатијата, безбедноста и одбраната. Многу негови прозни и поетски дела
се преведени на англиски, германски,
албански, турски, руски и арапски. На
македонски јазик е препеана и објавена неговата прва поетска книга „Сјајна
ѕвезда со лавовска грива“ (2018).
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ЗА 17. РЕГИОНАЛНА СРЕДБА
НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕНЦЕНТАР
Весна Ацевска

О

д 6 до 9 јуни оваа го
дина питомата Преспа
топло ги пречека учес
ниците на 17. регионал
на конференција на Македон
скиот ПЕН-центар, која веќе
над три децении се одржува
секоја втора година во Ох
ридско-Преспанскиот Регион.
Овој пат, во хотелот „Лејк вју“
сместен покрај Преспанското
Езеро во подножјето на Га
личица, дваесетте учесници
од Бугарија (Анжела Димче
ва), Косово (Фахредин Шеху),
Романија (Мирчеа Дон Дута),
Словенија (Тоне Першак,
Ифигенија Симоновиќ), Србија
(Вида Огњеновиќ), Хрватска
(Надежда Чачиновиќ), Црна
Гора (Лена Рут Стефановиќ) и
од нашата земја (Наташа Авра
мовска, Зоран Анчевски, Весна
Ацевска, Димитар Башевски,
Анастазија Ѓурчинова, Лидија
Дракулевска, Калина Мале
ска, Владимир Мартиновски,
Александар Прокопиев, Санде
Сточевски, Катица Ќулавкова
и Елизабета Шелева) се срет
наа за да ги разменат своите
искуства и размислувања на
актуелни книжевни теми и за
можностите за унапредување
на меѓусебната соработка.
Во својата поздравна реч на
отворањето на конференција
та на 7 јуни, претседателот на
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Македонскиот
ПЕН-центар,
Зоран Анчевски, го нагласи
задоволството од одѕивот
на поканата на балкански
те ПЕН-центри и им посака
среќна работа на учесниците.
Задоволство од средбата и
од одбраната тема искажаа и
потпретседателките на Свет
скиот ПЕН-центар, Вида Огње
новиќ и Катица Ќулавкова.
Веднаш потоа се одржа трка
лезна маса на тема „Етиката,
политиката и естетиката во
книжевноста“, со која моде
рираше Наташа Аврамовска.
Во својот воведен збор, таа се
задржа на теоретските и тво
речките определби кои заго
вараат различни пристапи во
однос на етиката, политиката
и естетиката во книжевноста.
Оваа констатација беше по
тврдена и во изнесените изла
гања и дискусии, при што, спо
ред едниот пристап за кој се
заложија некои од учесниците
на тркалезната маса, во овој
21 век книжевноста е должна
да се ангажира во светот, чиј
дел е и самата, кој е оптоварен
со нови глобални, регионал
ни и локални проблеми и во
кој таа е принудена, заедно
со писателите кои ја созда
ваат книжевноста, да ги трпи
последиците од отворените
транскултурни хоризонти, од

недоволната социјална ангажираност, од
разновидните конфликти и воени судири,
од потрагата по родовите, националните
и културните идентитети. Според другиот
пристап, пак, неколкумина од излагачите
се заложија за беспоговорна автономија на
книжевноста, чија основна задача е да соз
дава пред сè нови естетски вредности, а
секој писател, како граѓанин, доколку сака,
може да се ангажира онаму каде што сме
та дека треба да придонесе за подобру
вање на состојбите. Во дискусијата беше
истакнато и дека писателите треба да се
стремат кон калокагатија, каде што висо
ките естетски вредности уште посилно ќе
ги истакнат проблемите на современиот
свет, кои не треба да се кријат под тепих.
Но низ примери во сопствените литерату
ри, беа изнесени факти дека и при искрено
и полетно ангажирање на писателите пре
ку книжевноста да одговорат на општест
вените очекувања, не се остваруваат се
когаш високи естетски вредности, што е
погубно за развојот на литературата. Беа
искажани и видувања дека настојувањето
на писателите да бидат коректно одговор
ни спрема општествените проблеми води
кон своевидна цензура во творештвото.
Кога станува збор за односот на писатели
те спрема власта, беа наведени три типа на
однесување: хронистерик, трибун и кловн,
чии генерализирани контури можат да на
вестат само општ одраз, но не и прецизна
слика. Беа изнесени и сомнежи дека по
ради вонредната состојба во која се наоѓа
етиката, но и поради аморалната тишина
на (по)етиката, писателите всушност ста
нуваат своевидни бегалци или „странци на
самите себеси“.
На состанокот на Балканската ПЕН-мре
жа, чие седиште е во Скопје, беше догово
рено остварување почести контакти меѓу
балканските ПЕН-центри и координирање
на заеднички настапи за определени пра
шања и активности на Светскиот ПЕН-цен
тар. Беше решено да се подготви и заед
ничка антологија во која ќе бидат застапе
ни современи автори од Балканот, членови
на ПЕН-центрите.
Во рамките на 17. регионална конферен
ција беа одржани литературни средби во
Галеријата за керамика во Ресен и во Град
ската библиотека „Григор Приличев“ во Ох
рид. Покрај учесниците на конференцијата,
на нив настапија и автори што живеат во
Ресен (Иљо Гајтаноски, Мила Гулеска-Но
неска) и во Охрид (Славе Ѓорго Димоски).
Гостите од балканските ПЕН-центри имаа
можност да ги посетат црквата во Курби
ново и културните споменици во Охрид.

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА
Трајче Кацаров
СТАРИОТ БАДЕМ
Годинава пролетта
предвреме се искачи
на ридот
над градот.
Небаре фурија
влета во дворот
на куќарката.
Помисливме
стариот бадем
поради одмаздата
на мразот и сланата
ќе се стутули од страв,
a тој ѝ се подаде на радоста
и расцвета како во младоста.

БОЛКА ГОРИ – БОЛКА МОРИ
На Благој Самоников
Се разболе поетот –
мојот пријател
Повеќе не ми чита песни
по телефон,
не ми носи ливчиња
со тазе испишани стихови
Се разболе поетот –
мојот пријател
Одвреме-навреме
здрав ќе почука
на вратата на сонот
и толку.
Се разболе поетот –
мојот пријател
Повеќе не му читам
песни по телефон
не му носам ливчиња
со тазе испишани стихови
Понекогаш сакам
да почукам на вратата
од неговиот сон –
толку голема, толку знаена
ама веќе на скришно место
поставена.
Се разболевме јас
и мојот пријател – поетот
И сега верувам и сега знам
дека најмногу болката
ја чувствуваат
нашите ненапишани песни
нашите глуви телефони

ЌЕ САКАШ ЛИ ДА МЕ
РАЗБУДИШ
Ќе сакаш ли да ме разбудиш
Ако заспијам гледајќи во твоите очи
Во пределите што ја кобат
Секоја човекова стапка?
Ќе сакаш ли да ме разбудиш
Ако заспијам додека го принесувам
Филџанот кафе кон моите усни
Посакувајќи да е твојот изгор бакнеж?
Ќе сакаш ли да ме разбудиш
Ако заспијам гледајќи го
Потскокнувањето на твоите прсти
По тастатурата на телефонот
Небаре бунтовно ти го испишуваат
Името насекаде по моето тело?
Ќе сакаш ли да ме разбудиш
Ако заспијам буден над твојата уба
вина
Додека добиваш автономија
Во мојата љубовна република, жено?
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ВИЗИЈА
ВО 10 ТОЧКИ
Лидија Димковска

Ч

лен сум и на Друштвото на писателите на
Македонија и на Друштвото на словенечките
писатели (откако во статутот внесоа ставка
дека член може да биде и автор кој живее во Слове
нија, а не пишува на словенечки јазик). Разликата во
работата меѓу двете друштва е толку голема што ќе
посочам само неколку информации за Друштвото на
словенечките писатели споредени со состојбите на
Друштвото на писателите на Македонија:

1.

Кога и да влезам во Друштвото на словенеч
ките писатели, секогаш сум одново изнена
дена од работната атмосфера што владее
во просториите: небаре сум влегла во сериозна ме
наџерска фирма – сите работат, на компјутер или
растрчани низ канцелариите, или има состаноци,
или прес-конференции, а книжевните настани нај
често се одржуваат навечер, кога и авторите и по
сетителите се слободни. Кога и да сум во Скопје,
наминувам во Друштвото на писателите, но вратата
е обично заклучена.

2.

Друштвото на словенечките писатели е ор
ганизатор на меѓународниот книжевен фес
тивал „Виленица“, кој постои веќе 34 години
и има исто толку добитници на истоимената, најго
лема книжевна награда во Словенија за животно
дело на странски автор: меѓу нив е и нашиот Горан
Стефановски. Веќе втора година сум претседател
на жирито/одборот за доделување на наградата и
за избор на учесниците и програмата на фестива
лот. Фестивалот оваа година ќе биде од 10 до 15
септември и веќе сите обврски ни се завршени или
се при крај. Каде е местото на „Струшките вечери
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на поезијата“ во постоењето на ДПМ, или обратно?
Дали овие две институции не можат малку повеќе
да соработуваат одошто само при прогласувањето
на добитникот на „Златниот венец на поезијата“ за
почесен член на ДПМ?

3.

Друштвото на словенечките писатели секоја
година ги организира Словенечките денови
на книгата – манифестација со читања, саем
на книгата, книжевни разговори и настапи на сло
венечки и странски автори на повеќе локации во
Њубљана. Да речеме дека „Празникот на липите“ е
слична манифестација, иако трае само неколку часа
– и веднаш би го поставила, пред сѐ, прашањето за
изборот на добитниците на „Книжевен жезол“. Би
дејќи се доделува за животно дело, треба многу да
се внимава кој го добива. Лани, на пример, го доби
поет од Романија кој во романската литература и не
вреди којзнае колку (а Романија, покрај останатите
врвни поети, има и сериозен кандидат за Нобелова
та награда за литература – Мирча Картареску), оваа
година ја доби македонски поет кој во читателската
свест не е забележан како големо македонско поет
ско име, итн.

4.

Во рамките на Друштвото на словенечките пи
сатели постои „Фондот на Трубар“, кој помага
словенечката литература да биде преведена
на други јазици: странските издавачи аплицираат за
грант и на тој начин излегуваат речиси сите книги од
словенечки автори во странство. Покрај Друштвото,
грант за преводите на словенечката литература на
други јазици доделува и Јавната агенција за книга
(ЈАК) на Словенија, па така, ако некој издавач посака

да објави книга од словенечки автор, може многу
удобно да дојде до средства: од Трубаревиот фонд
за печат, од ЈАК за превод. И ДПМ би требало да се
грижи за македонската литература во странство,
всушност, уште повеќе, бидејќи очигледно е дека
Министерството за култура сѐ повеќе го бирократи
зира, односно го оневозможува тоа.

5.

Друштвото на словенечките писатели до
делува повеќе награди, а сите добитници
уредно се објавени на интернет-страницата
на Друштвото, која е беспрекорна и ги содржи сите
потребни информации, како и био-библиографии
на членовите, и на словенечки и на англиски јазик.
Каде се имињата на добитниците на наградите на
Друштвото на писателите на Македонија? Имаат ли
читања и настапи низ Македонија или сѐ се сведува
на доделувањето на 13 февруари? Нивните книги
би требало да се најдат на списокот на најчитаните
книги во Македонија, а за жал, не е така. Наградите
би требало да имаат далеку посуштинска цел, а не
само церемонијален облик.

6.

Друштвото на словенечките писатели неу
морно се грижи за културното наследство
од областа на книжевноста: организирајќи
читања и средби во спомен-домовите на словенеч
ките писатели, помагајќи во нивното зачувување и
основање, борејќи се починатите автори да не ги
однесе заборавот. Денес станот во кој живеел сло
венечкиот поет Дане Зајц е резиденција за автори и
преведувачи од странство. Македонските книжев
ни великани, пак, си заминуваат оставајќи зад себе
само книги, бидејќи другото што го оставиле (дом,
материјален имот, маса за пишување итн.) како да
не се смета за културна вредност во Македонија.
Зар не е ДПМ институцијата која треба постојано да
иницира и едноставно да им додева на останатите
институции да ги обележат домовите на македон
ските писатели со меморијални табли, да ги претво
рат во меморијални домови, музеи на културата?

7.

Друштвото на словенечките писатели работи
на многу проекти во кои постојано се труди
да ги вклучи своите членови. Секоја седмица
на мојот мејл добивам најмалку три известувања за
настани поврзани со литературата и со активности
те на Друштвото. За таа цел не се задоволува само
со средствата што ги добива од Министерството за
култура, односно од Јавната агенција за книга. Се
пријавува на грантови од европските фондови (до
кои има пристап и Друштвото на писателите на Ма
кедонија), бара спонзорства, ги продава публикаци
ите на фестивалот „Виленица“ низ книжарниците во
Словенија, ги продава книгите чиј издавач е самото
Друштво итн. Разбирам дека ДПМ добива минимум
средства за работа – но дали треба да се чека секо
гаш и само на Министерството за култура? Каде се
спонзорствата, европските фондации, Традуки, на
пример, каде што може да се конкурира за средства
за поетската збирка на добитникот на „Книжевен
жезол“? Каде е соработката со Институтот „Гете“,
Францускиот културен центар, амбасадите кои по

стојат во Скопје, разни спонзори и донатори? Разби
рам дека треба да се има време за да се најдат сред
ства од нив – токму затоа во одборите на Друштвото
треба да има луѓе кои се подготвени да се занимава
ат и со тие административни работи.

8.

Друштвото на словенечките писатели нема
свое списание, но од неодамна има свој портал
„Врапчето Анархист“, кој мошне енергично
објавува поезија, проза, критики, есеи и информации
од областа на литературата. Го има и на социјалните
мрежи и активно е присутен на книжевната сцена во
Словенија. ДПМ го има „Стожер“, ама кога и да го от
ворам ми се чини како времето да застанало во секоја
смисла: и реална и книжевна. На „Стожер“ му е по
требна максимална модернизација, јас би рекла дури
и радикално подмладување, да се следат светските
книжевни предизвици, да не се објавува сѐ што ќе се
прати, туку селективно, да се воспостават нови кри
териуми за книжевните вредности.

9.

Друштвото на словенечките писатели се труди
да соработува на меѓународен план конкрет
но и реално – не со потпишување на формал
ни договори за меѓусебна соработка од кои се нема
никаква полза. Се поврзува со други институции од
странство на конкретни проекти, заедно аплицирајќи
за средства, ја промовира словенечката литература
низ разни книжевни центри во странство, во едиција
та „Литерае Словеникае“ објавува дела од словенеч
ки автори на странски јазици кои им ги нуди потоа на
издавачките куќи во странство, им помага на авторите
кои се поканети на книжевни настани надвор од Сло
венија да ги покријат патните трошоци итн.

10.

Пред почетокот на годишните одмори,
Друштвото на словенечките писате
ли организира големо, јавно читање во
дворот на Друштвото, а секој негов член е повикан
да покани нечлен, автор кој би станал заинтереси
ран да стане член на Друштвото. Убава иницијатива,
нели? Не чини ништо, а ќе значи многу – и за члено
вите на Друштвото, а уште повеќе за потенцијалните
членови. И ДПМ во последно време прими повеќе
мина млади автори, но се прашувам – што со нив?
Како и каде да си го најдат местото во Друштвото?
Имам впечаток дека Друштвото што ги прими сега
не знае што со нив. Кога потенцијалот на членовите
не е искористен, тие всушност стануваат бреме, про
блем. Не дека Друштвото на словенечките писатели
нема проблеми – ги има, секако, во последно време,
на пример, оставка си дадоа двајца претседатели
на Друштвото, но секогаш одново тргнува напред и
продолжува со својата мисија: да биде глас на кни
жевноста, на интелектуалците, на разумот. Видли
во е во општествените пори на Словенија, не може
едноставно да се пребрегне. А Друштвото на писа
телите на Македонија? Би сакала да верувам дека
пред сѐ младите луѓе заангажирани во комисиите и
одборите на ДПМ ќе внесат многу поголеми проме
ни и дека Друштвото конечно (или повторно, како
пред децении) ќе стане дом на писателите, нивна
сопствена соба.
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НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ
Снежана Стојчевска

НЕОБЈАВЕНА
ПОЕЗИЈА

ЗНАЧЕЊЕТО НА ИМИЊАТА (1)
Родена сум од Светлина во Мир
од мајка Светлана и татко Мирче
ако се земат првите три букви
од нивните имиња се создава Свемир.
Родена сум од Свемир
и во тој Свет Мир еден ден ќе се вратам.

ПРЕЧУВСТВИТЕЛНА

СУНЃЕР

Пречувствителна сум
со месеци не можев да заспијам
до зори наслушував
како Танатос чекори по собите.

Ги впивам енергиите во себе
како сунѓер.
Ако ме стиснеш,
ќе истече црна вода.

Имав грутка во желудникот
секое утро ми почнуваше со гадење
лицето ми беше црвено
десниот образ ми гореше две недели
пред смртта да ми влепи шлаканица.

МАЈКА

ОКО
Во првото утринско кафе дувам за да остине.
Ми се појавува Ангел,
под него срце, десно од него око.
И од оној свет едното око секогаш
му е вперено во мене.
Истото тоа око што му остана отворено
кога за последен пат го затворивме сандакот.

ДОМАЌИН
Ако треба да го опишам со еден збор
тоа е чесен. Мојот татко
целиот живот го помина
пресметувајќи сè
во леб и млеко.

КРУГ
Стануваме исти како нашите родители.
Ќе сфатиме
кога ќе се фатиме
како истите фрази
што некогаш сме ги презреле
излегуваат од нашите усти.
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Кога еднаш ќе станеш мајка
се менува свеста.
Не може да не се вознемириш
кога ќе слушнеш како некое дете плаче.
Секое дете звучи како твоето дете.
Морам да го земам в раце
не можам да останам рамнодушна
кога детето во мене плаче.
Снежана Стојчевска (1980) дипломира на Институтот за
педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје. Ги
објавила поетските книги „Шеќер по подот“ (ИЛИ-ИЛИ,
2012, како дел од едицијата „Русалки“ во која се јавува
како уредник), „Под нулата“ (награда „Бели мугри“,
2013), „Модри фантазии“ (Темплум, 2015) и „Треба да е
лесно“ (Антолог, 2017). Застапена е во повеќе антологии
и панорами на младата македонска поезија („Креативни
точки“, „Гласови на новиот век“, „Ова е моето последно
молчење“, „Гребени на љубовните пловидби“, „Лирски
додекамерон“).
Во 2016 настапува на XV Меѓународна книжевна средба
во Велење, Словенија, каде што е објавена на словенечки
јазик во „Фестивална антологија на изворна и преведена
европска поезија на 21-от век“. Истата година учестуваше на настанот „Ad hoc“ во Труберјева хиша литературе
во Њубљана. Во 2018 г. учествуваше на Третите меѓународни книжевни средби Бања Лука и беше објавена на
српски јазик во зборникот „Поетики“. Од почетокот на
2018 г. е извршен уредник на списанието за литература,
култура и уметност „Современост“ и соработник за книжевност на урбаниот сајт nomads.mk. Од 2019 г. член е на
Друштвото на писателите на Македонија.

НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ
Мерсиха Исмајлоска

ВКРСТУВАЊЕ НА
СВЕТОВИТЕ
Ми беше речено оти не е
важно кој ја насликал односната минијатура, туку колку таа
со својата убавина и најразличните бои повикува кон љубовта
и најразличните бои на космосот создаден од Алах.
(Орхан Памук)
Ако во основа на раскажу
вањето стои љубовна приказ
на, делата на Памук, Паланик и
Манчевски докажуваат дека таа
љубов постои и помеѓу самиот
текст и читателот, односно гле
дачот. Текстот го користи сис
темот од знаци за да продуцира
јазик, и тоа оној кој подеднакво е
функционален, иако специфичен
во наративните структури на ро
манот и во филмот.
Делата
потврдуваат
дека
внатрешното држење на човекот
кон уметноста не било секогаш
и секаде исто. Постои античка
легенда која говори за сликарот
Апелес, таа е показател за запад
ното доживување на уметноста.
Тој нацртал грозје на исклучи
телен начин, па врапчињата се
излажале и полетале кон него.
Меѓутоа западната легенда не
кажува дека врапчињата успеа
ле да се заситат од грозјето. Тоа
било само слика, колку и реално
да изгледала, не можела да
стане стварност, можела само да
ја имитира стварноста. Наспроти
неа, постои кинеската легенда

која тврди дека Кинези
те својата уметност не ја
сметале за непристапен
и друг свет. Легенда
та зборува за еден стар
сликар кој сликал пеј
зажи. Насликал убава
долина на подножјето
од висок рид. Низ доли
ната водела патека која
се губела зад ридот. На
сликарот толку му се
допаднала сопствената
слика што бил обземен
од страшна желба да влезе во
сликата, влегол во неа и тргнал
по патеката што самиот ја нацр
тал. Одел сѐ подалеку и подале
ку во сликата, завртел зад ридот,
исчезнал и никогаш не се поја
вил.
Спротивствувањето на овие
две легенди го покажуваат за
падниот начин на уживање во
ограничен внатрешен простор.
Излегувањето од рамката како
што е тоа случај и со романот „Се
викам Црвено“, романот/филм
„Боречки клуб“ и филмот/сце
нарио „Прашина“ го обезбеду
ва промислувањето за тоа како
можат да се вкрстат Истокот и
Западот, кои секогаш се чинат
противречни едниот на другиот
и контроверзни. Токму преку вкр
стувањето се доживува човекот
и животот како единствено свето
нешто за кое вреди да се создава
уметноста.

Ивадок од истоимената книга
есеи, „Антолог“, Скопје, 2016 г.

Мерсиха Исмајлоска е родена во Струга. Докторирала на Катедрата за општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Скопје. Нејзина тема на интерес освен книжевноста, е и односот на книжевноста
со визуелните уметности. И нејзиниот магистерски, како и докторски труд, се занимаваат токму со таа врска, разгледана во магистерскиот труд преку врската на „Се викам Црвено“ од Орхан Памук, „Боречки клуб“ од Чак Паланик и
„Прашина“ на Милчо Манчевски, а во докторскиот преку „Алиса, во земјата на чудата“ и „Алиса во светот на огледалото“ од Луис Карол, Алиса како феномен во визуелните уметности, па сè до мотивот Алиса во компјутерските игри.
Била на неколку студиски престои, учествувала на повеќе научни конференции, симпозиуми, трибини и други собири
од областа на културата, науката и на уметноста. Нејзини текстови се дел од неколку зборници научни трудови од областа на книжевноста. Членува во Европската мрежа за компаратистички проучувања, Друштвото за компаративна
книжевност на Македонија, како и во Друштво на писатели на Македонија.
Во 2013 г. ја добива наградата „Книжевна далга“ од Здружението за култура „Бран“ од Струга за особен придонес во
книжевноста. Ги објавила книгите „Нова приказна“ (раскази, 2014) и „Тангента“ (есеи и критики, 2014), „Вкрстување
на световите“ (книжевна теорија, 2016) изданија на ЗЛКН „Бран“, Струга. Работи на Универзитетот за информатички
науки и технологии „Св. Апостол Павле“, Охрид.
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во нив. Имаме Министерство за
култура што како надлежна ин
ституција треба да гради силна
стратегија
за
достоинствен
развој на културата, литерату
рата и уметноста воопшто и да
отвора широк простор за неј
зина внатрешна и надворешна
афирмација. Додуша, Министер
ството редовно го распишува
Годишниот конкурс за финан
сирање проекти од национален
интерес, но често е бурно неза
доволството од распоредување
то на тие средства и се добива
јавен впечаток дека најголемиот
дел од колачот оди на луѓе кои
се блиску до актуелната вла
дејачка гарнитура. Може да се
посочат голем број примери кои
во последниве две-три години
ја раздвижија јавноста, од што
може да се заклучи дека поли
тиката длабоко има вмешано
прсти во културата.

СТАВ

ВРЕДНОСТИ И
ДОСТОИНСТВА
Славе Ѓорѓо Димоски

И

мајќи ги предвид совре
мените општествени и
политички случувања во
Македонија и пошироко, а пред
сѐ во балкансково опкружување,
може да се каже дека културата,
уметноста и литературата, иако
маргинализирани како никогаш
досега во модерната историја,
се присутни, постојат и му се по
требни на современиот човек,
а токму нивните провокации го
бележат средиштето на основ
ните општествени и вечни ци
вилизациски прашања. Но исто
така, факт е дека современиот
писател го има изгубено својот
удел во општествено-политич
ките процеси (за разлика од 19
и 20 век, до уривањето на Бер
линскиот ѕид); тој е поттргнат
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понастрана и не учествува или
многу малку учествува во јавниот
живот, го губи или нема доволно
простор за јавен дијалог во кој
ќе се расправа за значајни пра
шања кои не се само книжевни.
Настаните од последниве дветри бурни години, кога во Маке
донија и кај блиските соседи се
загатнуваа, поставуваа и отво
раа крупни и клучни прашања за
нашата иднина, кога врз Македо
нија се врши силен притисок од
идентитетски карактер, голем
број од македонските интелек
туалци и писателската фела ги
премолчуваа и ги премолчуваат.
Ваквата атмосфера влијае и
врз културата и литературата и
врз ангажманот на учесниците

Недопустливо е автор деби
тант да добие повеќе средства
од автор со богат творечки опус
и со неколку домашни и меѓуна
родни награди, кој добива скро
мен износ од 40-50 000 денари,
во кои е пресметан и авторскиот
хонорар. Околу авторскиот хо
норар во повеќе наврати е де
батирано во ДПМ, но надлеж
ните институции се оглушуваа
на таквите дебати, така што во
последниве две-три години ав
торскиот хонорар е симнат на
минимум.
Во Македонија има и поголем
број манифестации од разли
чен карактер и кои на различ
ни начини го збогатуваат и го
афирмираат културниот живот,
но кога зависат од Годишна
та програма на Министерство
то, се јавува неизвесност уште
при конципирањето на нивните
програми, се јавува временски
теснец за различни контакти и
договори со учесниците на тие
манифестации. Потоа постојат
долгогодишни манифестации и
манифестации кои се покрена
ле пред извесно време. Постојат
манифестации кои со својата
традиција и гарантиран квалитет
достигнале завидно ниво и ста
нале дел од македонскиот кул

СЛАВЕ ЃОРЃО ДИМОСКИ

турен живот и манифестации кои по своето појаву
вање згаснуваат.
Струшките вечери на поезијата се најпознатиот
македонски бренд во светот, препознатливи се на
сите континенти и не смее да се допушти постојано
намалување на средствата за негово одржување,
или намалување на средствата за печатење на из
данијата во рамките на фестивалот, кои мора да се
одликуваат со исклучителен квалитет. Направени
се капитални преводи на лауреати на СВП, нивните
книги се печатат на три јазици и се дел од книжни
те збирки на најзначајните библиотеки во светот.
Ќе ја споменам и манифестацијата Поетска ноќ во
Велестово, која претставува своевиден феномен, и
по концепцијата и по начинот на нејзиното презен
тирање, која само пред една недела го доживеа 31.
издание. Минатата година, кога го прославуваше
30-годишниот јубилеј, Поетска ноќ во Велестово не
ја доби поддршката од Министерството, не беше
удостоена ниту со одговор зошто изостана од Го
дишната програма. И повторно победи ентузијаз
мот, но изостана интернационалниот дел, кој беше
определен за претставување на поновата хрватска
поезија.
Ова го споменувам за да се види каков е односот
на Министерството кон долгогодишните и афирми
рани манифестации (сигурно такви има и во другите
културно-уметнички сфери), бидејќи тоа може да
ја даде сигурноста за нивно одржување и опстоју
вање. Во време на потрошувачка цивилизација во
која акцентот се става на трошењето, а не на произ
водот, кога вредностите се изместени, кога масов
ната култура и лесната забава го монополизираат
вкусот и кога сѐ се сведува на едноличност, кога
духот во многу нешта е против улогата и смислата
на културата, кога популистичките времиња не ја
доживуваат културата (поконкретно литература
та) како репрезентативна смисла на еден систем,
мора да се бара начин за одржување и зачувување

на повисоките вредности и достоинства. Кон сето
ова треба да се свртат и медиумите, кои и самите
на некој начин ја маргинализираат литературата.
Денес не се пишуваат критички текстови или ре
цензии како порано, кои на некој начин ќе препо
рачаат некоја нова книга, ќе најават нов настан, ќе
направат интервју со некој автор итн. Пред некоја
година лауреат на СВП беше Маргарет Атвуд, која
во која и да било друга земја сите медиуми ќе ја
имаа на насловните страници.
Најтешкото за еден организатор на културен
настан е да ги акцентира вредностите и достоин
ствата на она што е смислата и содржината на тој
настан. Често зборувам за презентирање на по
езијата бидејќи таа е единственото нешто што го
чува исконското млеко на јазикот, а нејзиниот прос
тор сѐ повеќе се стеснува, иако отсекогаш била
важен и витален жанр за секоја култура и литера
тура која држи до себе. Важно е тој „стеснет прос
тор“ за поезијата да се осветли!
Славе Ѓорѓо Димоски е роден на 18 март 1959
година, во селото Велестово, Охридско. Основно училиште учел во Велестово и Лескоец,
а гимназија во Охрид. Завршил Филолошки
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје. Дебитира во 1979 година,
во реномираната едиција Алфа, со стихозбирката „Гравири“. Има објавено 15-тина поетски
книги, неколку книги за деца, есеи и фељтони,
како и поголем број избори од поезијата. Освен
тоа, преведува и препејува од српски, бугарски
и руски јазик. Застапен е во многу антологии,
препеан е на повеќе светски јазици. Добитник
е на сите значајни литературни награди во
Македонија. Тој е поет со прецизен однос кон
формата на стихот и на песната и со префинет однос кон јазичната слика на светот и на
стварноста.
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СОВРЕМЕНА МК ПОЕЗИЈА
Борче Панов

БОЖЈА НАЛИКА
Ќе ни заврне ли тешкиот летен дожд однатре,
ќе зажилат ли молњите во очите ни,
ќе грми ли Господ во нас,
ќе нè искара ли како разлошени деца?
Си игравме со неговите совршени созданија
како со играчки,
а кога ни досадија играчките
сакавме да знаеме што има внатре –
упорно се обидувавме да ги расшрафиме
сонцето, ветриштата, облаците и месечината,
ги прокопавме морињата, со меч удривме по џунглите.
Толку ни беше досадно
што му ги расцепивме и атомите на вербата,
измисливме и покајнички храмови на измамата,
но ќе има ли кој да ни прости на крајот?
Ќе заврне ли конечно тешкиот дожд
по лицето на овој Бог,
којшто неподносливо личи на нас самите?

ВОДОРОД
Водородот е најлесниот елемент во природата.
Кога гори се создава вода.
Од тој оган и ние сме создадени.
Водородот е најлесниот елемент во природата.
Го создаде Господ и првото горење.
Првиот оган помеѓу зборовите го разгоре.
Водородот е најлесниот елемент во природата.
Ние ги создадовме тешките водороди
како протиумот и трициумот. Од трициумот
ја направивме хидрогенската бомба.
Водородот е најлесниот елемент во природата.
Кога гори се создава вода.
Од тој оган и ние сме создадени.
Господе, дај ни да гориме со твојот,
а не со нашиот оган.
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„Кај Панов ме привлече тој
негов ’домашен‘, нашки надре
ализам, за кој е згодно да се
употреби една одредница од
Шкловски – онеобичување на
стварноста, понекогаш дози
ран само како детаљ – сегмент
во поезијата на Борче, а поне
когаш во целоста на самата
песна како текстуално битие
што во најновата поезија се
среќава или ретко или никако,
освен кога, од рецидивен карактер, во прашање се
некои од поетските фази на Радован Павловски, Бо
гомил Ѓузел, Влада Урошевиќ, Славе Ѓорго Димоски,
или во специфичниот ангажман на ’укинатата хума
ност‘ во поезијата на Ристо Лазаров.“
Душко Новаковиќ (2018)
„Стиховите на Борче Панов, [...] се наметнуваат со пре
иначувањето на веќе утврдената поетика во доменот
на една освоен модерен израз и на несомнената по
веќезначна интелектуална промисленост подредена
на надреалистичките пракси. [...] Со поетскиот израз на
Панов новата македонска поезија секако се сместува
во контекстот на европската модерна поезија.
Радомир Андриќ, почесен претседател на
Друштвото на писателите на Србија (2018)
„Толку смели и генијални метафори, оригинални фи
лозофски пораки, длабоки алегории, живи прикази,
стих што изнедрил во себе музика и живопис откри
ваме во поезијата на Борче Панов. Автор со кој совре
мената македонска литература може со право да се
гордее.“
Наталија Димитрова, препејувач на „Фотостихеза“
(2019)

Борче Панов (Радовиш, 1961) дипломирал на Филолошкиот факултет во Скопје. Член е на ДПМ
од 1998 г. Автор е на 15 поетски книги и 8 алтернативни драмски текстови. Застапен е во повеќе
антологии и панорами на современата македонска поезија, и во четириесетина антологии, аламанаси и прегледи на светската, европската и
балканската поезија. Преведуван е на англиски,
германски, кинески, руски, украински, бугарски,
каталонски, словенечки, српски, француски,
шпански, дански, албански и монголски јазик.
Во 2016 г. од печат излезе двојазичен избор од
неговата поезија на бугарски и на македонски
јазик „Честички хематит“; во 2017 г. неговата
поетска книга „Вдах“ на словенечки јазик; а во
2018 г. од печат излезе „Бријање балона“ збирка
на српски јазик, во избор и препев на Душко Новаковиќ, а во издание на Друштвото на писателите на Србија. Годинава, под насловот „Фотостихеза“, во Бугарија се објави во електронска
и во печатена форма неговата најнова книга
„Глочка школка“.

ПРЕПЕАНА ПОЕЗИЈА
Вања Ангелова, Република Бугариjа

ЛЕБЕДОТ НА СОНОТ

ГЛАСОВИТЕ НА ШУМОТ

На Ицко – мојот нескротлив ветер
Го уплашив ветрот. На крст го распнав.
Прости тој и замина навреден и невиден
не ме допре, не побара одмазда
и ме заборави северњакот свиден.
Останав со гласовите на шумот.
Ме прогонуваа неспокојни стапки.
Пееја а јас си го изгубив умот
од нивните непознати трпки.
Се најдов во нечист водовртеж.
Зошто ли го смирував северецот?
Дали пак ќе се врати од зад ридот?
Срцето не ми запира од чекање под мракот.

КАКО ВОЗДИШКА
Растргната сум од болежни стрели.
Во очите ми пламнат притаени,
кон космосот прелетани ѕвезди.
Сама сум. И студено ми е толку
што споменот од детството ми бледнее.
Премрзнат паѓа преку мене мрак.
Во правта како воздишка ќе живеам –
солза далечна на азурен брег.

МОЖЕБИ
Јас никогаш не сум ѝ била
на радоста добро позната
и Купидоновата стрела
не изникна од маглата
на моите спомени свечени,
од паметот што ми се ништат
во минути мрачни и блажени
на распламтените до мене огништа.
Јас никогаш на сончевите зраци
не сум им била љубена.
Животот мој на тркала
неодамна пред очи ми мина.
Во душата ветрот ми ѕвечи.
Така студено е во зима.
А некаде сонцето блешти.
И радост и тага денес имам...
И можеби во доцните ноќи
со бувовите и песната,
јас уште ќе мечтаам

уште во мене убост да има.
Ќе посакам ветрот да пее,
до мене љубезно да седне,
и со него да живеам
живот со болката сроден.
И можеби врби ќе плачат
за неисполнетата љубов.
Како деца ќе скокаат штурци
со благослов полни,
со нови пролетни волшепства,
и луни од сребрени очи
ќе ми вратат младост и детство
пак да сум среќна во наследство.

НА КРСТОПАТ
Го погребав изгревот на своите надежи.
Деновите ги претворив во крстопат.
И уморна често во сонцето гледам,
а пред мене на мракот сенките лежат.
Дали како светла капка ќе се стркалам
во заборавената есенска тага?
Човекот секогаш остава по една загатка
сегде кај што поминал, по една трага.

КАМБАНА
Нема за мене изгрев. Зајдисонце само.
Надежта самотна плаче без престан
и пак остана небото без доблест
а зракот сончев како да страда од болест.
Во местата не постојам веќе.
Каде ли во мракот ме водат?
Како глува камбана прокобно
срцето од нереќа ми бие.
Препев: Михаjло Свидерски
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НАСТАН

ПРО-ЗА БАЛКАН 2019

Н

а 19, 20 и 21 мај оваа година
Скопје беше претворен во
вистинско книжевно жа
риште – се одржа седмото изда
ние на меѓународниот книжевен
фестивал „Про-за Балкан“, кој како
гости ги пречека балканските писа
тели Алек Попов (Бугарија, лауреат
за 2019 на наградата „Прозарт“ за
авторски придонес кон развојот
на книжевноста на Балканот), Све
тислав Басара (Србија, лауреат за
2018), Једрт Лапух Малезич (Слове
нија), Теофил Панчиќ (Србија), Тарик
Туфан (Турција), Ивица Пртењача
(Хрватска) и македонската проза
истка Јагода Михајловска-Георги
ева. Освен авторите, гости на „Про-за
Балкан“ беа и четворицата членови
на програмата „Скопје фелоушип“,
уредниците Бетина Ворготер (Ав
стрија) и Реџеп Хида (Албанија),
како и книжевните агенти Катја
Урбанија (Словенија) и Пјер Астие
(Франција, добитник на Наградата
за исклучителност што ја доделу
ва Лондонскиот саем на книгата за
најдобар интернационален агент за
2019 г.). Специјален гостин на фес
тивалот беше турскиот сценарист и
актер Ерџан Кесал (косценарист на
„Беше еднаш во Анадолија“, добит
ник на Гранпри од жирито на Кан
скиот филмски фестивал во 2011 г.).
„Про-за Балкан“ беше отворен
во неделата во Даут-пашиниот
амам, кога седумтемина автори низ
разговор беа претставени од ма
кедонските писатели Александар
Прокопиев (уметнички директор
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на Фестивалот), Ермис Лафазанов
ски (на чело на Одборот за доде
лување на наградата „Прозарт“) и
Владимир Јанковски (уредник во
издавачката куќа „Готен“).
Во вториот ден од Фестивалот,
освен дискусија со Ерџан Кесал во
турскиот културен центар „Јонус
Емре“ и средбата на членовите од
„Скопје фелоушип“ со членови од
Македонската асоцијација на изда
вачи, во Инфо-центарот на ЕУ беше
одржана и тркалезна маса на тема
„Литература, страв, политика“, каде
една од повпечатливите изјави
беше онаа на Басара: „Кога велам
да се мисли политички, мислам
дека треба да се размислува на
начин со кој се почитува и цени
другиот, кој не ја наметнува својата
волја. Ние, за жал, на нашите прос
тори никогаш не сме имале, а ни
сега немаме таков вид политичко
размислување, туку полунасилнич
ки политикантства кои нè држат во
една полуколонијална состојба.“
Фестивалот беше затворен пов
торно во Даут-пашиниот амам,
каде писателите најпрво прочи
таа дел од своето творештво, по
што музичарите Гоце Јованоски и
Андреа Мирческа изведоа експе
риментална звучна импресија од
филмот „Мисија Лондон“, со што
беше целосно оправдано мотото
на овогодинешното издание на
„Про-за Балкан“ – „Синергија: ли
тература, филм, музика“. На крај,
следуваше излагање на лауреати

те: Светислав Басара изрази радост
што по триесет години повторно е
во Скопје, додека Алек Попов изјави
дека „тука, на Балканот, а и не само
тука, не можеме да опстанеме без
хумор и иронија. Шегата е тест на
интелигенција, на кој би требало да
сме подложни секој ден. Бидејќи
без интелигенција, нема толеран
ција. А без толеранција сме загубе
ни, колку и банално да звучи ова.“
Попов имаше средба со публика
та и следниот ден, во рамките на
дополнителната програма на Фес
тивалот, на панел-дискусијата која
се одржа во Кинотека на Македо
нија, по прикажувањето на филмот
„Мисија Лондон“, снимен според
неговиот истоимен роман.
Живко Грозданоски

РЕЦЕНЗИЈА
Александра Јуруковска

ПСИХОЛОШКО
ЧЕТИВО ЗА
ТАГАТА КАКО
ЛУДИЛО

Кон „Некој бил тука“ од Николина Андова Шопова.
Темплум, 2018 (Роман на годината за 2018)

Благодарение на јас-раскажувањето и сите варија
ции во неговото расположение и неговиот глас, се
добива првичен впечаток дека тој е и главниот лик
во „Некој бил тука“. Внимателното прочитување на
приказната отвора друга, буквално просторна перс
пектива – туѓ(иот) стан. Имањето љубовница е начин
за момент да се биде некој друг или да се заборави
својот живот, а влегувањето и честото упаѓање во
туѓиот стан е желба да се биде на друго, сигурно место.
Симболиката на оттргнување од болката и лудилото
се огромни. Станот на пријателката на љубовницата,
оставен во доверба за кус период, станува главниот
објект на интерес на нараторот. Станот станува потре
ба, состојба на умот, будење на духот, потсетување на
желбата за живот. Станот бидува главен лик.
Да се биде свој во туѓ дом е комплексно чувство кое
Андова Шопова го доловила со невидена прецизност,
со сето бреме на тескобата, со сите варијанти на (не)
пријатност и напор да се влезе во туѓите чевли, во туѓа
кожа. Раскажувачот дури има и опсесивна потреба
да наоѓа и допира остатоци од туѓа кожа (влакната
на сопственичката, прашинките на подот под прет
поставка дека таму се и клетките од нејзината кожа).
Ваквите сцени се морничаво потресни, исто како и
сцената или желбата на нараторот да легне згрчен во
фетус позиција токму во тој, посебен стан.
Симболиката, но и динамиката е развиена и низ
принципот на контрапункт: опсесивноста наспро
ти чувството на ослободување; лудилото наспро
ти кусиот спокој; неговиот чист дом со нередот во
станот во кој влегува и по кој копнее; мирисот на
силните хигиенски и дезинфекциски средства што
опсесивно ги користи неговата жена и мирисите
на нечистотија, чад од цигари и понекој заборавен
облак од парфем од непознатата сопственичка; бе
лината на неговиот стан и полниот пепелник со до
горчиња во посакуваниот стан; рамнодушноста кон
жената и љубовницата и скоро оргазмичната возбу
да при отклучувањето и влегувањето во станот.

„Н

екој бил тука“ од Николина Андова
Шопова е напнато психолошко четиво
што се чита во еден здив. Наратолош
ки стегната, јазично едноставна, а емотивно ком
плексна, книгата нуди перспектива на една/туѓа
отуѓеност и (себе)изгубеност.
Јас-раскажувачот е и главен фокализатор (оној
низ чии очи ги гледаме нештата). Тој е неименуван
маж во средни години, сопруг и татко на починато
девојче. Загубата и тагата се само почеток на мно
гуте психолошки состојби распослани низ малку
те страници на оваа книга, низ стегнатиот израз и
сликовитите, речиси филмски сцени. Вртлогот од
нивното опишување повторно потсетува на филм
ска монтажа. Оваа постапка, како и нијансите во то
новите на раскажување, успешно се доловени без
непотребни зборови, со избегнат директен говор,
без упаѓање во патетика или претенциoзност во
пишувањето за тешки, мрачни, табу-теми: загубата
на дете, силување, лудило од болка и тага.

Во романот постои само простор, но не и јасно
време. Тоа е одредено или изгубено во поматената
свест на раскажувачот. Нештата што тој ги дожи
вува како стварност, можеби и немаат многу допир
со неа, нештата пак што ги памети како спомени од
своето минато и на кои се навраќа барајќи се себе си
и другите околу него, повторно се исцртани или се
губат во маглата на болката и загубата во неговиот
и во туѓите животи. Ова е уште еден од ходниците
во лавиринтот на „Некој бил тука“, замка за читате
лот која не завршува ниту на крајот од романот, со
смртта како буквален крај на животот и на книгата.
Крајот на приказната не е и крај на прашањата што
нараторот, а преку него и авторката, ги оставаат от
ворени зад затворените корици.
„Некој бил тука“ од Николина Андова Шопова е нап
нато четиво кое се чита бргу, но и повеќепати. Ова може
да е и уште еден добро промислен потег на авторката
која во својот роман кокетира со жанрот на новелата
и/или со долгиот расказ, а тоа воопшто да не му пречи
или не му ја одзема вредноста на нејзиното дело.
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збрката на јазиците кај Вавилон
до денеска е незаменлива.“
(Околу преводот – fakulteti.mk,
22.4.2015)
„Професорите што не се уме
рено смерни треба што побргу
да слезат на земја и да сфатат
првин кои се, што направиле и
што им дало привилегија и право
да застанат пред тој убав млад
свет, а дури потоа да кажуваат
како е да стигнеш и да бидеш во
нивната не многу удобна кожа.
[…] Секој професор треба да
се труди да стигне до звањето
учител. За тоа треба да ја отфрли
суетата, да биде свесен дека тој е
таму да им служи на студентите,
а не обратно.“

„ПРОФЕСОРОТ МОРА
ДА БИДЕ ПОНИЗЕН“
Драги Михајловски

„Н

иеден текст било из
ворен или преводен не
е завршен. Секој текст
плаче низ времето за поправка, а
преводот нуди најмногу можнос
ти за тоа.“
„За среќа, многу од издавачите
се свестија на време и денеска
сè почесто се ангажираат добри
те преведувачи за преведување
барем на светските книжевни
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дела и така ја исполнуваат една
од основните задачи на добри
от преведувач: да внесува нови
идеи и нови концепти во нашиот
мал македонски полисистем.“
Преведувачот, да заклучиме,
мора да знае дека е на половина
пат помеѓу народен пејач и на
учник. И дека неговата улога во
процесот на постигнување раз
бирање кон кое се стремиме од

„Значи професорот мора да
биде понизен и свесен дека од
него не зависи многу, дека, на
крајот од кариерата, а тој бргу
доаѓа, најчесто пред да успее
те да го кажете најважното, од
носно како да се живее во овој
џарнат свет, битен е само општи
от впечаток. Ако се труди про
фесорот да биде ваков, сигурен
сум дека студентите навистина
ќе го засакаат и ќе го запаметат
како човек што работел на себе,
што ги научил нешто, делел еден
живот со нив, а не како непотреб
но надуено битие што излегува
еднаш неделно пред нив и им
соли ум!“
„Најинтересно е, секако за мене,
скриеното знаење на студентите.
Тоа секогаш ме вдахновувало.
Секогаш ме мачело, обично на
таканаречените испити, што знае
друго студентот. Дали свири на
некој инструмент, дали пишува,
дали преведува, кои други јазици
ги знае освен оној што го научил
солидно уште во средно или
порано.“
(По повод признанието за
„Најинспиративен професор“ –
fakulteti.mk, 05.01.2017)

ИЗВАДОЦИ ОД „,ПОД ВАВИЛОН“
Драги Михајловски

„ОСУДЕНИ НА ПРЕВОД“
Од „1. Влегување во задачата на
преведувачот“
„Значи, она за што, фактички, е
свесна нашата цивилизација, што
го осознала и на што е осудена и
во чиј начин на функционирање е
поприлично воведена, е процесот
на преведување. Оттука, чинот
што го вршел нашиот Бог кога
нè создавал нас и нашиот свет е
чист чин или процес на преведу
вање, а нашата активност потоа,
разбирливо, како негови пре
води, е само негова имитација,
повторно преведување или пре
преведување на првите божји
преводи: светот и нас самите со
сите начини на нашето живеење,
физички, духовни. Тогаш јасно
е дека кога човекот ја менува
природата, физичкиот свет, тој
само „преведува“, ги преведува,
на пример, реките во вештачки
езера, ги преведува голините во
шуми, дрвјата во мебел и целу
лоза, железната руда во железо,
железото во Ајфелова кула, не
разбирливиот црцор на птиците
во убава книжевност, изгледот
на тигрите во поезија, внатреш
ните недоумици и надворешниот
од низ животот во проза, џагорот
на душата во симфонии, орато
риуми, опери, возбудата на окото
во слики, графики итн... Преведу
вањето затоа е широк, најширок
семиотички процес при којшто,
не само што човекот преведува
по угледот на својот Бог, туку
„преведува“, и тоа секојдневно,
и самата природа која, еднаш
преведена од Бога, осудена е по
стојано да се преведува себеси
низ многуте процеси што се
случуваат во неа.

и смртноста на светот и човекот
во неа. Светот и човекот се, од
самиот почеток, осудени како
преводи да бидат неуспешни во
сите свои активности бидејќи сè
што прават никогаш не може да
се заврши. Тие само преведува
ат, а не можат ништо да допре
ведат. Тие се само една прив
ремена форма, како и преводот,
како нашиот Бог кој застанат на
брегот од етерниот океан, само
ги гледа површинските крук
чиња на матниот простор (со
времената, најнова состојба на
светот) и безнадежно го дови
кува оригиналот, оној што нив ги
произведува и е скриен длабо
ко некаде во темните пазуви на
безгазерното пространство без
намера некогаш да се покаже.
Дали при ова Бог е добар преве
дувач?“
Од „4. Излегување во задачата
на преведувачот“

и за суштината на нашата ци
вилизација. Ни се чини, барем
по „резултатите“ од она што го
направивме, дека нашата суд
бина, судбината на овој свет во
кој доминира стремежот кон ин
тертекстуалниот Бог, оригинал
во делови чиј почеток и крај за
нас, смртниците, е несогледлив,
е преводот како форма и преве
дувањето како процес. Ние сме
осудени на превод, тој е нужен
и невозможен, таква, ни се чини,
како во вавилонскиот случај што
го живееме, е нашата постановка.
Единственото што ни доаѓа како
благодет во оваа долга, незавр
шлива, преведувачка „игра“ е за
доволството од текстот. Само ова
и ништо друго зашто начинот на
кој функционира овој свет е пре
ведувачки, а тој, во својата мето
нимиска поставеност не ја догра
дува вавилонската кула, туку сè
повеќе ја разградува, ја тегне, ја
шири по хоризонтала, никогаш во
вертикала. Ние нужно живееме
заедно со Бенјамин, Дерида, Де
Ман, Иглтон, потиснати под неј
зината хоризонтално полегната
става во вечен плач (најсилен е
на тие што се најдобри преведу
вачи) по недостижното суштин
ско што се крие во сонот за нејзи
ното завршување и исправање: а
тоа е смртта на преводот и поче
токот на разбирањето.“

„Најпосле, преводот е форма
која симболички многу говори

Светот е осуден на превод, чо
векот е осуден на превод, а пре
водот како процес, во суштина,
ја искажува недостасаноста,
незрелоста, несовршеноста, или
просто, минливоста, менливоста
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„МОЈОТ
РАСКАЗ“
Драги Михајловски
МОЈОТ РАСКАЗ
Во текстот наречен расказ мора,
преку речениците, да се краде
простор и време за, што побрзо, да
се стигне до врвот на единствени
от настан кајшто е епифанијата,
откровението или она заради кое
авторот нѐ влечел за нос не ос
тавајќи, ни за миг, да му побегне
ме од позицијата на која смртно
сме му потребни – читателската.
Притоа начелото прескокнување
и голтање на цели настани, или
оставање јазови, процепи во ре
чениците од текстот, постоја
но функционира. Во нив, во тие
‘темни зони’ на текстот пребива
премолченото, она другото, неиз
браното, она што вреска, пишти,
плаче по светлина но кое авторот,
присилен на избор, никогаш не е
во моќ да го претстави во еден
ист текст. Токму затоа авторите
се постојано терани од ова ‘дру
гото’ да пишуваат нови текстови
во кои, за да биде иронијата пого
лема, штом ќе го претстават прет
ходно потиснатото, истовремено
овозможуваат раѓање на ново
потиснато кое, нормално, веднаш
почнува да плаче по сопственото
излегување на виделина. Затоа
авторот никогаш не престанува
да пишува иако неговиот напор
да ја исфрли на површина сета
потиснатост, сета другост, е, очиг
ледно, залуден.
(Д. Михајловски, Раскази од
шести кат, Скопје: Каприкорнус, 2003, стр. v)
Празните, неенергизирани зборови
имаат неверојатна моќ да ја урнат
строгата структура на расказот, од
носно да го направат неуспешен.
За жал, понекогаш за тоа е доволен
само еден, единствен збор.
(Д. Михајловски, Раскази од
шести кат, Скопје: Каприкорнус, 2003, стр. vii)
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Тука лежи важноста на книжев
носта. Таа тргнува од стварноста,
има референти во неа, но кога ќе
се оформи, влијанието не е од ст
варноста врз книжевноста туку
обратно, од книжевноста врз ст
варноста.
(Д. Михајловски, Раскази од
шести кат, Скопје: Каприкорнус, 2003, стр. viii)

ЛИЛЈАК (1979)
Поради некоја стара клетва,
непокор, завет или желание, во
ноќта спроти Дуовден, јас и Заха
рија се престоривме бели лилја
ци. И фрлени низ бунар, како
задушнина, паѓавме главечки
до Долна земја. Без крик. Без по
плака. Тука почна и така почна
нашата долга агонија меѓу сле
пите долни летачи. Нашата пре
долга борба со мракот.
Во несветлата уличка леткавме
јас и Захарија. Непречени од никој.
Таа лилјачка јас лилјак. И се случи.
„Збор!“
„Збор кога ви велам!“
„Речено е збор. Збоор! Слушате?“
И бувнаа црни гадурии од тем
нината. И почнаа да се вовлеку
ваат во нашите грумушникави те
лосии. Со студено препознавање
меѓу пршлените. И да се лепат
за душа. И тресат. Како треска.
Земјотрес. Дрскосерец.
„Личат на глувци“, ми рече За
харија.
„Тоа се стаорци“, заклучив.
„Сакаш да ти кажам сѐ за нив?“
„Кажувај ми за глувците“, бараше
таа. „Истерај ги“, инсистираше таа.
„Може да нѐ зграпчат“, молеше. И
сѐ нешто така повторуваше.
„Стаорци се тоа, Захаријо. Стао
ришта што од страв од подземно
гризнување некогаш подзалет
нале којзнае од каде. Но на ви
дување, проклетство испратено
од непендек бог ги пресекло. И
никогаш не се доразвиле. И од
страв од страв, страв почнале да
влеваат по земјата.“
„Истерај ги“, врескаше таа.
„Остави ги приказните. Можеш
еднаш да престанеш со приказ
ните? Истерајгиииии!“
И сѐ така пафташе неконтроли
рано.

„Ова не е нашето царство, За
харијо. Како можам да истерам
некого од неговото царство?“
„А како знаеш дека царството е
нивно?“
И сѐ така ги гледавме како се
стројат на згурата.
„Збор!“
„Речено е збор!“
„Станувајте лешпери!“
Згрме. И густи парчиња црн
дожд ја топеа уличката. Искис
нати, слепи, се џаревме во авет
скиот ред што се рамнеше.
Нивниот црн заповедник имаше
шарено крило. И сѐ така го по
кажуваше. Небаре му беше важно
шаренилото. Со чинот, зазбифтан
се зададе кон нас. И поздрави.
Во став мирно. Четата построе
на. Крило до крило. Послушните
лешпери во поздрав на десно.
И кренаа некое крпиште. Со хор
гракачи воден до коски. Муртаво
загледани во црното небо што
само самоделски се пораѓаше.
„Страв ми е“, призна Захарија.
„Нема од што да се плашиш“,
реков. „Обично добредојде.“
„Сепак ми е страв“, повтори.
„Најмногу од добредојдето.“
И сѐ така гледаше застрашено
низ уличката.
Меѓу ова племе најсетне ги
најдов своите потомци. Мршојад
ци. Како можеш со слепци да
водиш фер борба?
Тој тргна кон мене. Со циничен
израз на образината.
„Тргни се Захаријо“, реков.
„Јас верувам во тебе“, рече.
„Мислиш дека тоа сега ми е
важно?“
Тој почна да ми ги куби пердуви
те. Со сета своја ваѓачка сила. Без
образник. Далаверџија. Цепуре.
Шебек. Шиник. Шут. Дупниманда
ло. Шлапатика. Му ја пресеков от
стапницата. Избезумено ми скокна
во слепото око. Го зашмука.
(Раскази од шести кат, Скопје:
Каприкорнус, 2003, стр. 19–39)

[Продолжува]

Александра Јуруковска

КОН „ПРОРОКОТ ОД ДИСКАНТРИЈА“
(КАПРИКОРНУС, 2001)
ДВЕ ЧИТАЊА: 6.7.2004 – 6.7.2019

1.

„Пророкот од Дискан
трија“ е вистински избор
за сите книжевни сладо
кусци за кои читањето значи и
откривање или обид да се најде
границата каде завршуваат исто
риските факти, а каде започнува
фикцијата, односно од што е сос
тавена факцијата.
Драги Михајловски го пишува
својот роман на фонот на исто
ријата, од каде што изнурнува
ликот на пророкот Василиј, бо
гомилски водач од 11 век. Ликот
на пророкот е и лик на раскажу
вач во романот, нарацијата е во
прво лице еднина со своевиден
обраќачки тон. Соговорникот на
Василиј е исто така историска
личност, цариградскиот ретор и
свештеник Теофилакт, за кого
во историските читанки стои за
пишано дека бил поставен на
чело на Охридската архиеписко
пија некаде во 1081/1082 година,
оттука и името по кое ќе биде
познат – Теофилакт Охридски.
Грк по потекло, поставен од Ца
риградската патријаршија и им
ператорот Алексеј Први Комнен,
Теофилакт имал задача во оваа
т.н. варварска земја да настојува
преку црквата, т. е. преку горни
сили да ги оттргне варварите
од тагувањето за своето славно
минато и пеењето победоносни
песни.
На ваквото настојување на Те
офилакт ќе се спротивстави бо
гомилскиот водач Василиј, кој
во доаѓањето на Теофилакт ги
гледа почетоците на проклет
ството за оваа земја.
Во книгата потоа се спомену
ва мистериозниот мај во 1096
година, кога за првпат лице в лице
се среќаваат двајцата непријате
ли и водат долг ноќен разговор за
своите учења. Едниот архепископ
и учител во верата Христова, дру
гиот еретик и верник во двојство

то на светот, односно во пара
лелното дејствување на Бога и
неговиот зол син Сатанаил.
Втората нивна средба е 9 века
подоцна, кога во 1991 г. Василиј
воскреснува во ликот на скопски
учител, кој го бара гробот на Те
офилакт за да ја раскаже таму
приказната за некогашниот вар
варски народ и неговата судбина
од 1991 до 1999 година.
Овој дел од романот главно е
конструиран околу темата Ѕид
или име за жителите на оваа угор
нина. Таа чудна градба родена
сама од себе, непобедлива и
нескршлива, се наоѓа на јужна
та граница од оваа земја, која од
памтивек се бори за своето име.
За да биде крајот уште поин
тересен и во поголем дослух со
историјата, проблемот со името
го решаваат луѓето во црни кос
туми, кои говорејќи на туѓ јазик
земјата ја нарекуваат ДИСКантри,
а нејзините жители, прифаќајќи
го изразот, се нарекуваат себеси
народ на Дискантрија.
(Радиоосврт
емитуван
на
фреквенцијата на Македонското
радио Радио Скопје, во рубриката
„Книга – фаворит“, 06.07.2004)

2.

Од денешна перспекти
ва, романот на Михајлов
ски дава уште поголемо
поле за анализа, посебно на кон
текстот. На периодот што тој го
третира во поглавјето Ѕид (1991
– 1999) може да му се сопостави
периодот во кој сега живееме, па

да се извлечат сличностите и раз
ликите во читањето на темата за
именувањето на оваа земја – ДИ
СКАНТРИЈА. Тогаш името е доне
сено од луѓето во црни костуми
како спасоносно и компромисно
решение, денес токму тоа име е
дел од јавниот говор на јавните
личности и функционери, нивен
знак за самоидентификација,
нивен начин на определба. Ми
хајловски пишува роман во кој ис
торијата и фикцијата ја толкуваат
сегашноста, но и иднината. Него
виот пророк (Василиј) ги предви
дува или претчувствува нешта
та што ние денеска ги живееме,
што пак говори за профетската
и ангажирана страна на делото,
изведена на умешен, умерен и за
наетски начин. Деноминацијата
на Македонија во Дискантрија,
симболиката на ѕидот, помиру
вањето со јужниот сосед и ре
шавањето на пробемот со името
се клучните наратолошки точки
на романот, што пак повлекува
подлабока и поопширна анализа.
Она пак што останува како впе
чаток по читањето од временска
дистанца од 15 години, е чувство
то на леснотија со која авторот,
преку својот наратор, говори за
овие елементи. Одлично дозирана
фикција, јасна симболика без да
се влезе во сферата на национал
ното и патетичното. Тоа го прави
романот „Пророкот од Дискан
трија“ на Михајловски актуелен,
вонвременски и податлив за раз
лични интерпретации.
Скопје, 06.07.2019

(Според „Пророкот од Дискантрија“ направена е и монодрама со наслов
„Пророкот Василиј“. Оваа адаптација на делото на Михајловски ја
работи новинарот и театарски критичар Тодор Кузмано, режијата е на
Стојан Стојановски, а монодрамата е во изведба на актерот Стојан Арев.
Премиерата е на 25.04.2002 г., во Штипскиот театар. Претставата се игра
петнаесетина пати, а зема учество и на театарски фестивали во Киев и
Крџали, Бугарија. Истата екипа, на која ќе ѝ се придружи и драматургот
Југослав Петровски, потоа ќе го сними и ТВ-филмот „Пророкот Василиј“,
премиерно прикажан на ТВ Ирис – Штип.)
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Весна Мојсова-Чепишевска

ЧИНОТ НА ПИШУВАЊЕТО
КАКО ЧИН НА
(ИЗВАДОК ОД
ОСЛОБОДУВАЊЕ
ТЕКСТ)
1. Литературата и „непријатни
прашања“ […]
2. Чинот на пишување како единствен чин на ослободување […]
3. Како (да) се раскажува историјата
Романот на Драги Михајловски
„Бајазит и Оливера“ (Скопје: Ка
прикорнус, 2009), излезен токму во
годината на големиот јубилеј – 620
година од битката на Косовското
Поле, се чита токму како чин на
едно такво ослободување и прочистување преку залечување. И
еве нè после десет години од не
говото излегување, со нова страст
за негово препрочитување. Самиот
роман транспарентно ни посочува
дека е фиктивна приказна за Бајазит и Оливера (БИО, 5), иако исто
риските моменти се тука и суптил
но проткаени нè потсетуваат и опо
менуваат:
Шест месеци по таа лудачки
неразумна битка на Косовското
Поле, по таа, како што се говореше, жива касапаана, по која земјата и водата и небото до денеска
баздат на гнилеж и смрт, мајка ми
Милица, кутрата регентка на нашето начнато, разнишано и осакатено кнежество зашто брат
ми Стефан уште беше малолетник, по наговор и навала лично на
патријархот и на целиот црковен
клер, реши да ме омажи за победникот, веќе востоличениот и силен султан Бајазит ... Бев недозволено млада, здрава и чедна, најмалата принцеза од бракот на Лазар
и Милица, нивно осмо, сугарно чедо
со невидена убавина, барем сите
така велеа, и со нечуена памет,
личната Соломонка, како што
знаеше да ме вика, во изблик на искрена љубов и топлина, саканиот
мој татко (БИО, 26).
Оливера сум јас. Најмалата,
најличната, најнесреќната ќерка
од осумте деца на Лазар и Милица, на светиот великомаченик,
кнезот кој по убиството на Косо-
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во во тоа клето јунско попладне
од 1389-тата година искасапен
почива во својата задужбина, манастирот Раваница и на преподобната кнегиња која се замонаши како Евгенија а пред успокојувањето во ноември 1405 година во
својата задужбина, манастирот
Љубостиња, беше преименувана во Евросинија. Оливера поседуваната, Оливера понижената,
Оливера намразената, Оливера
убиецот ... (БИО, 11).
Секако не смее да заборавиме
и дека литературата не треба да
одговара на зададени задачи. Таа
треба да раскажува приказни, и по
можност тие приказни да бидат
светски, општочовечки, дури и то
гаш кога станува збор за прерас
кажување на случки од национал
ната историја. Драги Михајловски
токму тоа го постигнува и со овој
роман, но и со сите претходни, а
во оваа пригода само ќе ги истак
неме „Смртта на Дијакот“ и „Мојот
Скендребеј“, за кои ја има добиено
највисоката награда „Стале Попов“
на ДПМ за роман на годината, и тоа
во 2003 („Смртта на Дијакот“) и во
2007 година („Мојот Скендребеј“).
„Смртта на Дијакот“ буди некои
далечни алузии на познатиот ро
ман на Горан Петровиќ „Опсадата
на црквата Св. Спас“. Имено, два
та романа се дел од историјата на
македонската, поточно на српска
та опсада, но истовремено тие се
дел од историјата на која било и
каква било опсада. Така, опсада
та на Битолскиот манастир колку
што е дел од петвековното тур
ско ропство во Македонија, толку
е и дел од историјата на славната
Отоманска Империја. Опсадата на
манастирот Жича се преплетува со
опсадата на Цариград, видена во
овој роман на Петровиќ, како една
метафора за судирот меѓу две
те христијански цивилизации, за
падната и христијанската. Но и во
двата романа читателот увидува

дека се најсилни оние опсади кои
се случуваат на полето на јазикот.
И двата романа, говорејќи за напо
рите на жителите на манастирот,
односно на црквата да го одбранат
светиот дом со помош на умствени
те и духовните сили, но и со силата
на мускулите, кај Михајловски ма
нифестиран преку молитвата, а кај
Петровиќ преку исповедта, нудат
една високопоетична и возбудли
ва историја која во своите клучни
одлики се повикува на моделот на
хагиографијата.
Клучното прашање кое се наметнува е како да се раскажува
за историјата, а притоа да не се
манипулира со неа? Тоа е едно
претешко прашање на кое паднаа
и многу надерени и ненадарени
писатели и на македонската и на
српската книжевност. Сепак, оние
кои успееја со тоа да се справат,
израснаа во вистински класици,
какви што се П. М. Андреевски, Ж.
Чинго, т. е. М. Црњански, И. Андриќ,
М. Селимовиќ, и на еден посебен
начин С. Јаневски, т. е. Д. Киш, М.
Павиќ. Идеализацијата на историја
та – онаа химера на единствената
и стварна вистина која го претвора
авторот во арбитер, а тој во никој
случај не може да биде токму тоа,
арбитер – по сè изгледа дека може
да се спречи на еден единствен
начин: преку поезијата. Токму тоа
го покажаа и докажаа и Драги Ми
хајловски и Горан Петровиќ преку
поетскиот историцизам. Под овој
поим не се подразбира обична ре
конструкција или едноставно под
готовка на теренот за една веќе
позната приказна. Идејата е во на
мерата познатото да ни се причини
како непознато, познатото да се по
каже, парафразира како непознато.
Она за кое мислиме дека е несом
нено дел од нас самите, всушност,
токму тоа претставува дел од
нешто друго и нешто поинакво.
Оттаму и оној силен интерес кај
Драги Михајловски за приказните
од другите/туѓите истории во кои
тој препознава некои свои/лич
ни, но и наши/домашни приказни,
каков што е случајот со/во рома
нот „Мојот Скендербеј“, но и со/во
„Бајазит и Оливера“. Тие се читаат
како текстови целосно составени
од цитати, референции, еха, кул
турни јазици, претходни или совре
мени, кои се преплетуваат во голе

ма стереофонија и ја потврдуваат
оригиналната идеја за создавање
на литература од литература,
што е пишување како континуитет, пишување како одговор,
или повторно пишување (Лахман,
2003: 221) Всушност, за тоа зборува
и самиот Михајловски во интервју
то дадено за „Утрински весник“:
„Несекојдневноста“ на „Мојот
Скендербеј“ доаѓа од повеќе причини, но барем од две сигурно: од
изборот на темата и од начинот на кој темата е нападната.
Природно е прашањето зошто
Скендербеј, а не Крале Марко, на
пример, или Дете Голомеше, или
Александар Македонски, Филип
Втори, Аминта, Самуил… Толку
многу ликови од македонската
историја низ кои може да се коментира стварноста – мојот
омилен начин на третирање на
историските теми – а ваму сум
избрал јунак од албанската историја.
Токму во ова Михајловски пре
познава една своја потреба да се
спознае подобро или, како што
вели самиот, потребата да се
сознае малку повеќе за потеклото на моето семејство од таткова линија кое е дојдено од денешна Албанија.
4. Само љубовта има моќ да
ги пречекори границите на сите
ограничувања
Но да се вратиме на „Бајазит и
Оливера“. Според типологијата на
фикциите од гледна точка на ис
торијата и нејзината поставеност
во однос на наративот на романот,
што ја посочува Катица Ќулавкова,
овој роман на Михајловски се дви
жи меѓу историска и метаистори
ска фикција, меѓу литераризирана
и хибридизирана историја, поточно
ја испишува историјата во лите
раризиран облик на меморија, низ
перспектива наратор – историја –
стварност – предмет. Во Оливера
ја има целокупната перпепектива
– таа е и наратор, и историја, и ст
варност, и предмет! Михајловски
на својата Оливера ѝ дозволува да
размислува за корените на своето
потекло преку слики и метафо
ри. Нејзините слики и метафори
стануваат слики и метафори за
корените на сопственото потекло,
и она на авторот и она на читате

лот, во што се препознава, како
што веќе еднаш нагласивме, поривот да се твори, да се пишува за
напуштената татковина и дом
кои отсега постојат единствено во областа на имагинацијата.
А како напуштени татковини се
доживуваат далечното Косовско
Поле, но и скорешното Косово и
Метохија. Михајловски врз своја
та (за)пишана женска исповед го
гради односот на женската сторија наспрема машката историја
(Стојановиќ-Лафазановска, 2002:
7). И тоа негово инсистирање на
таа женска сторија уште на првата
страница од романот е во прилог
на добивање женски одговор на
традиционално машки теми: воју
вање, освојување, палење, гра
бање, убивање, чистење. Жените,
кои во традиционалната машка
идеологија се историски невидливи, социјално и политички немоќни, а културолошки неми и
безначајни, преку оваа Оливера на
Михајловски добиваат нова перс
пектива (Стојановиќ-Лафазанов
ска, 2002: 223):
Токму така. Зошто да не? Бајазит и Оливера. (...) Првин машкото, па женското. По добриот
стар, библиски обичај. Да се знае
кој штити а кој е штитен, кој
води а кој е воден. Не случајно во
Заветот штитената и водената најчесто ја нема. Од чисто
заштитнички причини, мислам.
Или, можеби, од себичен страв од
другиот. (...) Да не нешто им позавидат на заштитниците, им буричнат и им се пикнат во градите или им го начнат и завладеат
умот и им го пленат најмилото.
Затоа и е напишано: Ное го роди
Јафета, Јафет Мосоха, Мосох
Евера... Небаре овие мажи со чудни имиња сами се чепателе, сами
вриштеле до небо, сами крваво се
пораѓале, блудно се множеле. Но
од искона си е вака: ние, жените,
да љубиме, а тие, мажите, да поседуваат (БИО, 7).
Романот како да промовира
една своја травестирана верзија
на „1001 ноќ“. Зашто сите (и бра
тот, и мајката, и најмногу Бајазит)
ѝ раскажуваат на Оливера, а по
тоа таа сето тоа го запишува и
преку записот му го пренесува на
читателот. Сепак, зборовите на
Бајазит, беседникот без фалин-

ка, зборувачот над зборувачите
(БИО, 119) ја разгоруваат страста
кај Оливера. Во чинот на неговото
кажување ја откриваме смислата
на нејзиното живеење, неговото
кажување го продолжува нејзи
ното живеење:
... навали уште повеќе да го
освојува речиси освоеното: моето тело, мојата душа, моето сè.
Тогаш, една темна ноќ во Едрене,
паметам, откако водевме дива,
нескротлива љубов на скверната постела, тој див, страстен
но нежен варварин, а јас кротка
но топла и отворена за сè негово христијанка, се дрзна да ги
ублажува дури и грдите гласини
за ѕверствата направени на Косово и потоа, за многуте урнати
манастири, за безбројните убиства и колежи. И за сè наоѓаше изговор! За сè имаше покритие! (БИО,
34–35, означеното е мое)
Чувствував пак надоаѓа онаа
долга
зборовна
буица
која
страствено сакав да ја слушам,
по која следеше уште постраствено водење љубов, па повторно
зборови, па љубов. Посакував тие
ноќи никогаш да не разденат, да
не умрат, туку да се скаменат, да
се смраморат сосе нас и така да
сведочат во времето идно за едни
мигови на од други луѓе насетена
возбуда (БИО, 71).
Овој роман на Михајловски, сепак,
најсилно говори за потребата од
почитување на културната разновидност како категорија на компаративната естетика/етика
која ги признава претходно дадените културни содржини и води
кон создавање на либералните
поими на мултикултуралноста,
културната размена или единствената култура на човештвото наспрема културната разлика
како процес на означување со кој
културите се разликуваат и авторизираат живеејќи сигурни во
утопијата на непремостливоста
на разликите (Баба, 2004: 74).
Можеби само љубовта има моќ
да ги пречекори границите на
сите ограничувања, расни, народносни, верски (БИО, 101). А потреба
та од почитување на таа културна
разновидност е сè посилно присут
на како тема во македонската ли
тература.
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РЕЦЕНЗИЈА
Александра Јуруковска

„’МОЈОТ СКЕНДЕРБЕЈ‘ НА ДРАГИ
МИХАЈЛОВСКИ КАКО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНО,
ТРАНСТЕКСТУАЛНО И ИНТЕРТЕКСТУАЛНО
ДЕЛО“

1.

Вовед

Тема на интерес на овој труд е
делото „Мојот Скендербеј“ на Драги
Михајловски, анализирано преку
методите на интертекстуалната
парадигма. Го избирам делото на
Михајловски поради неколку компо
ненти кои беа иницијален предизвик
за анализа:
[…]

2.1.

Тема и момент

Темата на делото, како што кажува
и самиот наслов, е Скендербег, исто
риска личност од ова подрачје, чиј
идентитет по национална и верска
основа е спорен за науката, но и за
верувањата на народот не само во
Македонија и Албанија, туку и поши
роко. Што се однесува до начинот
на кој темата е третирана во делото,
ќе се определам за терминот ком
плексно и суптилно, а комплекснос
та и слоевитоста ги препознавам
и во структурата на самиот текст.
Според поднасловот, „Мојот Скен
дербег“ се всушност: „тринаесет
наративни напаѓања на оваа мошне
малтретирана тема од гледна точка
на едно непристрасно македонско
перо со одбрана библиографија и
заклучок“.
Скендербег е тема, но и главен лик
кој е отсутен, но и постојано прису
тен во потрагите на другите ликови
по него. Тој во книгата е воведен
полека,
суптилно,
стратегиски,
небаре авторот својата раскажувач
ка стратегија ја поистоветува со бор
бената старатегија на големиот крал
за кој пишува.
Во првиот наратив со наслов „Бор“
Скендербеј е само име на дивизија
со кое се алудира на конфликтот
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од 2001 година, „...да се обидиме да
сфатиме што ни се случува со држа
вата, каква е таа девизија ’Скендер
беј‘ што ни ги напаѓа полицајците и
војниците“ (стр. 7). Во следниот текст
„Панѕур“ на големиот јунак од сред
ниот век посветена му е исто така
само една реченица. Кога шашар
дисаниот Николче ја враќа одамна
изгубената семејна куќа, доаѓа на
ниет да ја среди „...како дворецо
на Скендербеј во Круја“ (стр. 17). Во
„Верник“ побожниот писар Миха
Тамила, кога умира и оди да се прет
стави пред Бога, вели: „...Од тоа море
јазички заврзлами можам да изна
редам книги за сѐ и сешто на светов
што ги голтав ко божји бонбони: од
писанија за начините на успешен
развој на поледелството и свињо
гојството во Македонија, истории на
некогашни и сегашни царства, преку
биографии на непознати луѓе, доку
менти за Отоманското владеење на
Балканот, до романи, драми, песни
за албанскиот јунак Скендербеј...“
(стр. 35).
Дури во четвртиот наратив со
наслов „Плукајнца“ имаме поцелос
но и „подиректно“ соочување со
Скендербеј, и тоа кога пред депри
мираната Александра застанува неј
зиниот маж Крсте кој прави докторат
за славниот крал и ѝ вели: „Открив
дека Скендербеј, всушност, барем
по надимето ти бил имењак. Чове
кот се викал Ѓорѓи Кастриоти. Крал
на Епир и Македонија. Најверојатно
православен. А она што прави сите
да мислат дека бил муслиман му е
само прекарот Скендербеј што значи
Александар Велики. Надимето му го
дал лично султанот Мурат Втори за
кого, по едни, овој се борел во мла
доста откако земен на детска во
зраст како заложник од дворот на
татко му Јован Кастриоти, се борел
успешно за него во Азија...“ (стр. 45)

Овој фрагмент е првото поголемо
парче посветено на обидот да се
одговори на прашањето КОЈ Е СКЕН
ДЕРБЕГ?! Всушност, во „Плукајн
ца“ се дадени основните податоци
за Скендербеј онакви какви што ги
знаеме од учебниците. Овие инфор
мации понатаму авторот ги допол
нува, раширува и испреплетува со
мноштвото факти, небаре пред чи
тателот расплетува некаква досега
непозната, некомплетирана, алтер
нативна биографија на Ѓерг Кастри
от Скендербег. Во крајна инстанца,
„Мојот Скендербеј“ претставува и
сериозен истражувачки проект на
една тема која ги надминува исто
риските рамки и се распостила на
широко културолошко и географско
подрачје.
Момент и/или контекст – контек
стот на делото е уште една ком
плексност. Најпрвин реалниот, над
ворешниот контекст произлегува од
времето кога се појавува книгата, во
2006 година, само 4 години по воо
ружениот конфликт во кој нештата
во Македонија се поделија на ма
кедонска и албанска страна. Исто
времено, книгата на Михајловски се
појавува во истата година кога во
Скопје беше поставен споменикот на
Скендербег. Овие настани предиз
викаа лавина од реакции, дискусии
и го отворија неодговореното пра
шање – ЧИЈ Е СКЕНДЕРБЕГ?! Дали е
тој албански или македонски јунак?
За горливоста на прашањето све
дочат и многубројните политички
конотации кои сè уште се актуелни
во медиумите и главно се контра
дикторни.
[…]

2.2. деленост

Жанровска

(не)опре-

[…] Тринаесетте наративи на „Мојот
Скендербеј“ може да се читаат и

како независни раскази, секој за
себе, но и како поврзана целина која
поседува отвореност, незавршеност
и податливост за многу интерпре
тации. Напати се добива впечаток
дека станува збор за текст со екс
плицитен хибриден дискурс, дело
кое отворено кокетира и со расказ
от и со романот, а подлабоко и со
есејот, митот, апокрифната, но и со
научната литература. Секој наратив
на почетокот ги симулира жанров
ските одредници на расказот: еден
човек, една личност, една гледна
точка и еден глас, но потоа стоја
лиштата се удвојуваат, гласовите
се умножуваат. „Мојот Скендербеј“
почнува да наликува на роман, и тоа
токму онаков, свесен за сопствениот
романескен дискурс […].
Тргнувајќи од аспект на дијалогиз
мот, се чини дека „Мојот Скендербеј“
е одличен пример за надминување
на монолошката едногласност во
потрагата по вистината, бидејќи
гласовите, зборовите и текстовите
се мултиплицирани не двапати, не
трипати, ами 13 пати во 13 различни,
а слични и меѓусебно поврзани нара
тиви.
[…]

2.3.

Интертекстуалност

[…] Во „Мојот Скендербеј“ постојат
познати и непознати податоци за ју
накот Ѓерг Кастриот, цитирани и не
цитирани извори, […], научни факти,
субјективни ставови, а во крајна
мера и сонови податливи за допол
нување на „биографијата“ или ликот
и делото на Скендербеј.
Во 13-те наративи, ликовите кои
гледаат или раскажуваат се наоѓаат:
историска драма за кралицата Елиза
бета Прва, која пак го знаела датумот
на смртта на Скендербег и се молела
за неговата душа. Потоа се спомену
ва постоењето на 13 книги на латин
ски за Скендербеј како главен извор
за ширење на „митот“ за овој јунак во
Европа и на Запад, а наводно постое
ло и дело за Скендербеј дури и на Фи
липините. Од гледна точка на транс
текстуалноста и интертекстуалноста,
оваа постапка се доближува до праз
ното цитирање или цитирањето без
наведени референци.
Илија од петтиот наратив „Читачо“
во својата библиотека ја има книга
та „Њубов или слобода“ од Томас
Винко во која се споменува Ѓорг
Кастриот. Читачо, бидувајќи свесен

за актуелноста на книжевните тен
денции, добива желба да стане ин
тертекстуален писател. Сфаќајќи
дека цаката лежи „само“ во синхро
ниското и дијахрониското редење
на настани, започнува да пишува ис
ториски роман за Скендербеј. […]
Во „Мојот Скендербеј“ дознаваме и
дека во Зборникот на Миладиновци
кралот на Епир и Македонија се спо
менува во две песни, дека во 1848
година Григор Прличев во селата
во близина на Тирана, населени со
христијани, слушнал песна за Скен
дербеј. Таа песна е основа за негово
то најамбициозно дело, епот за Скен
дербег. Ова „ни го открива“ Данаил
Аврамче во наративот „Благослов“.
Тој имено учи за доктор, но не го
завршува медицинскиот факултет
и се враќа во својот Охрид. Таму
во неговата родна куќа „најаве“ му
иде токму „вториот Омер“ – негови
от несуден колега – доктор Григор
Прличев. Всушност, сонот е алузија
бидејќи Аврамче ја сонува „Автоби
ографијата“ на Прличев и неговата
„инспирараност“ од Скендербеј.
Сонот како текст во кој се расветлу
ваат голем број податоци за Скендер
беј е присутен во многу наврати. Многу
од ликовите често се „ни на небо ни
на земја“, па наоѓајќи се во некои гра
нични ситуации и пресвртници во жи
вотот, откриваат дека се во некаква
врска со славниот Скендербеј.
[…]
Последниот наратив или послед
ното поглавје на романот со наслов
„Магистрант“ е исто така транс
текстуален и интертекстуален на
повеќе нивоа. Најпрвин, наративот
е во форма на магистерска теза,
односно имитира научност, што пак
од друга страна може да се толку
ва и како метатекстуалност, бидејќи
темата бидува толкувана на повисо
ко текстуално рамниште стилски
имплицирајќи научна постапка. Ма
гистрантот Методија Билбиловски
ја напишал, но никогаш не ја одбра
нил својата теза „Книжевниот лик на
Скендербеј кај Прличев и во делата
на англиски јазик“, објаснета и пот
крепена со информации и факти,
цитирани со или без референца. Во
библиографијата или користена
та литература на Билбиловски се
набројани изворите на кои всуш
ност претходно се повикуваа сите
ликови во претходните 13 нарати
ви. Во крајна линија, расказот „Ма
гистрант“ може да се чита и како
поголемо цитирање на изворите

до кои авторот Драги Михајловски
дошол истражувајќи за сложениот
проект „Мојот Скендербеј“.

3.

Заклучок

Заокружувањето на „Мојот Скен
дербеј“ со „Магистрант“ е само при
видно! Во духот на хипер-романот,
чудната судбина на главниот јунак,
отсутниот Скендербеј кого сите го
бараат, ги зафаќа и другите ликови.
„Судбината“ сакала магистрантот
Методија Билбиловски да не ја од
брани својата теза и да се задово
ли и утеши само со оваа генијална
споредба: „Скендербег е голем како
Шекспир. Како што Шекспир можеш
да го пикаш колку сакаш во романти
чари, реалисти, симболисти, модер
нисти, постмодернисти, и пак секаде
ќе го збира ама никаде целиот и до
крај зошто тој е над секое ограничу
вање, така и Скендербеј можеш да го
пикаш колку што сакаш само во пра
вославни или само во муслимани или
само во католици, или само во Алба
нци, или само во Македонци, Срби,
Власи, Грци, па секаде ќе го собира
ама никаде поединечно нема да биде
целосен. Зашто тој е сите заедно и
над сите заедно. Горд син на пра
вославието, атлет на католичанство
то, љубимец на мухамеданството.
Ѕвезда што болсна на темното бал
канско небо и освои максимум од
просторот на можното. А сега збогум
Георгија, рече Методија, збогум Кас
триот, збогум Скендербеј...“ (стр. 312)
Со оваа романтична и романти
чарска споредба која е и паратекст
или коментар на „Мојот Скендербеј“,
авторот си поигрува со очекувања
та на читателот дека на крајот ќе
обзнае само „една“ вистина. Поми
рувањето на ликот на магистрантот
со самиот себеси, не и помирување
на дискурсот на „13-те наративи“ на
мошне напаѓаната тема Скендербеј,
туку „непристрасното“ перо од под
насловот остава простор секој да си
го најде својот дел во присвојната
заменка МОЈОТ (СКЕНДЕРБЕЈ).

(При пишувањето на текстот корис
тена е литература од Драги Михајлов
ски, Армандо Њиши, Милан Ѓурчинов,
Катица Ќулавкова и други, како и ин
тернет-изворите www.vreme.com.mk и
www.lobi.com.mk. За целосниот текст
и за детален список на користената
литература, читателот може да се
обрати на редакцијата на „Стожер“.)
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ЧИТАТЕЛ

БАРАЈЌИ ИЗЛЕЗ ИЛИ ВЛЕЗ
Вера Стојчевска-Антиќ

Н

еодамна присуствував на
промоција на нова книга
со наслов „Мудрите луѓе и
мудроста“ од авторот Бранко
Коцески. Над мојата работна маса
веќе се насобрале куп нови книги со
уметничко-книжевна
ориентација,
одвоени за задолжително читање
со интерес и ќеф. Но времето
поминува а купот книги расте, поради
прeокупираноста со моите стручнонаучни текстови. Овие сакам да
ги дефинирам во еден заклучен
и заокружен резимиран преглед,
со оглед на мојата напредната
возраст – 80-тата. Покрај тоа, и
променливите ситуации и состојби
во нашата средина подолг период
ме вознемируваат, а посебно тонам
во вообичаена депресија кога доаѓам
во духовен допир со испразнетите
домови на нашите преселници,
воспевани толку трогателно, до
солзи, на сè уште постојниот „Мост на
плачот“ меѓу Тетово и Скопје.
Промоцијата предизвика спонтана и
широка дискусија. Самиот мудроносен
наслов даде широка можност
за размисли. Во спротивставени
присутни насоки во нашата средина,
како да даде правец за мудроносен
излез. Толку многу објавени светски
и наши сентенции се множат. Да
се потсетиме на македонските
приказни
кои
изобилуваат
со
примери на мудроносци-старци, кои
ги разрешуваат и неразрешливите
ситуации. Тие мора да имаат свои
наследници и ученици и денес, овде
меѓу нас!
Се вратив дома со издвоен сопствен
став во изделувањето на длабинската
смисла на вистинскиот мудроносец:
„Вистинскиот мудроносец го изодува
својот пат барајќи ја и наоѓајќи ја
ВИСТИНАТА“. Таа само ги отвора
хоризонтите на човештвото кон
висините на опстојот.
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Во истиот месец се средоточив со
читање на две книги. Едната од нив
ме наврати во најубавите години од
мојот живот, во мојот роден град
Битола. Долгогодишниот дипломат
Константин Дораковски мигновено
ме внесе во таа историска конзулска
Битола со романот „Златниот часовник
што го запре времето“. Со авторот
се запознав на мојот службен пат
како координатор за македонистика
во САД, кога Константин ме прими
во Торонто, во улога на македонски
генерален конзул. По успешната
програма на „Универзитетот Торонто“
и со иселениците, во МПЦ „Свети
Климент Охридски“, бев задоволна
од неговиот ангажман околу сите
настани и од неговиот дипломатски
усет за прецизност, точност и
исполнителност на сите предвидени
чекори. Денес, по дваесетина години
пауза, се среќаваме и двајцата во
Скопје како пензионери, но повторно
со заеднички интерес за книжевноста,
зашто долгогодишниот дипломат
во себе ги негувал книжевните
потенцијали со нескриен афинитет
кон литературата. Откако ги открив
овие негови нови дела, недвосмислено
ме привлече неговата замисла при
пишувањето да ги спои многу успешно
своите дипломатски и писателски
способности, создавајќи слики на
творечки замисли во пишан текст. Кај
Дораковски освојува префинетата
мисла, а која знае многу едноставно
да ја прикаже, со што изненадува
изразот на еден долгогодишен
дипломат. Тој знае дека „секоја книга
има своја тајна, своја приказна, ваква,
таква, онаква, досадна или интересна,
а пак е драгоцена, без разлика колку
страници има. И во малите книги
се кријат интересни приказни, па и
големи мудрости...“
Како битолчанка, четивото на
романот го прифатив фанатично,

зашто уште со првите страници
авторот ме поведе по толкупати
изодените улици и тротоари во
Битола, прво низ Широк сокак,
центарот
на
битолчаните,
на
учениците, студентите, пензионерите,
сите поседнати во многуте битолски
кафеани. Таму каде што училишните
денови ги спојуваат духовните
воздишки на младите по битолските
шеталишта, до Офицерскиот дом, до
раскошниот раззеленет Парк, каде
што соништата преминуваа во бајки.
Чекорите и растот на Константин,
толку искрено и без превези
предадени, како да ги следеа моите
по истите тие насоки, само десетина
години пред него. Битола е таа истата
конзулска, само што во последно
време градот тихува, како да се
помирува со празнината што длаби
во него, а и во мене.
„Златниот часовник што го запре
времето“
Збор-два за романот на Дораковски.
Авторот сукцесивно ја слика својата
историја, најубавите денови од
детството минати во куќата во
почетокот на Широк сокак, со сите
палавости на својата разиграна
возраст, искрено и едноставно како
што се случувале. Тој не говори во
прво лице, туку друго лице ги нижи
настаните, личностите и животот во
Битола. Константин живо ги опишува
Титовите штафети, Титовите пионери,
насобраниот народ во пречек на Тито.
Во една длабнатина од sидот на
својата куќа, барајќи закопано злато,
доаѓа до златен часовник, што го скрил
во својот џеб, како доживотна маскота.
Се сеќава дека некој битолчанец го
прашува, веројатно поради сознанието
дека неговата фамилија се преселила
од Њубојно во Скопје, како тој со
семејството се населиле во центарот
на градот, кога во него живеат само

старите богати битолчани? Спроти
нивната куќа живеат Зисовци. Нивен
кираџија бил газоџијата Нико, кој
има две убави ќерки, моите сакани
гимназијалки – Злата и Оливера.
Летните денови семејството ги минува
во Њубојно. Татко му работел како
околиски службеник. За учителката
Ана малиот Константин знае дека
таа не ги сака учениците дојдени од
селата. Значаен му е првиот минат
ден во Театарот. Многу впачатоци од
школските години, до матурирањето
во Битола, кога заминува на студии во
Скопје. Незаборавни се летните ноќи
минати на Пелистер, кога како деца
го гледавме блискиот осветлен град,
каде што ги замислувавме нашите
родители, браќа и сестри, а ние, како и
Константин некогаш, не можевме да ги
сопреме солзите во очите...
Покрај редоследот од сопствените
чекори во Битола, Дораковски се
навраќа на корените од својата
фамилија, на расказите за одделни
личности, за судбините на Илија,
Паскал, Ефрем, преселени од Егејскиот
дел на Македонија во Битола, кои
иако учествувале во партизанските
судири, со време остануваат зачудени
заради припоеноста кон ФНРЈ. Од
една страна е нивната болка поради
неостварената желба – враќање во
родните огништа, а од друга страна,
тие остануваат сомнителни личности
во новоостварениот систем. Ним им
останува излезот во Америка. Во
прекуокеанската средина им минуваат
години на непребол.
Можеме ли овде да не се
навратиме на денешниот иселеничкопечалбарски миг, како континуирана
вековита наша судбина? Не случајно и
третиот дел од романот на Константин
се однесува на неспокојниот период на
нашите преселници во Америка. Некои
од нив, особено оние од Егејскиот дел
на Македонија, не можат да се помират
со неостварените желби, негувани во
Граѓанската војна во Грција, со лут
однос кон сите што ветуваа слобода
во единствената земја, кон Тито и ДАГ.
Нивните навраќања кон запалените
села, куќи, престрелки и пролеаната
крв, навираат без крај. Интересни се
реакциите на жителите од Битола
на веста дека во Москва починал
Сталин. Со негативна реакција се
јавува Паскал, зашто ги оставил голи
на Грамос, додека жена му реплицира
за нивното убаво прифаќање во
Битола, каде што децата им учат на
македонски јазик...
Изворот на нашето битие
Мај секоја година ми носи син вознес,
со појава на разголеното сонце над

распосланите зеленила. Низ овој
месец, паралелно со битолскиот
роман, ме води книгата на Џон Елдриџ
„По патот на желбата“. Вообичаено,
кога до моите раце доаѓа нова книга,
не пропуштам да го прочитам воведот.
А штом го направив тоа, веќе не ја
испуштив од раце книгата на Елдриџ.
Започнува со цитати од Паскал и Џорџ
Елиот:
Никогаш не живееме, туку се
надеваме да живееме. – Паскал
Ми изгледа дека никогаш не
можeme да се откажеме од копнежот
и желбите сè додека сме живи.
Постојат некои работи за коишто
знаеме дека се убави и добри, и мораме
да копнееме по нив. – Џорџ Елиот
Завршницата на мотото авторот ја
дополнува со свој став: Сè уште не
сум го пронашол она што го барам.
И ме понесува четивото со наслов
„Најдлабоката тајна на нашите срца“:
„Постои една тајна вкоренета во
сечие срце. Честопати незабележлива,
ретко искажана, а сепак нè води
низ деновите на нашиот живот.
Оваа тајна во најголем број случаи
останува скриена длабоко во нас. Тоа
е копнежот по животот каков што
би требало да биде. Зар не постои
еден живот по којшто отсекогаш
си трагал? Не секогаш си свесен за
својата потрага, а постојат и времиња
кога ти изгледа дека си се откажал
од потрагата. Но секогаш одново ни
се враќа, тоа копнеење за животот
што го вреднуваме. Едно е сигурно, нè
залажува. Изгледа си заминува и доаѓа
кога сака...“
Треба ли филозофирање во однос
на овие искрени размисли? Треба
ли некој да противречи на сè ова
што го гледаме, следиме, слушаме,
воздивнуваме, очекуваме, а да не се
совпаѓа со зборот на Елдриџ? Во
натамошниот тек има уште многу
наслови, кои се помалку или повеќе
привлечни: „Дилемата на желбата“,
„Се осмелуваме ли да посакуваме“,
„Негирана желба“, „Исмевачи на
нашата желба – измамниците“,
„Големата обнова“, „Големата афера“,
„Авантурата почнува“, „Опуштете се“,
а на крајот „Зачувај си го срцето – до
крајот“.
Елдриџ е американски писател
и професор, не помалку филозоф,
кој живее во Калифорнија, а толку
е блиску до нас со пишаниот збор.
Оваа метафора за безграничната
приказна, мисла, силно нè поврзува
нас вљубениците во таа „приказна“
без крај. Елдриџ ја спознава желбата,
го бара нејзиното возвишување,
никако не нејзиното исчезнување,
напротив, негување и барање на

не случајниот нејзин извор. Вера во
секогаш обновена желба!
Колку што се убави пролетните
ливади, толку е привлечен и текстот
на Елдриџ за „Ливадското врапче“,
или неговите описи на годишните
времиња, разголени и пред и зад
аголот на нивната егзистенција, но не
само разголена, туку – обоена.
Ете зошто ги читам и двете книги
паралелно, зашто на различни начини
ја збогатувам својата разбудена
пролетна љубопитност за изворот
на нашето битие, скриено во тајните
на нашата душа, на нашето срце, „во
шепотите на радоста“ подарени од
Џон Елдриџ од Калифорнија.
Гласот на писателот
Посебен интерес ми предизвика
и четвртото ново четиво, најновиот
број на списанието „Стожер“ на ДПМ.
Еден висок степен на заслужени
книжевни награди, резимирано и
педантно стокмени и претставени
од Уредништвото на чело со
писателот Трајче Кацаров. Верувам
дека од поодамна бараниот „глас на
писателот“ понатаму ќе зачести, и по
објавата на Давор Стојановски „Визија
во пет точки“. Не случајно поезијата
на Влада Урошевиќ – секогаш со
нови предизвици и распеана во
светот – е „виновникот“ за суптилното
творештво за критика и есеистика
на Лидија Капушевска-Дракулевска.
Дека е тоа мајсторски кажано да ги
подвлечеме само неколкуте извадоци
на Лидија: Лилјана Дирјан во однос
на облеката кажала: „Облечи се
во своите чисти свилени зборови“!
Повторно тие приказнични зборови.
Фридрих Хелдерлин: „Човекот поетски
домува во својот свет“. Октавио Паз:
„Песната е школката на полжавот во
која одекнува музиката на светот“.
Борхес: „Поезијата е загатка, страст и
задоволство, збир од од мртви симболи
кои оживуваат единствено преку
читање или рецитирање“, за да додаде
и заклучи на крајот Капушевска: „И
тогаш зборовите воскреснуваат“.
Една од најсуптилните и најсакани
награди за поезија „Ацо Шопов“ ја доби
поетесата Виолета Танчева-Златева, а
издвоените песни само го отсликуваат
нејзиниот мозаичен поетски раст, со
особен показ на песната „Извишување“.
Овде не се заборавени и присутните
потсетувања за извонредните творци,
веќе починати, Методија Фотев и Ристо
Јачев.
Вербата за излезот или влезот во
континуитетот на розовиот живот
трае, како што и Ерих Фром хумано
верува дека позитивниот стремеж на
човештвото ќе победи во светот.
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ОСВРТ
Стојан Тарапуза

ИЛУСТРАЦИЈАТА И
НЕЈЗИНОТО МЕСТО
ВО КНИГИТЕ ЗА
ДЕЦА

С

ветот на детството е богат,
шарен и безграничен. Во него
детето е централна личност,
би рекле дури и неприкосно
вена, зашто сѐ што се случува во него,
во тој за нас необичен свет, се чини
како да почнува и завршува со детето.
Па и покрај тоа, грижата на возрасни
те за него е неопходна. Таа треба да
биде и постојана, зашто запознавајќи
го животот, детето неискусно влегува
во непредвидливи авантури со непо
знатото во кои скоро секогаш е загле
дано во сѐ и зачудено од сѐ.
Во оваа смисла постоењето на
книгата е можност од непроценливо
значење. Освен што е најубав мост
за непречено и беспрекорно кому
ницирање на возрасните со децата
и на децата со возрасните, таа е ис
товремено и најинтимен посредник
меѓу писателите и читателите. Се
разбира, ваквите квалификации не
се однесуваат на секоја книга, зашто
секоја книга и не е тоа во вистинската
смисла на зборот, туку само на оние
кои со своите високи литературни, ес
тетски и други уметнички квалитети
претставуваат достоинство на секоја
литература.
Меѓутоа, книгата за деца, како впро
чем и секоја друга книга, колку и да е
содржински добро осмислена, целос
но доживеана и во јазична смисла
беспрекорно напишана, нема да биде
комплетна во овозможувањето на
едно поцелосно и поинтензивно ес
тетско доживување ако истовремено
не е и добро обликувана и илустрира
на. Значи, покрај сите овие значенки,
таа треба и мора да ја има ваквата ду
ховна димензија што ѝ ја овозможува
ликовниот израз на илустрацијата
како уметничко остварување. Оттаму
и сфаќањето дека илустрирањето
книги за деца не е ни лесна ни еднос
тавна работа. Ова уметникот-илус
тратор би требало да го знае уште
пред да се зафати со создавање, т. е.
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со илустрирање. Зашто како и секоја
друга уметност, така и илустрирање
то книги, особено за деца, е творечки
процес што трае и што бара целосно
ангажирање на авторот, како и негово
препуштање и соживување со она
што го осмислува, продлабочува и
оживува со силата на својот творечки
талент.
За да го постигне пак сето тоа,
уметникот-илустратор мора да има
целосна творечка слобода, како во
пристапот на својата работа така и
во доживувањето на литературното
дело што е предмет на неговиот ан
гажман, по цена некогаш дури и да
отстапи од содржината. Таквото тво
речко однесување и отстапување од
реалното и доследно прикажување
на содржината на децата-читатели
им овозможува нови несетени дожи
вувања на реалното и потсвесното,
што на детето му дава и едно друго,
побогато значење. Но и покрај вакви
те сознанија, сепак, најдобро е кога
во едно литературно дело писателот
и илустраторот ќе се најдат на исто
рамниште, неопходно за постигну
вање на единство на уметничкото
дело за негово поцелосно и поинтен
зивно доживување од страна на чи
тателите. Што значи, придонесот на
писателот и на уметникот-илустра
тор во делото што заеднички го соз
даваат треба да биде еднаков за да
може поцелосно и поуспешно да ги
синтетизираат функциите на животот
во реалниот свет и во светот на умет
носта, и така на детето-читател да му
овозможат да се најде во состојба на
поголема емотивна напнатост.
Се разбира, ова е тешко секогаш да
се постигне, зашто често се случува
илустрацијата во една книга за деца,
и не само за деца, да е или под или
над уметничките достоинства на ли
тературното дело. Кога е под нивото
на уметничките квалитети на делото
таа е лоша, неинвентивна и прет

ставува обичен кич. И обратно, кога
е добра, кога со своите уметнички
вредности и осмислен ликовен говор
е над рамништето за вреднување,
таа всушност тогаш го надограду
ва литературното дело и како таква
претставува вистински толкувач на
времето во кое живее современото
дете. Таквата илустрација, пред сѐ,
ги почитува неговите погледи и не
говиот нов и збогатен сензибилитет,
што од друга страна му овозможува
на детето да се движи по скриените
патишта на таинствениот свет полн
со доживувања што го водат во непо
знатото, во возбудливото, во иднина
та. Токму затоа, илустацијата најчесто
и најмногу е сврзана со книгата, со
тој друг медиум на изразување кој,
кога најфункционално ќе се поврзе со
него, на детето му овозможува пого
лемо и поинтензивно доживување на
содржините што ги поседува книга
та и што така штедро им ги нуди на
читателите. Од овие причини, сметам
дека илустраторот на книги за деца
не треба да биде само добар сликар,
туку и човек кој добро го познава вол
шебниот свет на детето и на детство
то. Оттаму и таа радост кај детето
кога ќе наиде на илустација која
претставува и оригинално уметничко
дело, какво што е на пример добра
та книга. Затоа децата не ја сакаат
пренатрупаната и многу накитената
илустрација, зашто потешко ја разби
раат и послабо ја доживуваат.
Ова посебно е важно за илустрации
те во сликовниците, чии корисници се
децата од предучилишна возраст, кои
на илустрацијата реагираат исклучи
во емотивно и без некаква смисла за
рационалност. Тоа е и разбирливо,
зашто сликовницата е прва книга со
која детето се среќава. Затоа е и по
требно таа да биде така илустрирана
и уметнички обликувана што самата
по себе ќе претставува уметничко
дело кое ќе ја возбудува ликовната
фантазија и интензивно ќе дејствува
врз емотивниот и интелектуалниот
свет на детето без никакво животно
искуство и образование.
Здобивањето, пак, на ликовната кул
тура со помош на добра илустрација е
важна работа за правилен развиток не
само на креативните способности, туку
и на целосниот психички живот на со
временото дете. Зашто, да не забора
виме, добрата илустрација има и об
разовна и воспитна вредност, бидејќи
го запознава детето со новите знаења,
појави и постигнувања во животот и
во работата. А тоа е, ќе се согласиме,
значајно, зашто овозможува правилно
толкување и восприемање на содр
жините не само во уметничкото дело,
туку и надвор од него.

МОЛБАТА НА СЛАВЕЈОТ
Пролетта зад ридот веќе ѕирка
низ усмевот на мугрите руди,
на врбата ѝ дарува свирка
и од дремка зумбулот го буди.
А славејот врз капиник слета,
си го пошти перјето и чека
сончевата светлина од исток
да се плисне како плавна река.
И нотите тој веќе ги реди

ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА

на леските врз лисјата мокри,

МАЛА ТИХА ПЕСНА
Видое Подгорец

па се токми да запее песна
над гнездото тука што го сокри.
„Разлози се, ти капинке мила,
раззелени и лозинки спружи,

МАЛА ТИХА ПЕСНА

ДОБРА НОЌ

Везе ноќта срмен вез од ѕвезди

Низ лисјата ветрец шепот везе

и прскалки од соништа носи,

Добра ноќ – се лее блажен ѕвон.

па ги плиска по лицата детски,

Тонат в спокој белокори брези.

ги вплетува во нивните коси.

Месечинке, ткај ни златен сон!

ЗГРУТЧЕНИ СОЛЗИ

Загрни го седелото мое
со топлина мајчинска, па смерно,
јас салето песни ќе ти пеам
од сè срце, искрено и верно!“

Добра ноќ – се лее топол ѕвон.
Исткајте ми, ѕвезди, златен сон.

во палав преграб со булките.
А ноќе до унес си играат

сосетките твои, диви ружи!

Под свод ширен сè е тихо, немо.
Уште вие, очи, будни сте ми.

Се лелеат класјата дрочни

гледај како напупеле дрочно

ИЗГУБЕНИ ИГРИ
Над поток светулка лета,

со ѕвездите и светулките.

СТАРА ВОДЕНИЦА

Дење, под сончев припек,

Изгубена во долината

штурците кротко им пеат,

тоне во старечки дремеж,

класјата свенливо слушаат,

камењата ѝ тропотат

се нишкаат и зреат.

во ушите на времето.

Ги гледам и си мислам:

Дури и патот до неа

нивните зрна в лето

капини дамна го сплеле,

нели се згрутчени солзи

па сега само глуви

на гладните деца во светот!?

зрна од спомени меле.

го шара мракот лемен.
Тоа нечие детство
ги ги бара игрите
изгубени во времето.
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ЈУБИЛЕИ

И МАЛИТЕ МЕСТА РАЃААТ ВЕЛИКАНИ
„Средби под јаворите - Видое Подгорец“ 2019 (85 години од раѓањето на Подгорец)
Пишувам за деца затоа што тоа е
моја животна потреба. Судбината
преку тоа ми дала шанса да се потврдам како човек. И, пишувајќи за
деца, јас го продолжувам своето
сопствено детство.
Видое Подгорец1
Во сега веќе далечната 2002 го
дина, по навршувањето пет години
од смртта на Видое Подгорец, на
иницијатива на група интелектуал
ци предводени од писателот Киро
Донев, најблискиот пријател и сора
ботник на Подгорец, е формирано
Здружението на граѓани „Средби под
јаворите – Видое Подгорец“. Во трај
носта и оправданоста на таа идеја
тогаш, покрај Киро Донев, силно
веруваа: Горјан Петрески, Васил Та
сев, Димитар Тушето, Атанас Крстев,
Костадин Џемов, како и најблиски
те членови на семејството на Ви
дое Подгорец. Денес, осумнаесет
години подоцна, се реактуализира
идејата на нејзините основачи дека
и малите места раѓаат великани.
Возобнувањето на манифестацијата
„Средби под јаворите – Видое Под
горец“ и нејзиното издигнување на
едно повисоко ниво, значи активен и
сериозен ангажман да се зачува од
заборав највредното што авторот го
оставил зад себе, неговите книжевни
рожби, книжевна оставина со непро
ценлива вредност. Токму затоа, една
од главните цели на здружението
„Средби под јаворите – Видое Под
горец“ во следните години е орга
низирање на научни симпозиуми кои
ќе разработуваат различни теми и
аспекти од творештвото на големиот
Подгорец. Годинава, на првиот нау
чен симпозиум посветен на ликот и
делото на Видое Подгорец на тема
„Книжевната оставина на Видое
Подгорец – влог во издигнувањето
на современата македонска литература во национален и меѓународен контекст (85 години од раѓањето на Видое Подгорец)“, професори
и научници изложија свои видувања
за делото на по малку заборавениот
Воја Марјановиќ. Говорот на детството, Скопје, НИК Наша книга,
1971, стр. 21.
1
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писател. Научниот пристап кон дело
то на Подгорец значи актуализација
на потребата од посериозен книжев
но-научен приод кон неговото импо
зантно дело, нешто кое како идеја
почнало да зрее во првите години
кога Манифестацијата го живеела
својот зародиш. Истражувачите и
учесниците на научниот собир на
правија првичен обид да се исцеди
најесенцијалното од оставината на
Подгорец, да се стави на рамниште
на светските писатели и да се даде
нов импулс кој можеби ќе биде мо
тивирачки за истражување на дело
то на Подгорец и надвор од нашите
граници. Авторите кои создаваат ли
тература за деца како да се изземени
од посериозна критичка опсервација
и нивното дело многу малку е во фо
кусот на сериозните научни распра
ви. Научната опсервација на делото
на Подгорец има тенденција да от
вори сосема нови,
досега
неоткриени
светови, кои може да
фрлат нова светлина
во приодот кон маке
донската литература
за деца.
Оваа
манифеста
ција има поливален
тен карактер. Освен
научниот дел, се
организира совету
вање на тема: „Биб
лиотеките – темел
на писменоста“, се
организираа
рабо

тилници со писателите за деца: Киро
Донев, Стојан Тарапуза, Горјан Пе
трески, Ванчо Полазаревски, Вера
Андон, а се распишаа и литератур
ни конкурси за деца и наставници,
со цел да се анимираат децата кои
во иднина би можеле да тргнат по
стапките на големите писатели. Под
огромната крошна на стариот голем
орев, кој сè уште во ладовина ја чува
куќата на Подгорец во родното Ко
лешино, децата слушаа за животот
и делото на големиот писател, за
„македонскиот Балзак“, како што го
нарекува неговиот најблизок прија
тел Киро Донев. Враќајќи го само за
момент во спомените, присутните го
оживотворија неговиот лик и можеа
да го доживеат мирот и спокојот
под пазувите на големата планина,
најверните собеседници на Подго
рец. Поривот, постојано да се бдее
над зборот, да се засведочи негово

то оплодување, истовремено значи
и да се биде сведок на зачнувањето
на книжевната мисла чиј дострел ќе
стане недостижен. Речиси е и невоз
можно да се сфати постојаноста на
тој порив, да се создава постојано за
да се остави творечка трага. Седнат
пред машината за пишување, Подго
рец чиниш постојано бил прегрнуван
од возбудата која потајно го мамела
неговото перо. Детството беше него
виот основен извор на вдахновение,
како што и самиот велеше. Подго
рец живееше и твореше за децата.
Сѐ повеќе сме уверени дека станува
збор за редок, расен, раскошен и тол
ку плоден писател за кој Миодраг
Друговац велеше дека пишува брзо
и лесно: „Некој пишува расказ со ме
сеци, а нему за роман му се потребни
само неколку недели“, констатира
Друговац. Древната латинска пого
ворка Nulla dies sine linea – Ни ден
без напишан ред, гесло според кое
живеел и творел познатиот сликар
Апел, во суштина значи ни ден без да
се остави каква било творечка трага
на страниците на уметноста. Набљу
дувајќи ја грандиозната книжевна
оставина на Подгорец, која опфаќа
опус од 108 книги, едноставно оста
нуваме занемени пред нејзината од
важна стаменост која нè прави исто
времено да се чувствуваме и горди,
но и со чувство на морална одговор
ност да се чува неговото дело како
најсвета своина.
Кога зборуваме за Видое Подгорец
– поет, прозаист, патописец, крити
чар, скоро секогаш ми се наметнува
дилемата за непресушноста на ин
спирацијата. Импозантна е бројката
на објавени книги и токму затоа во на
уката се споредува со Бранко Ќопиќ
или Франц Бевк. Меѓутоа, посебнос
та на перото на Подгорец се препо
знава во неговата полифоничност
како автор. Но она што импонира е
непресушноста на темите и поставу
вањето на мотивските конструкции.
Подгорец како автор покажува не
веројатно познавање на животот во
сите негови облици, форми, појави,

скриени значења и
симболи. Неговиот
творечки распон
е огромен, од нај
суптилен мозаи
чар на лирските
чувства, па сѐ до
истражувач на го
лемите историски
вистини. Разгле
дувајќи го делото
на Подгорец, сѐ
повеќе
сфаќаме
дека ни е неоп
ходна
сериозна
научна студија во
која жанровски би се систематизи
рале по родови и жанрови сите не
гови дела. Многу често за името на
големиот подбеласички писател се
врзува синтагмата непресушен вруток. Нашиот обид симболично да
насипаме пат кој би нè однел до ме
стото каде неговиот дух се зачнал,
растел и созревал, значеше соочу
вање со едно време и еден простор
кои небаре имаат митски димензии.
Големиот водопад и неговата буј
ност се срцевината на тоа време и
тој простор и токму тука се зачнала
таа нераскинлива врска на Подгорец
со природата, мајката хранителка,
изворот на животворната енергија.
Зачнат и одгледан во подножјето на
огромната зелена, мокра и сончева
Беласица, Подгорец во дамарите
како да ги впил енергиите од трите
основни принципи на животот. Таа
апсорбирана енергија подоцна му
ја вратил на животот, и тоа во неј
зиниот најчист и најсовршен облик
– зборот. Неговите моќни зборови
ги зауздал и ги пуштил да ја изора
ат најдлабоката бразда на тогаш сè
уште необработената и нераскопана
нива во атарот на македонската ли
тература. Таа бразда и денес е ровка,
мокра и плодна. Творечката личност
на Подгорец, која и со чин и со дело
се стреми кон универзумот на све
тот од детството (Марјановиќ: 1971,
12), всушност, е
честичка од тој
универзум. Ви
талната
енер
гија вградена во
неговиот ген во
родното Коле
шино, облагоро
дена од дарбата,
интуитивно да ѝ
се пристапи на
реалноста и таа
да почне да му
се предава и по
корува, станува
негов модел на
живеење и соз

давање. Селејќи се во големиот град,
таа калена кревка природа како да
се накалемила на сивото, бетонско
и безживотно стебло на градот, да
вајќи му боја, мириси и плодови со
вкус на подбеласички костени. Ос
танал таму да вишнее секогаш стре
мејќи се кон сонцето, но под пазува
та на левата страна го носел длабо
киот рез, направен од острицата на
калемарот – животот.
Денес, кога ја чествуваме 85-го
дишнината од неговото раѓање, со
очени со реалноста во која неговите
лик и дело неправедно се оставе
ни на маргините, се навраќаме на
стожерната идеја на големиот Иво
Андриќ: Во човечката заедница каде
што уметноста не си го пронашла
своето место и не врши влијание –
нешто сигурно не е в ред. Веројатно
во таквите општества животот
и во останатите гранки заостанува или, пак, напредува во погрешна
насока. Многу погрешни патеки го
мамат перото на современите авто
ри, а скршнувањето е опасно и со
непоправливи последици. Делата на
Подгорец се како крајпатни знаци,
или знаци покрај патот по асоција
ција од делото на Иво Андриќ – ако
ги следиме, тогаш сигурно ќе ни ја
покажат вистинската насока која
води до целта, а тоа е да се создава
и пласира квалитетна литература за
деца. Само на тој начин можеме да
го оствариме аманетот на Подгорец
напишан како посвета на книгата
„Гроб меѓу ѕвездите“ од 28 мај 1985
година, подарена на неговиот брат
по перо Киро Донев:
Драг Кирчо,
На оваа земја нема место ни за
гробови, најмалку за живот. Но затоа, ќе се бориме не со пароли и со
злоба, туку со дела, што ќе останат и за делник и за недела.
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АМАРКОРД *

СЕЌАВАЊА
Радован П. Цветковски
а, сеќавања дури до отаде времето, а
одавде тука сме како што сме

како што се. И како на нив што ќе се сетиш. Ајде
како да не се сеќаваш на сето тоа?!

Сеќавања, да, ама сега прашањето е од каде да
се почне. Тешко на оној што не се сеќава или нема
на што да се сеќава. Јас имам на што. Се сеќа
вам на многу нешта, би почнал со дедо ми Стојче,
раскажувачот на приказни, приказничарот и баба
Ружа, душата моја. За ова што сум јас, ова до кај
што сум стасал, „виновник“ е дедо Стојче-фур
наџијата и печалбарот со сите маки и со сите
арнини од Сопот до Белград, Букурешт, Тирана,
Солун, Стамбол, Америка, без да каже во кој град
месеше леб. Како прочуен фурнаџија – најубаво
поминал во Букурешт и Стамбол. Дури жива била
Доле, онаа пред Ружа – со окото ни лево, ни десно.
Во Букурешт оставил три сина. Бидејќи Романката
не сакала ни Сопотница ни Битола, а од Америка
се вратил без ништо, не станал богат...

Дури оттаму се сеќавам јас. Овој материјал
одамна е готов. Сега ви давам само малку, делче.
Ми се плаче кога си спомнувам на дедовите при
казни и јадењето на баба Ружа. Таа не спиеше за
мене. Ги пасев воловите. Во склопците ми ставаше
јадење. Навечер од деда сакав приказни, од баба
Ружа бакнеж на обравчето. Како да не сеќавам на
сето тоа. Ајде, што ќе речете? Не сте биле со моите
маки. Не, не. На никому да не му тежи тоа. Ама не
го сфативте ова. Што ако не беше дедо? Не ќе бев
ни јас. Значи ли тоа еден писател помалку? Значи,
кој бил виновен? Сигурно не Паше и Биса. За многу
нешта не ги сфаќав. Тоа што сум сега 88 години
„виновник“ е дедо Стојче и неговите приказни: тој
приказничар, јас писател. Се сеќавам на секоја
приказна. Ама не ме дочека да ги запишам. Сега,
додека го пишувам ова, се слушаме со Христо Пе
трески, вели: по Милица пушти ми ја книгата „Анег
дотски кажувања“. Па, додека го собирав јазични
от материјал за „Речникот на демирхисарскиот
говор“, да беше жив, дедо ќе умреше од смеење.
Четиристотини и триесет сказанија демирхисар
ски на вкупно 668 страници. Имаше и уште толку
има за печатење, ако не се загубиле некаде. Сега
по нашите села не можеш да собереш ни три ане
гдоти. Нема луѓе. На друго ќе се сеќаваат.

Сето богатство му била Ружа. Кај да ја остави
неа? Таа пак исто во маки од Острилци, преку
Врбоец во Мренога, оттаму во Сопотница со две
ќерки. Тетка Менка беше како мајка ѝ – мила
душа. Ај, како да не се сеќаваш на сето тоа? Ружа
била топла душа, Господ со неа откако му умрела
белчанката Досија, дедо ја викал нагалено Дола.
Била песнаџија. Ја нареков Васка, прва Васка. Ете
толкава среќа имал. Се вратил дома со три болки
во душата. Ај, не сеќавај се сега! Сеќавањата се
* (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“.
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Се сеќавам на запишувањето во прво одделе
ние. Даскалот Миливоје Глушица не ме запиша.
Си ја зеде бељата. Јас секој ден бев на училиште,
ама не на час. Било како било, во сето тоа најинте

ресен беше првиот час. Сите натрчавме кон даска
лицата. Таа ги одбра децата на најбогатите, двајца
по двајца и фатени за рака. На крајот останавме
само јас и Галето – најсиромашните. Тоа ѝ беше
третото име – пред тоа Трајанка и Позванка. По
доцна некаде 1951 година си се зедовме. Реков
да има трет нунко. Ја прекрстив во Гале. Така си
почина 2003 година, прекрстена.
Не знам дали некој се сеќава на толку ситни
детали. Ај, не се сеќавај. Ами свадбата уникатна,
цело село во дворот на Стојче. Сè по старо, по
традиција. Да не одиме подалеку со свадбата.
Имавме среќа и за свадбената фотографија. Сѐ се
сврши како што треба. Јас војска, таа дома.
Се сеќавам на бугарската окупација. Најпрвин ни
ги сменија имињата. Ме прекрстија во Радоҋ. Било
како било, в село го завршив петтото оделение, а
шестото во Битола, на мајчин јазик.
А, ќе заборавев, на крајот од годината пред цело
село ја рецитирав песната „Отец Пајси“, а Кире
Настевски „На проштевање“ од Христо Ботев.
Е, што ти е ова сеќавањето – и радост и жалост,
најмногу кревање болки. Како да си изгубил нешто
драгоцено. Се сеќавам и на судирот со професорот
Филип Каваев. Чекал да се сретнеме да се извини.
Наредната година почина. Минуваа годините.
Бидна и со Учителска школа, ВПШ и факултет во
Скопје. Господ си ја реди: првата песна на ѕидниот
весник го уредуваше воспитувачот Ацо Долевски
(мислам дека така се презиваше), па првата книга
насловена „Потпрено небо“, а заврши како „Моето
поднебје“. Ми беше мило што на Блаже Конески
му ја дадов збирката во Битола на рака. Ми одго
вори со писмо што се чува во библиотеката „Св.
Климент Охридски“ во Битола. Си можел да го за
боравиш овој настан, а? Не, никако.
Сеќавањето е одговорна работа. Може да се за
борави, да се смеша неточноста. Не треба запишу
вање набрзина. Бара изворни поткрепувања. Во
книгата „Книжевни студии и поставки“ има дета
лен материјал. Овде колку да не заборавиме на
тоа. Како да не се сеќавам на првата роднокрајна
средба и темите „Роднокрајната идеја на писате
лот во равенство со универзалното“ и „Регионал
ното (роднокрајното и локалното) во литература
та во поставки со универзалното“. Имаше повеќе
мислења, и вакви и такви. Нагорниот пат кон уни
верзалноста не го одбележува само темата, само
големата идеја туку и инвенцијата и моќта на
зборот, сета моќ на раскажувачката поставка по
вертикала и хоризонтала со изразито квалитетен
досег. На пример, кај Владимир Костов: „Свадба
та на Мара“, каде се случува? Одговор: „Секаде и
секогаш“. Значи, колку што е универзално она во
драматизацијата, толку е и одговорот. Особено на
ционално обоеното, какви што се поставките кај
Никола Јонков Вапцаров, Кочо Рацин, Ганчо Хаџи
Панзов, Блаже Конески, Ацо Шопов, Славко Јанев
ски, Гане Тодоровски и други. Ваква треба да биде

поставката на БКК – грижа моја и на сите во него.
На локално ниво не треба да се остане: нема да
има ни големи теми, ни голема идеја ако се остане
на локалното. Се сеќавам дека рековме дека Би
толскиот книжевен круг е од членови на ДПМ, па
претставува филтер за влегување во ДПМ.
Кон сето ова како да не се сеќавам на зборови
те на дедо ми и таа ситуација кога се скарале со
татко ми. „А, ти му даде крилја“, рекол татко. „Јас“,
признал дедо ми и додал – „Јас ќе ги пасам во
ловите, а тој нека учи. Јас останав неписмен, ама
знаев да правам сомунчиња, а тој нека научи да
пишува книги. На мене е тој, само тој“.
Може да го парафразираме и Венко Андоновски
со „Папокот на светот“, може со мисли и од рома
ните на Петре М. Андреевски и други автори. Сепак,
ние ќе го парафразираме Петар Т. Бошковски кој
вели дека секој автор остава белег на своето тво
рештво, свој крст по кој останува препознатлив,
а ќе биде така ако се одлепи од локалното и за
плива во сеопфатното. Го смета Мигуел Горга за
локално без ѕидови, без граници. Останува секој
автор сам да го пронаоѓа патот за влегување во
универзалното. До тоа многу средби, многу мисли,
многу пораки. Сè зависи од човекот, од неговиот
збор и од неговата мисла.
Како не се сеќавам и оти да не се сеќавам?
Не зависи тоа само од едната страна, учество
треба да има и од двете страни, па дури нека
бидат спротивни. Тоа не треба да биде по гене
рации, без делби и групирања во ДПМ. Дури и
она што се прави на локално ниво, ако се сака да
чекориме нагорно и универзално, првин треба да
знаеме кој е одбраниот пат и со каква цел. Сеќа
вањата немаат однапред ред. Редот е како кое од
нив доаѓа и зошто се вметнува тука. И секако тоа
кај мене е по мојот книжевен конец и зборот што
треба да трае и по мене – не само оние 40 години
работен стаж, возење фијат 1300 и 40 години пен
зија – за да го вратиме она што го дадовме.

14.08.2019
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ВРЕМЕ
Гол рид, мртов цвет, повторно се раѓа време
од билка и љубов никаде трага
во ова дланка од топла крв
во ова око што носи збор од едно далечно семе.
Во светот откинат збор, ѕуни пештера ладна
без душник песните во крстина се љубат,
дали е никоја доба човекот што умира
и крвта не раѓа крв.
Матно небото стои од тажни беспаќа и коси
ветерот недобол добегнат со детска рана
далечни траги стојат на цветот
од смев на една лика длабоко што боли.
Мислата ќе падне ли под цветот со глуво семе
не барај птица, не барај човек во билка
ниту пак топла душа во ова студено време.

IN MEMORIAM

МИЛАН
ТЕРЗОВСКИ
1930 – 2019
Роден е во Куманово, каде што завршил основно
училиште и нижа гимназија. Виша гимназија завр
шил во Битола и Скопје, а Виша педагошка акаде
мија, отсек сликарство, во Нови Сад. Целиот свој
работен век го поминал како дизајнер во Фабрика
та за порцелан и керамички плочки во Титов Велес.
Член на ДПМ од 1961 година. Автор е на збирките
поезија: „Чекори во себе“ (1961), „Омарнина“ (1968),
„Балади за Козјак“ (1973), „Постапалки“ (1981), „Га
личица“ (1985), „Црно распаќе на песната“ (избор,
1991), „Сончев часовник“ (2001), „Азбучна молитва“
(2010). Се занимавал и со сликарство, вајарство и
примената уметност; освен неколку самостојни,
учествувал и на повеќе групни изложби.

ПЕСНА ЗА ЈАБЛАНОТ
Јас сум твојот стар пријател јаблане.
Во твоите дланки што ја гушнале земјата
како галеб морето, се раѓа мојата пролет.
Во твоите гради синото небо престанало
да ги милува
очите на изгубените птици.
Твоите долги коси мирисаат на земја.
И ако некогаш заседнат девојките на шарен килим
до тебе, и ако некогаш на клепките натежне
јато сонливи змии,
дојди изморен тивко до шарените залези на
несоницата,
дојди до белата одаја,
јас и денот немаме сон, дојди јаблане.
Од „Чекори во себе“, 1961, Кочо Рацин, Скопје
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Од „Оморина“, 1968, Мисла, Скопје

ПЕСНА ЗА МАЈКА МИ
Твоите дланки не се твои.
Утрините уморни заспале меѓу брчките
како птиците во доцната ноќ на есен.
Сонцето застана меѓу гранките да се насмее
на деновите што згаснаа
меѓу очите на далечината.
Мајко, песната твоја е солза што ја пиев
под сенката на врбите.
Мајко, остави ги уморените утрини
меѓу брчките,
врати ми ја милувката и песната
што ја пиев како солза
под сенката на врбите.
Од „Постапалки“ 1981, Наша книга, Скопје
„...овој поет се јавува со збирки песни по подолги паузи
и, би се рекло, само тогаш кога навистина има со нешто
ново да ѝ се претстави на јавноста.“
Миодраг Друговац
„Случајно или по волја на издавачите, професионално
занимавајќи се со македонската литература, во последните три децении трипати се обидував опфатно
и систематски да укажам на литературно-естетските
вредности на поезијата на Милан Терзовски, кој несомнено заслужува многу повеќе внимание од она што
му го посветува современата македонска историја на
литературата и литературната критика. ... Потполно
оддолжување на долгот би претставувало објавувањето на Собрани дела на поетот во три тома. Првите
два тома би ја опфатиле поезијата, додека третиот том
би бил посветен на изборот Литературната критика за
Милан Терзовски, кој би бил вешто уреден од проф. д-р
Науме Радически, најдобриот познавач на поетското
творештво на Милан Терзовски.“
Радомир В. Ивановиќ,
од „Зборовите се моќна рамка на светот“,
предговор за „Азбучна молитва“, 2010 г.

„Колкупати во миговите на средбите со творците
и со нивните дела, било од која област на духовни
те или материјалните вредности, сме си ја повто
риле доблесната мисла на Гете: ’Само дарбата не
може да го создаде писателот. Зад книгата мора
да биде: ч о в е к!‘ Многупати тие творци и нивните
книги се нашле во соговорништво со Вашето срце,
пред возбудите на Вашите очи, пред молкот на
Вашите усни. Па, сепак, во пластовите на времето
одминато и во мрежите на неминовниот заборав ќе
останат потонати толку недоречености!“
(Од предговорот на „Писателите за себе“,
Панили, 2010)

T.A.

IN MEMORIAM

ТАМАРА
АРСОВСКА
1933 – 2019
Тамара Гордова Арсовска (3.4.1933 – 27.06.2019)
е писателка (почесен член на ДПМ), публицист
ка, критичарка, преведувачка, антологичарка, но
винарка... еден од најревносните книжевници во
македонскиот ХХ век. Била родена во Крагуевац,
Србија, но поради службените потреби на нејзини
от татко, кој бил шумарски инженер (Русин по на
ционалност), нејзиното семејство се селело често,
па така ја имала можноста да се стекне со основ
но и средно образование во Мостар, Ниш, Кичево,
Штип и Куманово. По завршувањето на Филолош
киот факултет во Скопје, шест години работела
како професор по македонски јазик, а потоа како
новинар и уредник во Македонското радио сè до
своето пензионирање во 1991 година. Сопруга на
драмскиот автор Томе Арсовски, и самата е автор
ка е на четири збирки книжевно-публицистички
портрети, на повеќе радиодрами и ТВ-сценарија,
две книги за лична надградба, и на повеќе од де
сетина антологии, помеѓу кои и избор и превод на
амхарски, ирански и монголски сказни. Има пре
ведено над четириесет дела (А. Солженицин, Л.
Толстој, М. Цветаева, П. Кристофер, Л. Хеј...), а има
објавувано во сите позначајни културни списанија
во земјава. За своите заложби во областа на кул
турата и просветата има добиено повеќе награди
и признанија.

„Почитуван професоре Конески, еве,
и сега на еден непосреден начин да
наминеме во годините на Вашето
рано детство преку едно Ваше сеќавање што го
најдов во книгата „Кога бев ученик“ од Дамњан
Морачиќ – една впечатлива слика на разделбата
со родното Небрегово и првата средба со градот
Прилеп, со дотогаш непознатата урбана средина.“

Б.К.

„Прво одделение завршив во род
ното село Небрегово, каде што
тогаш првпат беше отворено учи
лиште, и токму заради потребата
да се потполни извесен број ученици (неопходни за
отворање училиште) и мене ме запишаа на шест
годишна возраст. Во тоа училиште, во црковниот
двор, се чувствував одлично и ѝ бев миленик на
учителката. Сè тука ми беше блиско, познато, свое.
Во училишниот живот се вклучив лесно и безболно.
И – токму тогаш дојде тешко искушение. Татко ми
реши да се преселиме во Прилеп. Се сеќавам како
се правеше делбата во нашата куќа – сè се делеше
братски на два дела, сè до вретеното и дрвените
лажици.
...И една летна приквечерина, по жетвата, тргнав
ме полека, со неколку воловски коли, натоварени
со покуќнина. За нас, децата, направија легло врз
стварите. Дотогаш никогаш не бев го видел градот,
кој силно ме привлекуваше. Набрзо заспав. Длабоко
во ноќта нешто ме разбуди. (Подоцна сфатив дека
тоа биле гласовите на луѓето кои што ја поправаа
запалената оска на колите). Ги отворив очите и го
здогледав наеднаш, изненаден, ѕвезденото небо
над себе; ми се стори дека ѕвездите висат во не
какви гроздови. Такво небо веќе никогаш нема да
видам. И денес често ќе ми се стори дека магли и
облаци ми го затскриваат истото тоа небо.“
(Од „Влезница за иднината“
[збирка разговори со писатели],
Македонска реч, 2008)
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о Ташко Ширилов се сретнав само еднаш, слу
чајно, во 2013 г., во Универзитетската библиотека
во Скопје. Не знам што точно барав тој ден: само
се сеќавам дека ми требаше помош со нешто во
„електронската читалница“, а еден стар белокос човек
беше тука за да ми покаже што и како. Не се сеќавам
како ни се разви разговорот, но во еден миг човекот од
една од витрините извади една книга (препознатливите
корици од едицијата „130 тома македонска книжевност“)
и ми ја подаде, велејќи дека ова е неговото дело, во ново,
убаво издание, со широки маргини, „како што личи“. Му
ветив дека ќе ја прочитам.
Книгата беше второто издание (2008) на „Тимотеј и
Лидија“ – роман првпат објавен во 1999 година, во Зум
прес.

IN MEMORIAM

ТАШКО ШИРИЛОВ
1938 – 2019
Ташко Ширилов е третиот писател роден во Егејска
Македонија (по Методија Фотев од Преспанско Њубојно
и Ристо Јачев од Воденско Долно Радево) чиешто телес
но присуство оваа година засекогаш ја напушти нашата
заедница.
Ташко Ширилов бил роден во Горничево, Леринско,
во август 1938 година. Уште како дете, со други бегал
ци од Граѓанската војна од Грција, се нашол во Битола,
каде што завршил основно образование. По студиите
на Филолошкиот факултет во Скопје (Француски јазик
и книжевност) работел дваесет години како новинар во
Културната рубрика во весникот „Вечер“, а останатиот
дел од професионалниот ангажман го минал главно во
Друштвото на литературните преведувачи на Македо
нија: прво како уредник на издавачката дејност, а потоа
и како негов претседател. Бил долгогодишен главен
уредник на списанието „Огледало“, а исто така бил гла
вен уредник и на месечниот весник „За македонцките ра
боти“, што го основале заедно со Паскал Гилевски и кој
излегол во седум броја, во 1971 и 1972 година. Бил еден
од основачите на традиционалната Меѓународна средба
на книжевните преведувачи, која од 1972 г. се одржува
во Тетово.
Ташко Ширилов, кој има преведено околу шеесетина
книги, бил исто така и претседател на Сојузот на кни
жевните преведувачи на Југославија. За своите залож
би, меѓу другите награди, во 1984 година е одликуван со
француското признание „Офицер на уметностите и кни
жевноста“.
Што се однесува на неговото лично творештво, во 1976
г. ја објавил збирката песни „Икар“, иако својата твореч
ка активност главно ја сосредоточил на пишувањето на
апсолутно книжевно дело, односно романот „Тимотеј и
Лидија“ (Зумпрес, 1999).
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Тукушто почнав да читам, в очи ми падна неверојат
ната наивност на стилот: налик на битовите романи од
раната втора половина на ХХ век. Запурничавата ар
хаичност на изразот, барокната пренатрупаност со ме
тафори и споредби, во спрега со неубедливите сцени,
воопшто не помагаа во читањето. Очигледна беше за
мислата на авторот, јасна беше намерата заплетот да
се смести во конкретен сетинг (Скопје, 15.2.1961 г., 8:45,
момент на замрачување на сонцето), моќен беше и ми
толошкиот мотив (митот за Икар), но...
Како и да е, книгата се одликува со раскошна лекси
ка и со толку сликовити метафори што со задоволство
продолжив да читам. (Може некој од овие зборови и ќе
ми остане, па ќе се појави кога ќе ми треба за превод...)
По крајот на романот следуваше и критика за дело
то, објавена во 2000 година, од мене непознат автор.
На почетокот од текстот авторот изразуваше жалење
што критиката сосема го игнорирала делото, а на крајот
беше забележано дека овој роман може да се смета и
за „бисер-дело на светската книжевност“. Свртев назад
на почетокот од книгата: таму имаше рецензија од 2008
г., од друг автор, напишана специјално за второто изда
ние. Во неа, меѓу другото, стоеше и тоа дека книгата е
„едноставна, топла и трогателна приказна за љубовта“,
„докрај опоетизирана“.
***
Влијанието на ликот и делото на Ташко Ширилов во
нашата културна средина сигурно допрва ќе се откри
ва и проценува, претпоставувам од личности многу
поповикани од мене, но лично, во овој мој скромен (се
надевам) текст би сакал во спомен на Ташко Ширилов
да пишувам за само две лекции што ми се чини дека
неговата појава (и заминување) има да ни ги пренесе.
Лекции што сигурно ги знаеме, но кои никогаш нема до
крај да ги научиме.
Ташко Ширилов почина кон крајот на јуни оваа годи
на, а никаде не се појави информација за тоа. Имајќи
ги предвид неговите заслуги во нашата култура, тоа е
просто невообичаено, па се наметнува претпоставката
дека самиот побарал информацијата да не биде пласи
рана во јавноста. Со други зборови, тој одбрал да не се
поздрави. Но и тоа е некаква порака. Поточно, ова план
ски премолчано заминување на авторот, барем за мене,
е многу јасна порака од него.
На нашата мала книжевна средина не ѝ е непознат
анимозитетот што владеел меѓу Ташко Ширилов и до
бар дел од книжевниците: тоа сум го заклучил не само

од сведоштвата на некои од книжевниците, туку и од не
кои во најмала рака изненадувачки текстови што самиот
автор ги има објавено во „Огледало“ (острата покуда на
делото на Гоце Смилевски, на пример).
Нека ми се прости наивноста во констатацијата, но
имам впечаток дека честопати со преголема леснотија
ги обележуваме луѓето како „лоши“, „исфрустрирани“ и
така натаму. Но во овој случај, се прашувам – колку може
да е „лош“ некој што во самотија минал којзнае колку
часови од животот за да преведе шеесетина книги на
својот мајчин јазик? Колкумина од нас ќе го постигнат
тоа? Колку треба да е „лош“ човек за да добие титула
„Офицер на уметностите и книжевноста“, доделена од
Франција, земја која е и тоа како скржава во давање по
чести и признанија (барем судејќи според бројот на ака
демици)?
Запрашани, вработените во НУБ на Ташко Ширилов се
сеќаваат како на кроток човек. Така што мислам дека
перцепцијата на ликот на овој автор може да се „кориги
ра“ ако се има предвид еден податок, кој ми се чини дека
е непознат за многумина. Податокот, кој е своевидна ши
фра за отклучувањето на целата оваа приказна, е ситни
ца: две зборчиња и четири бројки, забележани на самиот
крај од „Тимотеј и Лидија“. Се однесуваат на периодот
поминат во пишување на книгата. Конкретно: 1975 – 1990
(Скопје) 1991 – 1995 (Струга).
Ташко Ширилов го пишувал „Тимотеј и Лидија“ цели
дваесет години! Сигурно бил ангажиран и во други про
екти, а романот го пишувал со прекини, но тешко може
да се негира тоа дека цели дваесет години тој живеел
со идејата дека создава посебно дело. Дотаму што на
крајот од книгата ќе запише дека ја замислува како „а п с о л у т н о книжевно дело, кое и со универзалноста
на темата и со стилско-естетските особености ќе
може, на поширок план, да стои рамо до рамо со потврдени книжевни дела создавани во втората половина на
минатиот век“.
Несомнено, писателот имал високи очекувања од ро
манот. Секако, и трудот вложен во делото е неоспорен.
Но можеби токму тоа била фаталната грешка на писате
лот Ташко Ширилов: не тоа што делото го пишувал цели
дваесет години, што е преголем ризик во денешната „ин
стант“-доба, туку тоа што имал (преголеми) очекувања
од плодот на своето пишување... Тука многу корисно би
било да се цитира еден извадок од Бхагавад Гита (наве
ден и во романот „Френи и Зои“ од Џером Д. Селинџер):
„Имаш право да работиш, ама само поради работата.
Немаш право на плодовите на трудот. Желбата за пло
довите на трудот никогаш не смее да ти биде поттик за
работа. […] Работата проследена со тешкотиите на раз
мислата за резултатите многу помалку е вредна од рабо
тата извршена без тие потешкотии, во мирот на самопре
даноста.“ Но, колку високо ниво на свест треба човек да
поседува за да нема никакви очекувања од плодовите
на својот труд?
Понатаму, она што следувало по објавата на „Тимотеј
и Лидија“ било тотален молк. По дваесет години пишу
вање, никој, никаде, ништо за романот! Ни позитивна ни
негативна критика: никаква оддишка за авторот, никаков
обид да му се признае макар намерата. По цели двае
сетина години сосредоточеност на една идеја. Којзнае,
можеби писателот ваквиот однос кон неговото дело го
толкувал како еден континуиран чин на колективна аг
ресија кон него? Исто, можеби негрижата и неодговор
носта на книжевната заедница, нејзината индолентност
кон своите членови, довела до тоа незадоволство кое

полека се таложело во авторот и се кристализирало во
тажен антагонизам кон многумина, можеби како несве
сен обид да се надомести ускратеното внимание?
Темата за недостигот од книжевна критика е не само
стара, туку и табу – како никој да не сака да зборува за
тоа. Но мора повторно да се зборува за тоа. Да се рече
дека „доброто дело секако ќе стигне до своите читате
ли“, очигледно, не е доволно. Имаме институции, како
Институтот за македонска литература, Катедрите за ма
кедонска книжевност и за компаративни книжевности,
па и самото Друштво на писатели, кои можеби треба да
се устремат кон осмислување и реализација на проекти
со цел систематско надоместување на недостигот од
книжевна критика. Пред неколку недели, на друштве
ната мрежа Фејсбук беше објавена критика на проф.
Влада Урошевиќ за книгата „Меше на годината“ од Иван
Шопов. Последниот параграф од текстот гласи:
„Парадокс е дека оваа книга не беше забележена
од нашата книжевна критика. Чекав напразно да се
јави некој од помладите книжевни дејци, генерациски
поблизок до Иван Шопов, кој ќе ја открие нејзината
вредност. И, по долго време залудно чекање, се решив
да го сторам тоа јас.“
Во тој поглед, скапоцено би било доколку се изработи
и реализира проект – работилница за обука на книжевни
критичари.
***
Не знам колку „Тимотеј и Лидија“ ми помогна при пре
ведувачките потфати, но во „Куфер за тројца“ (2014),
еден од моите ликови, споменувајќи го само бегло ро
манот на Ташко Ширилов (без експлицитно да го ци
тира неговиот наслов) вели: „Многу е инспиративен.
Зборчињата му се бирани... ко за во мозаик.“ Но тоа е
најмалку што би можело да се каже.
Во книгата, во една од епизодите со митот за Икар,
стои: „Небото, па тоа сум јас, кликна Икар, а тоа беше
маѓесен клик што доаѓаше од средиштето на неговата
душа. Му се чинеше дека небото му е на дофат, неба
ре му се имаше спуштено во прегратките. Тој не знаеше
кога и како, но чувствуваше дека е можно со помошта
на земјата да се создадат нови убавини господови на
небото, а и дел од небесната прелест би можела да се
премести наземи. Тоа го носеше во умот кога извесно
време леташе над беспределна морска вода. Долу на
секаде сино море, горе насекаде сино небо.“ Оваа крат
ка епизода многу ме потсетува на еден кус-кус расказ
(„куклата на митрополитот Антониј“ од Галијана Марко
ва, во збирката „Полигони“, Темплум, 2007) што го пре
прочитав неодамна. „Солената кукла на брегот од оке
анот“, која постојано си го поставувала прашањето „Кој
сум јас“, најпосле влегла во широкото водено синило
(како што и Икар влегол во небото, можеби?) и „со сета
радост на сопственото исчезнување, извикала: ’Знам, Ти
си јас!’“
Од „Тимотеј и Лидија“, и од оставината на Ташко
Ширилов воопшто, мене засега ми е најдраг овој зане
марлив миг кој, од извесна гледна точка, е највисокото
спознание до кое може човек да дојде – свеста за лич
ното единство со севкупното создание.
Живко Грозданоски
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Јован Котески – 2000

Анте Поповски – 1981
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Славко Јаневски – 1987
(Промоција на „Девет Керубинови векови“)

ИСЕЧЕТЕ ГО И ДОНЕСЕТЕ ГО ОВОЈ ВАУЧЕР ЗА ДА ДОБИЕТЕ ЕДНОКРАТЕН ПОПУСТ НА НАШИТЕ ИЗДАНИЈА

Ваучер

30%
попуст
Издавачка куќа ПОЛИЦА
ул. ,,Димитрие Чуповски" бр. 26/1-1, 1000 Скопје
++389 2 325 72 73 | http://www.polica.mk
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Во одбрана на меморијата
ЛАФ-МУАБЕТ
СО... ЖИВКО
ЧИНГО
Досега во сите белешки на
неговите книги со право не
стоеше дека е директор на
МНТ. Интересирањето на некои
негови пријатели за тоа место е
толку големо што во иднина задолжително треба да се води
сметка и за тој податок од неговата биографија. Информиран
сум дека веќе му е комплетирана – целата биографија. (Овој
податок е само за наши луѓе.)
Горки рекол: „Талент – тоа е
верба во себе и својата сила“! А
што вели Чинго?
– Верувам во тоа што го рекол
Горки. Кога умре Горки, умре и
Бабељ. А за хуманизмот сите збо
руваме, ама на сите не ни се исти
постапките.
Многумина си стекнуваат непријатели заради грешките, а ти
– заради заслугите, или, можеби,
така ми се чини?

како што велиш ти, верувај, сето
тоа е една голема заблуда. Тие
што се пријатели, се пријатели, а и
другите не се толку непријатели.
Не те прашувам што мислиш за
книжевната полемика што се
води меѓу некои критичари и писатели во СР Србија и СР Хрватска, туку ќе ми кажеш ли: дали е
подобро кај нас, во Македонија,
такво нешто да се заплетка, или
да се отплетка?
– Кој да отплетка... Сепак, гласам
тоа да се стори со дело, со тво
рештво. Како што вели еден мој
пријател: полето на творештвото
е големо, има место за сите, – не
велам за позициите, вистина е
дека тие се изброени.
Млекото и некои други производи пак поскапеа... Ако поскапе и
водата, дали ќе ја симнете од репертоарот „ЅИДОТ, ВОДАТА“?...
– „ЅИДОТ, ВОДАТА...“ во момен
тов е во Братислава. Инаку, одвај
чекам да излезам од таа вода.
Ѕидот е разбирлива работа.
Гледам, новиот репертоар не ви
е лош... А какви ви се драмите?
– Како и луѓето. Сега засега не е
најавен некој јубилеј, па се наде
вам дека сѐ ќе биде в ред.

во младоста го носел в затвор
еден ист милиционер. На човекот
му се сожалило и го посоветувал
Ленина: дека ѕид со глава не се
урива. Ленин му одговорил дека
тој не гледа ѕид, туку – мувла,
инаку не би удирал со глава... За
забите – другпат.
А што да правиме со оние кои
место да ја обработуваат земјата, ги „обработуваат“ луѓето?
– Сигурно од проста причина што
земјата нема нозе.
Нема нозе, Живко, но сепак – се
врти!

– Правам грешки. Особено против
себе. Да, правам грешки. Искрено
мислам дека ниту имам толку за
слуги ниту творештвото за мене
може да се покрие со какви било
награди и ордени. А ако е и така,

Што мислиш, Чинго, дали и за
„забот на времето“ треба да
школуваме стоматолози?

Муабетот го водеше: Киро Донев

– Сигурно ти е позната онаа
изрека на Ленин, кога по вторпат
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