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Она што ни се случува случајно, всушност е 
последица на она што требало да ни се случи“ 
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„Деца сме што брзо замор ги фаќа: деца што ноќе се будат, а паѓаат в сон кога се испалува ракета; 
денот долг ни се чини за работа и игра.
Уморни сме од расеаност и концентрација, спиеме и среќни сме што имаме сон,
Управувани од ритамот на крвта, на денот, на ноќта и годишните доби.
А мора свеќата да ја згаснеме, светлината да ја исклучиме и пак да ја вклучиме;
Постојано треба пламенот да се гасне и постојано да се пали.
Затоа фала Ти за малите светлинки што нашарани се со сенка.
Фала Ти што на градба нè натера, на потрага, на обликување на она што го допираме со прсти и го 
гледаме со очи.“

„Хорови од карпа“, Т. С. Елиот



НИ СРАМ ГИ ЈАДЕ 
НИТУ ПАК ЌЕ ГИ 
ЈАДЕ
Да можеш 

да се засра-
миш значи 
да имаш 
можност да 
го избегнеш 
судирот со 
сопствената 
глупост.

Според контроверзниот психоана-
литичар Сигмунд Фројд, нема пого-
лем индикатор за човековата глупост 
од немањето срам. Алберт Ајнштајн, 
пак, рекол дека и вселената може да 
се измери, но не и човековата глупост. 
Мојата прабаба Александра целосно 
се согласуваше со изјавите на овие 
двајца великани, иако беше аналфа-
бет, т. е. никогаш не беше слушнала 
за нив. Таа беше целосно убедена 
дека живееме во време во кое нема 
срам, во време во кое глупоста е мајка 
што раѓа сѐ повеќе деца. Индикатор 
за тоа ѝ беше и едно цвете во полето. 
Одејќи еден ден низ полето, запревме 
крај него. „Овој цвет некогаш имаше 
црни точки по него, денес гледаме 
начисто побелел... Тоа зборува дека 
денешниот човек нема срам, однос-
но дека денес владее време во кое 
срамот нема жителство“. 

Тоа дека срамот е многу важна 
компонента во човековиот карактер 

го истакнува и народниот гениј низ 
низа сентенции. Најчесто употребу-
ваната е: „Ниту срам има, ниту перде“. 
Нејзиното толкување би значело 
дека човекот не само што нема срам, 
туку и не сака тоа да го скрие, да го 
покрие. Гордо, смело и со кренато 
чело се движи напред по врвицата на 
животот и со секоја реч и со секое на-
правено дело како да извикува: „Јас 
немам срам, јас сум бесрамник! Се 
гордеам со своето бесрамно дело!“

 Скоро сите бесрамници бараат и 
јавност за своето дело. Едноставно 
сакаат сите да слушнат и да видат 
кој е генератор на глупоста. Не ретко 
бесрамниците бараат и награди за 
своите дејанија. Во брачниот живот 
бесрамникот се гордее со тоа што 
надвор од бракот прави бесрамни 
дела, од кои страдаат други бракови, 
а на својот не даваат ниту влакненце 
(туѓо) да падне. На работното место 
бесрамникот се „лакта“ сѐ додека не 
се добере до некое место каде не-
свесно ја промовира својата глупост 
до највисок степен. Во политичкиот 
живот бесрамниците постојано се 
на листата кандидати за народни 
пратеници, за владини функционери, 
шефови на дипломатија, за премиери 
и претседатели на државата. Бесрам-
но ветуваат, а потоа го одрекуваат 
ветеното. Многу бесрамници има и 
во уметноста. Можеме да кажеме 
дека немањето срам во уметноста 
е најдобар индикатор за немањето 
дарба, талент, она што е најпотреб-
но за создавање на уметничко дело. 
Да се разбереме, не сум поклоник на 
девизата дека за да се создаде умет-
ничко дело треба 99 проценти труд 
и само 1 процент талент. Јас мислам 
обратно. Бидејќи нашето списание е 
книжевно гласило, би било пожелно 
да се задржиме на бесрамието во 
литературата. Во неа има булук бе-
срамници. Се препознаваат не само 
по своите дела туку и по тоа што 
прават сѐ само да се довлечкаат до 
некое признание, награда или превод 
на нивното дело на некои од свет-
ските јазици, но и на оние на малите 
народи. Ацо Шопов тоа убаво го вели 
во својата песна ЈУС ПОЕТ: „...тој се 
дружи само по афинитет / А афини-
тетот има друго име / За да те пре-
ведам – преведи ме!“ Бесрамниците 
(секоја чест на исклучоците) најчесто 
организираат меѓународни фестива-
ли на кои повикуваат писатели, поети 
кои им гарантираат дека ќе им воз-
вратат со иста мера. Поради своето 
бесрамие, поради својата глупост, ги 
исповалкаа лицата на многу патрони 
на книжевните фестивали. Ама нели 
глупоста нема мера и штом нивниот 
срам не може да се измери – остану-
ваат безвремени, остануваат вечни 
бесрамници. 
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ште во 2013 година кни-
гата на Ирена Павлова де 
Одорико, „Антологија на за-

боравените македонски поетеси“ 
(Скопје: Де Одорико каза, 2013), го 
проблематизираше игнорирањето 
од книжевната критика, од анто-
логичарите, па и од публиката, на 
првите македонски поетеси, сите 
родени во триесеттите години на 
минатиот век: Евгенија Шуплинова 
(1930), Даница Ручигај (1934) и Рад-
мила Трифуновска (1939). Впрочем, 
овие триесетти години ја дадоа и 
онаа позната македонска шесторка 
на метафоричните шок-слики: Вла-
да Урошевиќ, Петре М. Андреевски, 
Јован Котески, Петар Т. Бошковски, 
Радован Павловски, Богомил Ѓузел, 
која ја најави македонската модер-
на поетска револуција. Поетската 
шесторка блеснува како врвно по-
етско откровение некаде кон крајот 
на педесеттите години, со маркантни 
првообјави во шеесеттите, извршу-
вајќи притоа со своите тематски оп-
ределувања и со својот имагинантен 
свет силно влијание врз целокупниот 
понатамошен развој на современата 
македонска поезија. Но овој ѕвезден 
миг на македонската поезија оста-
нува необележан со/од силните по-

етеси кои пишуваа на „незаборавен, 
лирски и модерен начин“, кои пишу-
ваа „добро не како мажи туку токму 
и толку снажно како жени“ (Павло-
ва де Одорико, 2013: 5). Таа многу 
храбро заклучува дека првите книги 
на македонската модерна поезија 
напишани од жена („Сребрени, ноќни 
игри“ на Ручигај и „Грешница“ на Шу-
плинова) стојат рамо до рамо со пр-
вите објави на модерната македон-
ска лирика на Урошевиќ, Андреевски, 
Котески...

Таа тогашна средина со мало-
граѓанска трпеза (според Де Одори-
ко) ќе создаде филмска, премногу 
драматична, па дури и трагична сли-
ка за слободоумието на Шуплинова, 
Ручигај и Трифуновска. Понекој збор 
за нив се напиша од страна на некои 
критичари, како што е оној предго-
вор на Венко Андоновски во збир-
ката „Неспокој“ на Шуплинова, или 
освртот за поезијата на Ручигај од 
страна на Матеја Матевски или на 
Миодраг Друговац, или исказот на 
Ефтим Клетников за збирката раска-
зи „Враќање“ на Трифуновска. Сепак, 
мора да се истакне дека исклучок од 
ова е застапеноста на Даница Ру-
чигај. Таа е неодминлива вредност 
во речиси повеќето антологии на 

македонската поезија и лирика. 
Многу високо и со посебен пиетет е 
застапена уште во „Антологијата на 
современата македонска поезија“ 
(„Антологија савремене македонске 
поезије“) од Димитар Митрев (Нови 
Сад: Матица српска, 1977) и тоа со 
седум песни. Во зборникот на пово-
ената македонска поезија „Огнови и 
време“ на Тришо Стојановски и Пе-
тре Бакевски (Скопје: НИО „Студент-
ски збор“, 1969) со две песни, како 
и во антологијата на македонска-
та љубовна лирика „Направи чудо 
од мене“ од Санде Стојчевски и во 
изборот песни од југословенските 
поетеси на англиски јазик „Special 
Yugoslav Women’s poetry number“ 
од 1985 година. Покрај тоа, во 1993 
г., по повод триесетгодишнината од 
нејзината трагична смрт, Книгоиз-
дателството „Феникс“ од Скопје ја 
објавува книгата „Поезија“ во која на 
едно место се препечатени нејзините 
две збирки.

Книжевната историја ни кажува 
дека првата, па и втората збирка по-
езија напишана на македонски јазик 
од жена (зашто се работи за некол-
ку месеци изминати помеѓу таа на 
Ручигај и Шуплинова) излегуваат од 
печат дури во 1960 година, 15-тина 

ТРИТЕ ДАМИ НА МАКЕДОНСКАТА 
СОВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА

Весна Мојсова-Чепишевска

У
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години по нормирањето на македон-
скиот јазик. Но овој факт воопшто 
не е доволен една од првите дами 
на македонската современа поезија 
да се вдоми во „Историјата на ма-
кедонската книжевност: XX век“ од 
Миодраг Друговац (Скопје: Мисла, 
1990). И додека Евгенија Шуплино-
ва воопшто ја нема во оваа историја, 
Даница Ручигај е застапена низ 16-
тина реда во кои е окарактеризирана 
како „претходничка на мотивскиот и 
јазичниот нонконформизам на една 
цела плејада помлади поети (и, пред 
сè, жени-поети: Радмила Трифунов-
ска, Душица Илин, Гордана Михаи-
лова-Бошнаковска, Катица Ќулавко-
ва, Лилјана Дирјан, Вера Чејковска и 
др.)“ (Друговац, 1990: 514). Радмила 
Трифуновска, пак, низ само три реда 
живее на страниците на историјата 
на Друговац со редење на насловите 
на книгите и со определбата „везил-
ка, со темни претчувства“ (Друговац, 
1990: 617). Евгенија Шуплинова е дел 
од „Македонската книжевност за 
деца и младина“ (Скопје: Детска ра-
дост, 1996), каде е окарактеризирана 
како „култивиран импресионист, со 
чувствителен нерв да ја насети уло-
гата на детаљот во рамките на една 
пиктурално изнијансирана лирска 
структура“ (Друговац, 1996: 3). Шу-
плинова станува член на ДПМ во 
1962, две години по нејзината прво-
објава, а Трифуновска е член на ДПМ 
од 1968, веднаш по излегувањето на 
нејзината прва стихозбирка „Зли до-
ждови“ (1967). Нивното членство е 
засведочено и во изданието „Маке-
донски писатели“ на ДПМ (2017: 267, 
2017: 241). Од 2005 година во чест, 
пак, на поетесата Ручигај се доде-
лува наградата „Даница Ручигај“ за 
најдобра дебитантска поетска книга, 
а првата добитничка е 15-годишната 
Надица Лешникоска.

Дали страста на Шуплинова, Ручи-
гај и Трифуновска да не бидат само 
обични жени во светот владеан од 
мажите ги направи егоцентрични, 
студени и недопирливи за останати-
те, но длабоко скршени, растргнати, 
осамени, несигурни за самите себе?

Можеби затоа Шуплинова во своја-
та егзитенцијална поставеност на 
крстосницата меѓу луѓето и богови-
те, крикнува и се прашува: „Тешко е 
да бидеш жена. / Од каде сум? / Која 
сум? / И зошто постојам?“.

Можеби затоа и Ручигај воздивнува 
прекорувајќи: „Ти таму внатре / Што 
ми седиш како икона / И ме уништу-
ваш / Да бидам само жена.“

Можеби затоа Трифуновска и про-
колнува и моли за прошка: „Со прст / 

Го испишувам името твое / Врз пра-
шината на масата / Чувствувам дека 
би можела / Да се кикотам со обла-
ците / И да ги кубам косите / Пред 
вчудоневидените лица / Да колнам / 
и да благословувам / Да бидам теш-
ка / Како земја / И лесна како птица 
/ Не обвинувајте ме / Поради моите 
детински лудости / И оставете ме / 
Меѓу леандрите / И кикотењата“.

Дали нивните случаи во кои живо-
тот и творештвото се во една сим-
биоза, точно израмнети како живо-
тот и смртта, ја испишуваат нивната 
интимна драма? За Шуплинова таа 
израмнетост се случува оној миг кога 
ни/си признава дека единствената 
нејзина ќерка е песната, и дека мај-
чинството го доживува секогаш низ 
секојдневниот чин на раѓање песни. 
За Ручигај, која Де Одорико ја име-
нува како „Лилит од наше маало“ 
(Павлова де Одорико, 2013: 39), жи-
вотот и смртта се во постојан дијалог 
и затоа како да му вели пркосно на 
мажот писател: „...јас и ти сме рам-
ноправни, зашто сме исткаени од 
иста смеса. Зборовите немаат пол.“ 
(Павлова де Одорико, 2013: 45). За 
Трифуновска, која за Де Одорико е 
„Диоген трансформиран во жена кој 
упорно ја барал добрината кај луѓе-
то“ (Павлова де Одорико, 2013: 83), 
израмнетоста на животот и смртта 
е секојдневното измирување на мај-
чинството и творештвото во чии рам-
ки ѝ се случува постојана ситуација 
еросот да ѝ го свртува грбот, а тана-
тосот да ја прегрнува. 

Дали и растргнатоста меѓу љубо-
вта да се сака само самата себе и 
љубомората кон физичката слобо-
да на мажите ги испишаа нивните 
најинтимни драми? Можеби затоа 
тишината е толку силна, толку моќно 
присутна во нивните стихови. Може-
би затоа осаменоста е доведена до 
екстаза.

Дали интимната драма на овие ма-
кедонски поетеси може да се чита и 
како драма на македонското жен-
ско поетско и творечко столетие? 
Дали нивните стихови се ars-poetica 
на длабоката исповед, како кога 
Шуплинова пее: „Јас сум песна / Без 
тебе не можам да раснам / Ти си жи-
вот / без тебе не можам да стареам 
/ Во животот сум песна / Во песната 
сум живот / Јас не сум јас / Јас сум 
ти / Со очи од сон / Со раце од несо-
ница“.

Дали овие македонски поетеси 
требаше да умрат, едната од нив 
ептен рано, другата рано, а третата 
и не така рано, но ептен осамено и 
заборавено, за да се читаат/препро-

читуваат вистински? Дали и оваа 
денешна наша книжевна средба не 
произлезе од потребата кај сите нас 
за дополнување на нашиот книже-
вен канон и со овие наши книжевни 
претходнички? Впрочем, како што во 
една пригода кажа и големиот Горан 
Стефановски, тие се: „една колек-
тивистичка вертикала, една машка 
оска, во која живеат истовремено 
сите чукундедовци, прадедовци, де-
довци, татковци и синови“ на култур-
ното и историското опстојување на 
Македонија.

И сосема за крај.

Во периодот 16.06. – 29.06.2014 го-
дина во рамките на Летната школа 
на Меѓународниот семинар за маке-
донски јазик, литература и култура 
се одвиваа секој ден по четири часа 
лекторски вежби за напредната гру-
па семинаристи кои се одлучија да 
работат на усовршување на маке-
донскиот јазик преку изучувањето, 
коментирањето и анализирањето на 
текстови од македонската совреме-
на литература. Групата беше соста-
вена од професори, предавачи, пре-
ведувачи, магистранти и докторанти, 
како и студенти по македонски јазик 
и македонска литература: академик 
Ала Шешкен, Алина Костриченко и 
Дарја Шафрина од Русија; Агата Ро-
гош и Зофија Дембовска од Полска, 
Намита Субиото и Соња Должан од 
Словенија, Анита Кисиќ од Хрватска 
и Рут Лиед од Америка. Таа група 
беше убав спој од зрели/етаблира-
ни македонисти и нови имиња кои 
својот научен интерес сè повеќе го 
насочуваат кон изучувањето на ма-
кедонската литература. Но покрај 
другите активнoсти, тие работеа на 
стихови од овие три (заборавени) 
македонски поетеси: Евгенија Шу-
плинова, Даница Ручигај и Радмила 
Трифуновска. Така тие направија из-
вонредни преводи/препеви од сти-
ховите на овие македонски поетеси 
што беа прочитани на завршната 
манифестација, поточно на свече-
ното доделување на уверенијата за 
посетување на лекторските вежби и 
курсеви, како и за познавање на ма-
кедонскиот јазик (на 27 јуни 2014, во 
12 часот), а потоа беа објавени и во 
Зборникот од предавањата на XLVII 
Меѓународен семинар за македонски 
јазик, литература и култура (види 
Мојсова-Чепишевска, Весна. „Шу-
плинова, Ручигај и Трифуновска на 
неколку јазици“. Предавања на XLVII 
Меѓународен семинар за македон-
ски јазик, литература и култура. 
Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Ме-
тодиј“, 2015, 127-156).
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Излагање

Димитар Пандев

Д озволете ми на оваа тема да 
ѝ пристапам од аспект на со-
времените лингвистички и се-
миотички теории, кои се јаву-

ваат на преминот од бихевиористич-
киот во когнитивистичкиот пристап во 
науките за човекот, што ќе рече, потем 
воведувањето на поимот „женско 
писмо“ во книжевната критика, вгра-
дувајќи во неа материјали и идеи на 
новата европска филологија од поче-
тоците на XIX век, имено на теориите: 
стимул – реплика и расчленување на 
комуникацискиот канал (особено на 
факторот: испраќач на пораката).

Притоа имам предвид дека когни-
тивизмот „во наше време“ му задава 
„смртоносен“ удар на бихевиоризмот, 
токму со „женското прашање“ (колку 
за пример, во Полска се повлекуваат 
од употреба читанки со корици со сек-
систички пораки, кои првпат, според 
мојата полска лектира, се употребе-
ни на првиот буквар за македонски-
те деца-бегалци, имено стереотипот 
машкото е горе, т. е. на дрво, жен-
ското е долу, т. е под дрвото и бере 
цвеќиња, што како мотив може да се 
сретне во една од најубавите маке-
донски карневалски песни запишана 
од Кузман Шапкарев и најдена дури 
во ракопис, впрочем исто онака како 
што „источното прашање“ чиј соста-
вен дел е и македонското прашање 
во времето на нашите баби и дедовци 
му зададоа силен удар на европскиот 
империјализам со многу реплики во 
минатиот век. А во решавањето на тоа 
источно прашање биле ангажирани 
и голем број слависти и љубители на 
старини, меѓу кои почетно почесната 
позиција му припаѓа на Вук Стефано-
виќ-Караџиќ, кој ги поделил мошне 
храбро за во негово време народните 
песни на „машки“ и „женски“, а во него 
се загледал и Стефан Верковиќ, но не 
без погледот на Гилфердинг длабоко 
втренчен во Стака Скендерова, па ис-
кусниот дипломат се беше загледал 
во Дафина од Просеник, која можеби 
уште повеќе го завела од Гологанов, 

оти од каде на каде „слободен стих“ 
во народна песна. 

А сите оние што веќе се прокламира-
ле за дијалектолози и формалисти не 
сфаќале дека станува збор за лична 
интервенција, сета вина ја префрлале 
врз Верковиќ и Шапкарев дека се не-
уки запишувачи, без да го сфатат она 
што Фердинанд де Сосир на сите им-
перијалистички заведени лингвисти 
ќе им го фрли во лице со реченицата 
„зарем не гледате дека покрај дијале-
ктите секојдневно никнуваат литера-
турни јазици“. А дијалектологијата би и 
остана шема, или крстозбор за попол-
нување букви и бројки од времето на 
Студената војна, што своерачно ќе го 
пречкртаат когнитивистите, меѓу нив и 
Ноам Чомски со детализирано расчле-
нување на комуникацискиот канал и 
со спецификација на факторот праќач 
на пораката. И со трансформација на 
моделот стимул – реакција во стимул 
– реплика, а потоа само во реплика – 
стимул. 

Тоа се случува и со женскиот поет-
ски стимул во македонскиот XIX век!

А расчленувањето на овој фактор 
во процесот на бележење на маке-
донската народна песна нѐ води ди-
ректно кон творците (мала дигресија: 
го чувме годинава зборот борка и за 
жени-борци од НОБ, но творка сѐ уште 
не) на песните, кои рушеле шеми и ша-
блони, привнесувале лично и личнос-
но во народната песна, или веднаш ја 
создавале инспирирани од личниот, 
семејниот и општествениот живот. 
Впрочем, исто онака како што безмал-
ку на голем број писатели од минатите 
векови адаптацијата на религиозни 
мотиви, особено на „Жртвата Аврамо-
ва“, па и „Алексеј, човекот божји“, им се 
сметаат за авторско дело, доволно е 
само да го споменам Виќентије Ракиќ, 
но и да не го заборавам таткото на хр-
ватската книжевност Марко Марулиќ 
со „Јудита“, па да ја отворам темата за 
мајките на македонската книжевност, 
за нивниот, што би рекол Григор Пр-

личев „дар слова“, за нивната јазична 
комуникативност и семиотичка от-
вореност пред себеси, пред домот и 
општеството, пред светот.

Ја преотворам низ призмата на со-
времените лингвистички теории, сти-
мул – реплика и расчленување на 
факторите на комуникација, темата за 
најмалку 7 + 5 жени-творци од маке-
донскиот 19 век, имено: Арса Стрезо-
ва, Митра Миладинова, Депа Каваева, 
Дафина од Просеник, Котева Ѓурѓа, 
Цвета Мазнеова, Зица Цепенкова + 
Дунава Тортеска, Софија Аврамоска, 
Елена Никоска, Менка Митреска, Неда 
Крстева и, секако, други.

Имено:
7 девојки: сестри/жени/мајки што 

го поттикнаа македонскиот јазик (не-
зависно од јужнословенско-балкан-
скиот јазичен јазол во кој се вовлекува 
македонската преродба предводена 
од Димитрија Миладинов, запаѓајќи сѐ 
подлабоко и подлабоко во бездната 
во која исчезнувале голем број народи 
спроти и во текот на 19 век и стивну-
вале недоброј народнојазични стихии, 
од кои некои од суштествено значење 
за европската цивилизација: од про-
вансалската преку далматската, но и 
не македонската. Впрочем, зандани-
сувањето на браќата Миладиновци 
треба да биде крај на македонскиот 
граѓански подем, но претставува по-
четок на црковнонародната борба... 
зашто ниеден униформирано стегнат 
заптија или лукаво врл фанариот не 
фрлил ни око по Миладиновките, како 
што чинам никој не го сетил спознај-
ниот полет на ќерката на готвачот во 
кујната на владиката Калиник во она 
ослободено од султанска рака мало 
оазиче поддржано од тривластието 
на Џеладин-бег, владиката Калиник 
и Кузман капидан, кои само заговорот 
од најблиските можел да ги сотре. Во 
кујната на владиката, впрочем, како и 
во секоја кујна, се готват и најжесто-
ките и најнепринципиелните полити-
ки, но и се раѓаат новите литератури. 

МАКЕДОНСКО ЖЕНСКО ПИСМО: 
ОТВОРЕНИ ПРАШАЊА

ЖЕНСКИОТ ПОЕТСКИ СТИМУЛ ВО МАКЕДОНСКИОТ XIX ВЕК, ИЛИ: 
СЛОВО ЗА 12 (7+5) ДЕВОЈКИ (СЕСТРИ, МАЈКИ, ЖЕНИ) ШТО ГО СПАСИЈА ОД 
БЕЗДНА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
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А најљубима книга на владиката му 
била „Чудесата на пресвета Богоро-
дица“, а и сам Калиник бил голем љу-
бовџија, а од усните на Арса Стрезова, 
ќерката на готвачот, ќе полетаат ре-
лигиозни песни со охридска лингво-
културна структура, која ја нема во 
предлошката или во други варијанти 
(обележување на митскиот простор 
со членскиот маркер -н: синоно море, 
силнана ламја, концептот „мужде“: Ми 
искочиле сфите граждани, Мужџе 
да земеет од царатого, во песната 
„Свети Ѓорѓија и ламјата“) и понекоја 
провокативна „додворувачка“ песна 
со реплики кои уште имаат помин во 
флертот, како „Кира Гркиња и јунак 
женет“. 

Творечкиот профил на Арса Стрезо-
ва се оформил во она време кога по-
широката Охридско-дебарска област 
не припаѓала ниту на една Империја.

Доволно ли ќе биде да истакнеме 
дека најљубовните стихови во маке-
донскиот 19 век ги составила Деспина 
Каваева, подоцна сестра Касијана, која 
му ја припишуваат тајна свршеница на 
Прличев, инаку: вистинска самовила. 
Во секој поглед! (Мала дигресија: што 
ли сѐ не му припишуваат на Прличев, 
од втор Омир до убитиј болгарами, па 
сега за една љубовница ли ќе правиме 
проблем.) И сеедно го откриваме ли во 
циклусот за самовилите тајниот жи-
вот на сестра Касијана, важно е дека 
имаме поетеса што ја сметаме само 
за непотребен приврзок на Прличев и 
имаме чиста семејно и општествено 
неоптоварена љубовна поезија во Ма-
кедонија од времето сѐ уште оптова-
рено со врл фанариотизам, на чист и 
до ден-денес функционален македон-
ски додворувачки јазик, а македон-
ската функционална лингвистика сѐ 
уште просто пека по итеративност со 
императив: Јас касни грозје, ти зобни 
грозје во песната што се смета за неј-
зина (Ако ме љубиш, ако ме сакаш?). 

Дафина од Просеник е најсложена-
та македонска приказна, посложена и 
од „Веда Словена“. А зад двете приказ-
ни – една личност: Стефан Верковиќ!

Да навлеземе кроки во неа: Велики-
от руски учен Гилфердинг дошол во 
Босна за да ја пронајде Стака Скен-
дерова, и бездруго ја нашол, А не до-
толку подготвениот Верковиќ, барем 
не во филологијата, сакајќи да го пов-
тори истото во Македонија, ја наоѓа 
Дафина од Просеник. И кога истото ќе 
го науми Гилфердинг, да најде жена 
во Македонија, во едно ќе се спојат и 
Гилфердиновиот стимул и Стакина-
та реплика, имено, во внука му, Ма-
рија Карлова. И ќе ја напише Карлова 
својата обемна статија за патувањето 
по Македонија и Албанија. И, чинам, 

обајцата, и вујкото и внуката, ќе им 
се воодушевуваат на турските жени. 
Оваа приказна чинам ќе ја искористи 
великиот Владимир Илич Ленин, а по 
него и Сталин, во времето на првата 
велика советска сексуална револу-
ција која се одвила веднаш по проле-
терската, а онаа подоцнежната ќе ја 
избрише од својата предисторија. И ќе 
се претопи во феминистичката.

Сеедно, ниту Гологанов, а уште по-
малку Дафина му пееле народно на 
великиот дипломат. Но и тоа не е тол-
ку важно, колку што е важно дека ток-
му од Серез, благодарејќи му на фи-
лолошкото неискуство на Верковиќ, 
ни се останати во завет огромен фонд 
македонски јазични материјали. 

Арса, Деспина и Дефина се најиздиг-
натите македонски творечки фигури 
од 19 век, од кои поиздигнати се само 
Миладиновките. 

Па, и колку и да им се бараат денес 
петна и на Шапкарев, кој бил прину-
ден да се откаже од литературноста 
не само на македонскиот јазик туку и 
на македонското наречје, на Верковиќ 
кој се откажал од античкото во Ма-
кедонија, но и на другите кои својата 
верност кон македонската идеја ја 
платиле со глава или изолација, никој 
ништо не може да им префрли на ма-
кедонските поетеси од 19 век, најмал-
ку на метриката Дафинова. Чудно му 
чудо, немала смисла за метрика, а го 
вовела слободниот стих! И никој како 
неа не ја опеал верноста на невестата 
што не го напушта домот кога жени-
хот ѝ е отсутен. Пред налетите на Вер-
ковиќ. Тоа е таа парадоксална отсутна 
присутност на шемата стимул – репли-
ка, во која дури и современата прагма-
тика го пренебрегнува стимулот, па ја 
трансформира шемата во реплика – 
стимул. Впрочем, кога стимулот синте-
тизира женско–машки кодови, потем 
воведната реплика, дијалогот се пре-
фрла на машкиот код. 

Но бесконечна е таа шема според 
која женскиот поетски стимул во сре-
дината на 19 век го поттикна развојот 
на македонскиот литературен јазик, а 
5 (веќе) баби го извлекоа македонски-
от јазик од бездната во која беа вовле-
чени јужнословенско-балканските 
јазици, вплеткани во мрежата на им-
перијалистичките политики на 19 век, 
спроти македонската револуционерна 
борба. Имено, на крајот на векот.

Ги извлекувам од Зборникот на ста-
ронародни песни и обичаи од Кичев-
ско и Дебарско (Западна Македонија) 
од 1893 година на Васил Икономов, од 
кои ќе ја споменам само Дунава Тор-
теска (Галичник), со песна која како да 
нѐ враќа во времето на составување 
на Ерлангенскиот ракопис, со една 

суштествена јазична разлика. Во Ер-
лангенскиот ракопис сите јужносло-
венски песни се претопени во еден за-
еднички јужнословенски јазик на една 
воена краина која ќе биде бедем пред 
Европа, а во зборникот на Икономов сѐ 
е кристално чисто и македонско, осо-
бено неологизмите и оказионализмите 
настанати во творечки жар: Вода си 
пија сѐ синошница / сѐ синошница, сѐ 
израсеница. (Од каде на каде оказио-
нализми во колективна поезија?! Чист 
парадокс книжевнојазичен! Македон-
ски!!) Македонски е и недосонуваниот 
сон за слобода: 

Девојка се богу помолила
Дај ми боже крила соколови
Да прелета Сава и Дунава
Да одбера јунак спроти мене
Што не пиет вино и ракија
Што не носит никакво оружје

От вино е куќа поб’лвана
От тутуна куќа попљукана
От ракија мома нељубена

Има во оваа песна и самовилско и 
религиозно, и селско и граѓанско, но 
и најобична експертиза ќе укаже дека 
авторот е мома со праисконско чув-
ство за огниште без пороци.

И на крајот, беа ли свесни македон-
ските поетеси од 19 век за нивниот 
подвиг, инаку составен и најиздигнат 
дел од народнојазичната стихија која 
се сосредоточи во македонскојазич-
на матица препознаена од Кочо Ра-
цин? Именувани како предматица, ја 
претвораат оваа Рацинова метафо-
ра во синегдоха или метонимија, и ја 
обезвреднуваат херменевтиката на 
алегорезата со која се обевреднуваат 
самостојните македонски книжевноја-
зични достоинства и се приопштува-
ат во туѓојазични култури, за кои ако 
вљубениците во нив, или пак нивни-
те мажи/синови/внуци, по нешто и 
знаеле, погледот на нивните девојки 
(мајки/сестри/жени//баби) не го над-
минувал прагот на домот или меѓни-
кот на имотот, а ако нешто засониле 
тоа било на далеку во димната гора на 
митот. Или веќе биле тргнати по патот 
на Неда, на Сирма... по патот на војво-
дите. Не, војвотките!

Не случајно го споменуваме Рацин. 
Тој женскиот код го замени со про-
летерски. Но затоа, во друга пригода. 
Денес не ни е тема, иако поголем по-
знавач на жената од него македонска 
литература немала.

(Излагањето е скица за  
пообемна студија)
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КРУГ НА ВЕЧНОСТА
„Прстите ги носат проклетилата.
Земи ги моиве девет прсти.
Едниот ќе го сочувам за прстен“
                             Даница Ручигај

Од изветвени ветувања
по новите недособрани неба 
ќе нацртам Кругови. 

Во нив 
ќе си ја обележам
поетската вечност,
а вон нив 
ќе им ја оставам среќата 
на сите жедни жени.

Таму во срцето на синевината
ќе го чекам твојот прстен.

НАГРАДА „ДАНИЦА РУЧИГАЈ“ ЗА 2019
„КОСКЕНА“ ОД МАРИНА МИЈАКОВСКА 

„Коскена“ е облагородена со убави споредби 
и описи на родината, кои оваа поетеса ги ис-
такнува до совршенство. Таа во поедини песни 
метафорично го оживува тајнописот на Анте, а 
од неговите зборовни лавиринти ги собира и ги 
опева долините, реките и македонски плани-
ни. – Од Образложението на Славица Дабевска 
Ќировска, селекторка

* * *

Марина Мијаковска (1984) е поетеса, есеист, 
прозаист и книжевен критичар; доктор по фи-
лолошки науки. Од 2013 година е членка на 
ДПМ. Ги има објавено поетските книги „Но-
мадска душа“ (2010); „Куфери“ (2013); „Пси-
хоаналитичка алхемија од страсти“ (2013), 
„Тиркиз во лето“ (2015), „Постела на тишина-
та“ (2015) и „Коскена“ (2019); прозната книга 
„Куќички“ (2014), како и критичко-есеистички-
те книги: „Жанровски полимер: сандаче од ра-
кописи во обид“ (2016) и „Модели на родовата 
идентификација“ (2018). Ги добила литератур-
ните награди „Караманов“ (2013), „Македонска 
книжевна авангарда“ (2014), „Крсте Чачански“ 
(2014), „Бели мугри“ (2015).

ПЕСОЧЕН ЧАСОВНИК
Во јазикот телово 
ми добива форма 
на песочен часовник.

Со движењето 
на стаклените колкови
брзо истекува зрното на зборот.

ВАРДАР
Во оваа
македонска земја
од сребрена вода 
и кафеав камен
Вардар 
ги распостила 
по падините
своите насмеани нозе.
Во своето тенко тело 
ги носи сеќавањата 
за задгробниот живот
на црвените сенки.
Времињата вртоглаво 
галопираат и истекуваат 
во успаните устија.
Низ вековите 
лицето на земјата 
ги крие крвавите усни. 
Само 
во водата вистината 
секогаш 
      останува 
иста.
Само во водата
               вистината
останува чиста. 

МЛЕЧНИ ПРОЗОРЦИ
Во својот 
свилен глас
облекувам
одежди од 
полнокрвни 
метафори.

Во своето 
тешко тело
ги отворам
млечните 
прозорци
за низ нив
да ја родам
светлината.
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ЗАМИЖИ, ЗА ДА 
ВЕРУВАШ
Оливера Николова

Оливера Николова (11.03.1936, Скопје) е една од 
најпознатите и најплодни македонски современи 
авторки за деца и возрасни. Учела во Струга и Велес, 
а завршила Филозофски факултет во Скопје. Рабо-
тела како драматург на радио и телевизија. Член е 
на ДПМ од 1963 г.

Попознати дела за деца ѝ се култната „Зоки Поки“, 
„Земја во која не се стигнува“ (Награда на РТВ и 
Струшките вечери на поезијата, 1966), „Пријатели-
те Бон и Бона“ (Награда на РТВ и СВП, 1975), „Мојот 
звук“ (Награда „Младо поколење“, 1978), „Девојките 
на Марко“, „Њубоболки“, „Шифри на каменот“ и др. 
За специјални постигнувања во современиот израз 
на литературата за млади во 1983 г. ја добива Змае-
вата награда.

Дела за возрасни ѝ се збирките раскази „Ден за ле-
тување“, „Лева комора“ (2008), „Кадифена прекрив-
ка“ (2015), комедијата „Сребреното јаболко“; рома-
ните „Тесна врата“ (Награда „Стале Попов“, 1983), 
„Домашни задачи“, „Тромбот“, „Адамовото ребро“ 
(Награда „Рациново признание“, 2000), „Вежби за 
Ибн Пајко“, „Куклите на Росица“ (награда Роман 
на годината за 2004), „Белиот чад“ (2009), „Куќич-
ка“ (2012), „Пешаци по црни полиња“ (2017), како и 
книгата драмски текстови под наслов „Сребреното 
јаболко“.

Беше сам, далеку од луѓето, непречен. А тоа беше бла-
годетта на тихите мудреци, што и тој ја привлекуваше до 
срцето како облог врз чело во треска, сакајќи да ја запоз-
нае. Да ја запознае за да не го збунува и за да ја ползува 
во својот долг осаменички живот.

Зашто тој негов живот ќе биде секако осаменички. Тој 
сака така да живее. Луѓето се лоши и нивното грдо љу-
бопитство го збунува и му нанесува болка. Тој сака да 
се одбрани од нив и да остане сам, во тишина, настрана. 
Како мудрец, и спокоен.

Доаѓаше на плажата во долги панталони, со лесно под-
грбавени плеќи, расеано замислен и отсутно онеспоко-
ен. Можеше да дојде и во гаќички за капење, така многу 
често доаѓаа и други младичи, зашто местото беше мало 
и куќите беа близу до плажата. Но таа очебијна нонша-
лантност би му дејствувала така што не би можел да че-
кори, кога верува дека покажува полна приспособеност 
кон светот и кон неговите манири.

Откога ќе стапеше на песокот знаеше на каде ќе пој-
де – меѓу двете карпи, што можеа секого да го покажат 
така како да сака осаменост и спокојство, а во исто вре-
ме овозможуваа поглед на капачите и водата. Сметаше 
дека овие карпи ги бара затоа што нивното засолниште 
е спокојно. He забележуваше дека е задоволен оти ова 
место е на око, и не е ни малку скриено, па така и него-
вата настојчива осаменост не ќе остане незабележлива. 
За него би било грдо да мисли на парада со едно такво 
чисто и благородно чувство како што е желбата за оса-
меност. Свесно, крај двете карпи тој беше задоволен по-
ради убавиот поглед кон луѓето и поради тоа што сѐ и 

сешто може да премерува сам, одвисоко, непречено, нез-
бунето. И беше горд дека иако е млад, брзо се справил 
со залажувачките слабости на овој свст, па сега со нив си 
игра како со џамлии. Често помислуваше:

сам сум и треба да сум горд што можам да живеам така. 
Тоа не го може секој. Тоа го можат само ретки луѓе, оние 
што сфатиле сѐ и оние што одмериле сѐ. Животот треба 
да се прими за да се поднесе. А кога тоа ќе се разбере, 
човекот може да си ги совлада инстинктите за дружба и 
со задоволство да остане сам. И јас тоа го можам.

Но иако бегаше од луѓето, како да му беше важно сѐ 
што тие мислат за него. Важно му беше како ги слекува 
панталоните, а како ја покажува својата срамежливост. А 
не сакаше да ја покаже. Зашто луѓето тогаш би помисли-
ле дека е сам затоа што е срамежлив, а не затоа што сфа-
тил сѐ и што надминал сѐ. Требаше да биде сигурен, без 
интерес за нивните претпоставки и осуди. Потоа можеше 
да седне или да се испружи гледајќи во сонцето, пак без 
интерес за сѐ наоколу, сам и спокоен, но не толку сам 
како гол метал, и пуст како нешто за кое не постои израз, 
туку сам со смисла. Зашто неговата самотија е полна, тој 
живее еден посебен живот што секој ден го надминува 
секојдневното и што со тих копнеж ја бара верата во оп-
станокот.

Откога ќе се слечеше и откога ќе застанеше некое вре-
ме за да го видат дека не се плаши од нив, почнуваше 
да поминува она од кое најмногу се плашеше. Легнуваше 
потоа и стомакот го ставаше под сонцето со среќна успо-
коеност дека страшниот почеток завршил. Погледите на 
луѓето се повлекуваа и тој остануваше она што сакаше 
да биде – сам човек задоволен во својата самотија. По 
малку унесреќен од својата слабост и од неспокојството 
дека сѐ уште не му успева наполно да биде онаков каков 
што сака, почнуваше да мисли:

сега можам да бидам мирен и да уживам. И да ги гле-
дам сите со ред под мене, како ми е волја, да ги замислу-
вам во разни ситуации, да си играм со нивната интимност, 
да правам од нив страшила и грешници, да им се потсме-
вам. Да им се потсмевам со мир на мудрец што ги сфатил 
сите неизбежности и сите бесмислености. 
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На плажата доаѓаа и една девојка и еден војник. Обич-
но почнуваше од нив. Девојката беше во бикини и имаше 
шапка како расчатален лустер. Имаше желба на војникот 
да му намигне в лице. Но тоа намигнување тој би го раз-
брал многу пријателски, а девојката сигурно би се навре-
дила. Зашто беше очебијно дека девојката многу сери-
озно ги сфаќа работите и игра разни игри за да постигне 
чудни работи. И војникот играше игра. Тој се преправаше 
дека не ја сака, или дека е рамнодушен, веројатно за таа 
да му биде верна подолго време. Ете, затоа би му намиг-
нал: дека ја разбира неговата и нејзината несреќа и дека 
не би дозволил да падне во таква мрежа. He поради тоа 
што го разбира како љубовник, што му ја пофалува не-
вестата, или поради завидливост – а тоа би значело „би 
сакал да сум на твое место“. He. Туку со едно мирно чув-
ство дека е многу над него, дека е негибнат.

На плажата доаѓаше и еден инвалид. И тој беше по-
стојано сам, но неговата осаменост беше од несреќа, не 
од филозофија. Мачно му дејствуваше неговата појава и 
тој избегнуваше да го гледа. Би можел да се занимава 
и со една интересна брачна двојка. Тие по цели часови 
не прозборуваа ни збор, лежеа на песокот неподвижни, 
како водата да ги исфрлила на брегот. Изгледаше како 
да се среќни заедно, па нема што да си кажат. Но тој не се 
лажеше. И тие живееја во самотија, но нивната самотија 
беше од неподнесување.

Доаѓаше и една кафеанска пејачка. Таа секогаш беше 
весела и секогаш пискаше, но и за неа би можел да се 
заколне дека нешто не ѝ оди како што треба. Можеби на 
човекот му е својствено да е сам, мислеше понекогаш, 
можеби му е исто така уште повеќе својствено да бега 
од самотијата. Ако е така, тогаш неговата осаменост е 
најсреќна. Тој избегал далеку пред сите, и останал цел.

Co најголемо задоволство го следеше малиот. Малиот 
беше дете на една бела жена. Многупати помисли дека 
е тоа вонбрачно дете, или дете без татко, нешто слич-
но. Но не беше сигурен. И мајка со маж би можела да се 
држи како белата жена. Видел тој и полоши нешта. Но 
и покрај сѐ, тие двајцата со нешто го возбудуваа. Може-
би не го возбудуваа токму така како што се вели, но со 
нешто ги одделуваше од другите луѓе на плажата. Беше 
сигурен дека е тоа поради малечкиот. За белата жена не 
сакаше многу да мисли. Беше сигурен само дека е не-
среќна и дека бара нешто, и дека и самата таа не знае 
колку несреќно изгледа. Таа го запушташе своето дете 
и би можел да рече дека лошо се однесуваше со него. 
Кога ќе дојдеа нејзините кавалери, таа сѐ некаде го гоне-
ше малечкиот, а кавалерите се потсмевнуваа на нејзини-
те усрдни настојувања да остане без него. Ете, би можел 
за тоа да ја исплука. Или би можел за час да го повика 
малечкиот и да му раскаже нешто убаво, за да заборави 
кутриот на својата несреќа. Но и тоа не би чинело за него. 

Тој би требало да остане далеку од сѐ, за да го зачува 
своето спокојство. И не ќе дозволи тоа да се растури. 
Зашто тој ги помни убаво оние ужасни мигови кога му се 
чинеше дека доживува пропаст. Внимава на секој збор 
што ќе го рече, внимава на секој збор што ќе му го речат, 
внимава на движењата, внимава на мислите, внимава на 
сѐ. Тоа е лудило. Беше во него и не ќе дозволи пак да 
се врати таму. Осаменоста ќе ја чува како скапоценост и 
нејзината тишина ќе ја почитува како живот.

Но белата жена беше само малку подалеку од него и 
додека легнуваше врз душекот тргнат во сенка, богато 
ѝ се наѕиркаа снежните свијоци на градите. Проќелаве-
ниот кавалер со достоинство на набљудувач се џареше 
во нејзините колкови растурени по душекот како теста 
од непечени лебови. И за миг стана чуден пресврт. Кава-
лерот слегуваше кон водата за да се искапи со другата 
жена што доаѓаше заедно со белата жена; белата жена 
го подигна навреденото лице, а малиот записка: „Колку 
ми е мило, мамице, о слатка моја мамице, о колку ми е 
мило што тој чичко си отиде, мамо ма мамице“.

А кога детето дојде кај него, изгледа дека таа го беше 
пратила за да се ослободи од него и да го покрие своето 
унесреќено лице со душекот, тој толку се возбуди, како 
недозволено да го беше допрел нејзиниот бел колк, до-
дека таа спие, или додека не го гледа. „Чичко, што пра-
вите вие тука?“ рече малиот. „Се сончам“, одговори, иако 
не знаеше дали најправилно постапил, дали да му одго-
вара и така да се задолжи да му дава и нови одговори. 
Можеби беше подобро да не покажува дека сака да му 
одговара, да се заврти на другата страна и така и пона-
таму да си остане спокоен. Зашто оваа врска со белата 
жена, преку детето, одеднаш му стана толку блиска и 
остварлива што го збуни и возбуди како да завлегол во 
длабочина неколкупати поголема од него, без сигурност 
дека оттаму може да исплива пред да се умори и потоне. 
Но избрза и рече: „Се сончам“, а детето од тоа се ослобо-
ди, седна крај него и со воздишка додаде: „Мајка ми е 
многу несреќна, чичко. Дури нејќе ни да ме гледа, толку е 
несреќна.“ „Зошто?“ го праша тој малечкиот, зашто уште 
повеќе го збуни неговата кротка доверливост и неговото 
остарено сериозно лице, и говорот што втеруваше морни-
ци. „Зошто мислиш дека е несреќна?“ „О, тоа веќе се знае, 
чичко“, рече малиот, „сите веќе тоа го знаат. Затоа што 
оној чичко што се бања сега трча повеќе кон тетка Рушка 
отколку кон мама. A порано доаѓаше кај мама, но јас не 
му се допаднав и сега тој оди кај тетка Рушка. И затоа 
сега мама ме мрази“. „Тебе така само ти се чини“, рече тој, 
„мама ти никогаш не може да те мрази и да знаеш, таа 
ни малку не се грижи за оној чичко што трча по тетка ти 
Рушка. Таа те има тебе и тоа ѝ е доволно.“ „А, не, чичко, 
вие ништо не знаете“, рече малиот, „мама не може да ме 
гледа и еве сега ме истера и ми рече да не ѝ се појавувам 
пред очи.“

Малиот ја стави главата врз колениците и откосо гле-
даше во песокот, со очи што одвај ги задржуваа солзите.

Нему срцето му удираше како коњски копита в камен, 
грлото му се исуши и умот му се замати. Да го преземе ли 
сега чекорот за кој сонуваше многу ноќи? Малиот страда. 
Само ако му ја префрли раката преку рамото, тој ќе биде 
негов. Потоа се стресе: не, неговата улога не е во тоа, да 
надигра некого. Тој сака да помогне, тој сака да му помог-
не на ова дете што е само, зашто гледа дека самотијата 
е ужасна за едно човечко суштество што се предава на 
животот. Дали понекогаш и мудреците не се несреќни 
поради своето достоинствено самоодрекување? He би 
сакал да мисли повеќе за тоа дали има право што решава 
да живее вака или онака, тој сака да ѝ помогне на белата 

„Со својата прва книга за возрасни, расказите ‚Ден за ле-
тување’ (1964), Оливера Николова суверено навлегува 
во нашата современа литература. Тоа овде уште значи 
суверено и неприкосновено... ако се рече за неа дека е 
еден изразит раскажувач кој кон своето раскажување 
има интраоргански однос, автор во чија проза се согле-
дува една лична и животна инспирација и за кој може 
да се рече дека  имал што да раскажува пред да почне 
да раскажува. (...) Успехот треба секако да се бара во 
хетерогеноста и разностраноста на ракурсите од кои 
таа ја набљудува жената...“

Ѓорѓи Старделов
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жена, зашто таа чудно го возбудува, не, тој сака да му по-
могне на малиот. Потоа ќе биде мирен.

Малиот ја крена главата кога ја почувствува неговата 
рака врз рамото и дури тогаш неговите очи ги пуштија 
солзите. Тој посилно го прегрна и срамејќи се од некое 
свое внатрешно забранување, го привлече на гради во 
цврста прегратка. Топлина и тиха среќа дека малиот се 
повраќа ги нагризаа неговите осаменички филозофии, и 
тој во тој нем и краток преграб беше добар и решителен 
човек, што не се плаши од погледите на луѓето и што 
сака да се нурне во нив.

„Дојди да видиме дали мајка ти има кибрит“, му рече на 
малиот, „не би било лошо јас и таа да испушиме по една 
цигара, нели?“

Малиот појде како во сон, а тој ја замислуваше нејзи-
ната пресретлива насмевка и нејзината подоцнежна до-
верливост, па и раката што ќе му ја подаде. Го опфаќаше 
гордост дека таа ќе може да му пркоси на проќелаве-
ниот кавалер, дека не ќe биде сама, вечер ако сака ќе ја 
изведе на корзото крај брегот, заедно со малечкиот, се 
разбира; таа може да го фати и подрака, па ќе појдат и 
в слаткарница, потоа заедно ќе одат на капење, и тој ќе 
го учи малечкиот да плива, па заедно ќе пливаат далеку, 
додека малечкиот ќе ги гледа од брегот и ќе им мавта, 
и сите заедно ќе седат на ова место крај карпата и ќе си 
носат тука јадење, а тетка Рушка нека се перчи само со 
кавалерите, просто нека ѝ е, па ќе сфати дека е сето тоа 
бесмислено, и ќе ја напушти таа понижувачка игра, а тој, 
таа и малечкиот ќе им се потсмевнуваат на кавалерите и 
ќе бидат спокојни, и ненавредувани, сѐ заедно, сѐ заедно.

Зошто не ја сфаќа мојата жртва. Зошто така студено го 
подава кибритот и нејќе да ја земе мојата цигара, зошто 
не сфаќа дека сакам да бидеме среќни и да бидеме сите 
заедно, зошто малиот не го земе од мене и не го фати 
за неговото мало раче, зошто во моментов не го прегази 
своето достоинство, кога е нервозна, и зошто не го на-
прави она што секако би ја усреќило. Со еден налицкан 
кавалер може да биде повеќе, а со мене нејќе ни да проз-
борува.

„Благодарам за кибритот. Јас и малиот, знаете, доста се 
спријателивме... Имате прекрасен син.“

Би можела барем да се насмевне. Тогаш можеби би ѝ 
рекол за онаа вечер, за излегувањето, за слаткарницата, 
со малечкиот, таа би била почестена, но вака не може да 
ѝ рече. Таа смета дека е тој некој од оние нејзини кава-
лери што ја ползува нејзината сегашна слабост. Затоа го 
мрази. Затоа мрази сѐ што е негово, и затоа не ја поднесу-
ва ни неговата сенка врз своето тело.

Цигарата ја пушеше без волја и стоејќи врз неа, оптег-
ната на душекот. Таа не го зазборуваше и крајна одврат-
ност кон сѐ машко и кавалерско ѝ се читаше на лицето. 
Таа сигурно го знаеше, тој беше оној независен осаменик 
за кој зборуваше и тетка Рушка, и кому секако би му прет-
ставувало вистинска лутрија и да се поздрави со жена. 
Претпоставуваше дека така размислуваат за него и тоа 
ја нагриза неговата сигурност. Потоа почна да се прашу-
ва што го натера да се понижи за да се покаже добар. 

Најпосле пристигна и неговото постојано расположение 
– да бега од секој допир со животот, за да избегне и по-
нижуваље.

Ако додека ја испушам цигарата до половина таа не се 
јави, и ако не рече ни збор, веќе никогаш нема да ја беспо-
којам и ќе си одам како ништо да не барам од неа. Малеч-
киот ме гледа со тага и со љубопитство, би можел заради 
него да побрзам со своето решение. Излегувам глупав, и 
натраплив, таа сега го пцуе моето срце.

Цигарата ја премина половината. Тој го закопа првиот 
чекор во карпата, решен да се врати во своето засол-
ниште и во својата лушпа, сам, без никого, спокоен и не-
навредуван, кога зад себе чу тивко помрднување и глас 
произведен низ стиснати заби. Се заврте со радост во сето 
свое тело желно за луѓе и друштво. Малечкиот беше го 
издолжил својот танок врат кон него, и во ропот, како да 
ги сфати неговите намери, го испушти оној неопределен 
звук на задржување. Но тоа беше уште поголема болка. 
Тој, што првпат ова лето се осмели некому да му пријде, и 
прв да ја подаде раката за зближување, заборавајќи на сѐ 
што беше решил, заборавајќи на сѐ што беше измислила 
неговата самотија како оправдување и како своја смис-
ла, тој беше изигран и оттурнат, како и многупати досега, 
беше изложен на подбив.

Чекорите што личеа на трчање и што го доведоа до 
неговото засолниште не успеаја да му скријат дека онаа 
стара брачна двојка го следи со ликување и дека де-
војката на оној војник го гледа со своите големи сиви очи 
под шапката како лустер.

Зад карпата беше пак сам, и небото беше одозгора, и 
сонцето, и водата долу, и тишината, сѐ како што сакаше. 
Тука пак ја подаваше главата уверувањето дека самот-
ната благодет на мудреците треба да се прими жедно и 
безрезервно. Барем кај оние што ја откриле. Зашто един-
ствено тогаш човекот останува неранет, а кога ќе биде 
неранет, никогаш не ќе има лоша мисла за другиот. Мо-
жеби затоа испосништвото води до светост. Тој тоа го 
сакаше. Но белата жена со распуштени колкови сѐ уште 
постоеше, постоеше и нејзината жед за друштво со чо-
век, постоеше и неговата жед за друштво со човек, тие 
бараа исто, а нивните патишта не можеа да се сретнат. 
Постоеше и малечкиот, кој беше првиот што ја откри 
пред него својата несреќа. Тоа ги подрина шините по кои 
јуреше неговата самотија. Постоеја и луѓето што сакаше 
да ги сака и да го сакаат, постоеја сите тие, а тој бараше 
да биде сам, за да остане неповреден.

Таа е таму, тој е овде, малечкиот е на брегот, тие се не-
разбрани и далеку. Никогаш веќе нема да се сретнат. Но 
одеднаш може да се случи таа да дојде, да седне до него 
молчејќи, и бидејќи веднаш не би можела поинаку, да 
почне со извинување дека не ја прими неговата цигара. 
Потоа ќе се разберат, а за подробностите не е нужно да 
се мисли, зашто кога и двајцата ќе го насетат бараното, 
зборовите ќе престанат да го имаат своето вистинско 
значење и ќе го откриваат само она што е скриена мисла.

Мижеше, а сонцето врело и мајчински беше квакнало 
врз неговите клепки. Кога се обиде да ги подотвори, тоа 
удри во очното млеко со острите замижувачки сабји, и го 
присили да ги затвори. Брзо го направи тоа, вака и поза-
доволен од мислите што течеа неусилено под завесата 
на клепките. Замижи, помисли со внатрешна насмевка, 
замижи за да веруваш.

(Од книгата „Ден за летување“.  
Скопје: Култура, 1964, 47–55)

„Секојдневието е секако суштествената средина на 
дејствието на оваа книга раскази (‚Ден за летување’). 
Основниот тон нејзин: незадоволството со неговото 
сивило, со плитката вода на неговите пловидби, со сит-
ните дамки на неговите мали пакости кои го заматуваат 
прозорецот на животот.“

Влада Урошевиќ
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УБАВИНА, ДОБРИНА И ВИСТИНА
ИВАН ЏЕПАРОСКИ

Дури и папата Франциск, со своето теолошко и фи-
лозофско образование, при својата неодамнешна 
евангелска посета на Македонија на 7 мај 2019 годи-
на укажа на неодминливата потреба постојано да се 
потсетуваме дека вистината, добрината и убавината 
се клучните нешта важни за нашето секојдневно жи-
веење, но и за нашата цивилизација во целина. Фило-
зофијата знае дека добрината и доброто непосредно 
се врзуваат за етиката, а убавината и убавото за есте-
тиката, но колку би било прекрасно да можат да се 
поврзат вистината и вистинитоста (покрај нивната не-
сомнена врзаност за логиката и за епистемологијата) 
и со политиката. Но, за жал, сè помалку вистина има 
во политиката, па таму дури започнаа да се загова-
раат и идеите за релативизирање на вистината и за 
постоње на повеќе вистини, или дури за некакви „ал-
тернативни факти“. 

Сепак, на филозофите одамна им е јасно дека низ 
историјата на нашата култура и цивилизација биле 
разликувани и се разликуваат три највисоки видови 
вредност: доброто, убавото и вистината. Се спо-
менуваат во заедништво уште во времето на Платон 
(Plato, Phaedrus, 246 E) и оттогаш се одржуваат и опс-
тојуваат во рамките на европската мисла. Ова тројство 
во средниот век се пројавува и во латинската форму-
ла: bonum, pulchrum, verum, но со малку поразлична 
квалификација, не како три вредности, ами како три 

„трансценденталии“, т. е. највиши видови предикати. 
Затоа полскиот естететичар Владислав Татаркјевич 
со право бара да запомниме дека „убавината од мно-
гу одамна во културата на Западот се смета како една 
од трите највисоки вредности“. Тој натаму укажува и 
дека „биле разликувани и се разликуваат три вида 
активизам и начини на живеење: теорија, дејност, 
творештво и дека оваа поделба постои уште од вре-
мето на Аристотел“ кој, всушност, и прв ја воведува во 
филозофијата (Tatarkiewicz 1980).

Токму затоа, разурнувањето што се случи во совре-
меноста на триединството што постоеше меѓу етика-
та, естетиката и логиката во минатото, врз основа на 
целосното изделување на естетиката од етиката и од 
логиката (епистемологијата), на естетското и убавото 
од етичкото и доброто, како да доведе до една ситу-
ација на целосно исчезнување на добрината и висти-
ната од уметноста и од книжевноста и на бегство на 
книжевноста од домените на етиката и на епистемо-
логијата (логиката). 

 Но кога сме во допир со убавината, кога ја искуству-
ваме убавината со сите пори од нашето тело и со сите 
сетила што ги имаме, ние едновремено сме во допир 
и со вистината и со добрината, та така овој триумви-
рат „убавина-добрина-вистина“ во сета своја целина, 
дури и на рамниште на секојдневна комуникација, нè 
опфаќа со сета своја силина. Одгласите на овие идеи 

СТАВ 
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за проширено разбирање на убавината ги наоѓаме и 
во раздобјето на романтизмот и на трансцендента-
лизмот, зашто во стиховите на Џон Китс од неговата 
прочуена „Ода на грчката урна“ (Poems, 1820), се пее 
сè уште за некогашното единство на убавината, до-
брината и вистината:     

„Beauty is truth, truth beauty“, — that is all

Ye know on earth, and all ye need to know.

John Keats, “Ode on a Grecian Urn” 

„Убоста е вистина, вистината убост“ тоа знаеш

и сал тоа на свет треба да се знае. 

(препев Драги Михајловски)

Сето ова го наоѓаме и кај Ралф Валдо Емерсон во 
книгата „Природа“, каде што се вели: „Убавината е 
белегот што Бог го става врз доблеста“ – “Beauty is 
the mark God sets upon virtue” [Ralph Waldo Emerson, 
Nature (1836), Chapter 3: “Beauty”], за сето ова, веќе кај 
Шарл Бодлер и во неговите „Цвеќиња на злото“ и про-
кламираната естетика на грдото – да исчезне, за да не 
се појави во книжевноста до денешни дни.

Но што е, впрочем, убавината? Одговорот на ова 
прашање колку што е лесен толку е и тежок, зашто 
ова прашање со себе повлекува и цела една низа до-
полнителни прашања кои можат да се формулираат 
и на следниов начин: Што е она што постои во опре-
делен предмет и што него го прави убав? Во што се 
состои искуството на убавината и какви белези тоа 
треба да содржи? Дали убавината постои во предме-
тите (објектите) или во субјектот кој ја восприeма или 
суди за убавината? Дали убавината е субјективно или 
објективно определена? Дали постојат определени 
формални својства што можат да бидат нужни и дос-
татни услови за нешто да може да биде определено 
како убаво? Дали постои некое посебно чувство на 
задоволство што ние го чувствуваме кога ја искуству-
ваме убавината и дали и колку тоа задоволство се 
разликува од другите видови задоволства? Дали 
естетиката треба да се занимава само со убавината 
во уметноста или и со убавината во природата? Дали 
врската помеѓу убавината и уметноста и денес е акту-
елна или таа е само дел од историјата на уметноста 
или историјата на убавината? Дали убавината и до-
брината сè уште можат да одат заедно? И дали тоа е 
пожелно? 

Кон оваа низа од прашања можеме да ги придода-
деме и оние што ги поставува еден од најзначајните 
естетичари на нашето време – Роџер Скрутон – во 
предговорот на својата книга за „Убавината“. Таму 
тој, откако ќе укаже дека судовите за убавината што 
се врзуваат за вкусот како да не можат да имаат ра-
ционално засновување, поучно се прашува: „Ако е 
така, како можеме да го објасниме воздигнатото ме-
сто што убавината го има во нашите животи, и зошто 
тогаш треба да ламентираме врз фактот – ако е тоа 
факт – дека убавината исчезнува од нашиот свет? И 

дали станува збор за тоа, како што многу писатели и 
уметници уште од времето на Бодлер и Ниче укажу-
ваа, дека убавината и добрината можат да се одде-
лат, така што стварите можат да бидат убави токму 
во однос на нивната иморалност?“ (Scruton 2011: XI) 

Се чини дека клучниот проблем е токму во одде-
лувањето на убавината од добрината, а згора на тоа 
и на исчезнувањето и на убавината и на добрината 
и на вистината од современата уметност и книжев-
ност. Дека нешто на овој план се менува во првите 
две децении од овој век покажуваат и низа студии 
(Armstrong 2005; Nehamas 2007; Scruton 2011) кои 
повторно ги реактуализираат овие идеи за троедин-
ството на убавината, добрината и вистината, а дека 
тоа е, навистина, потребно и посакувано нагледно по-
кажува и овој мој текст посветен на темата: убавина, 
добрина и вистина. 
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Иван (Ивица) Џепароски (1958, Скопје) е поет, естетичар, 
теоретичар на културата и преведувач. Дипломирал на 
Филозофскиот факултет во Скопје, каде што магистри-
рал и докторирал. Автор е на дваесет и осум книги, и 
тоа: шест поетски, тринаесет од областа на естетиката 
и културната теорија, три поетски антологии и шест 
теориско-есеистички избори. За своето творештво ги 
има добиено наградите „Млад борец“ (1984), „Димитар 
Митрев“ (1993) „Парадигма“ (2009) и „Браќа Милади-
новци“ (2016). Добитник е и на наградата „Григор Прли-
чев“ (1993) за поетски превод. Работи на Филозофскиот 
факултет во Скопје како редовен професор по предме-
тите Естетика, Историја на естетиката и Филозофија на 
културата. Бил и е раководител на Институтот за фило-
зофија (2004 – 2009; 2013 – ) и секретар на Македонски-
от ПЕН-центар (1999 – 2001; 2008 – 2014). Се занимава 
и со превод: Вилијам Блејк, Џејмс Џојс, Јосиф Бродски, 
Дејвид Хјум итн. Неговата поезија и некои од неговите 
теориски дела се преведени во посебни книги на над 
десет странски јазици во светот, а избори од неговата 
поезија се објавени во одделни книги во превод на ан-
глиски, бугарски, српски и романски јазик. Неговата ан-
тологија „Македонскиот есеј“ е преведена на англиски, 
француски, германски, руски, шпански и кинески јазик, 
додека книгата „Уметничкото дело“ на албански јазик.
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Бранко Прља

СКОПЈЕ, 30 ГОДИНИ 
ПОДОЦНА
По повод на излегувањето на книгата „3 минути и 53 се-
кунди“ на Бранко Прља на англиски јазик (која на македонски 
излезе под псевдонимот Берт Стајн и влезе во финале за 
наградата на „Утрински весник“  „Роман на годината“ 2015), 
и во пресрет на 2020 година, објавуваме извадок од книгата.

ICE ICE BABY - VANILLA ICE (1990)
[...] Живеев во Скопје. Летниот распуст заврши и се под-

готвував да се вратам за Сараево. Иако ми беше чудно тоа 
што татко ми не ми се јави цело лето, па ни за роденденот, 
решив да не мислам на тоа. Имав работа, требаше да си ја 
спакувам облеката и да, ски-ролот, не смеев да го забора-
вам тоа. Немав многу други работи.

Седев така, подготвен за пат, и ја чекав мајка ми. Таа дој-
де од работа и се стаписа кога ме виде. Не ù беше јасно 
што се случува. Ѝ кажав дека ќе одам малку во Сараево 
да си ги видам другарите, но дека при првата прилика ќе 
дојдам повторно.

„Кај кого ќе одиш?“ ме праша речиси во шок.
„Па, дома“, одговорив збунето.
„Но, ти сега живееш тука...“
Повеќето зборови коишто ги слушаме во животот се 

безначајни и површни, но некои толку ти го менуваат жи-
вотот што остануваат засекогаш со тебе. „Јас сега живеам 
тука“, стана мојата мантра во следните години и направив 
сè што можев тоа да биде навистина така.

Се откажав од мојот јазик, од моите обичаи, од себеси 
каков што бев, друштвеноста се претвори во желба за оса-
мување, омразата кон книгите во љубов кон книгите, неу-
чењето во опсесивно учење, а јас од еден човек во друг. 
Дали тоа беше добро не знам, но знам дека беше нужно.

По неколку месеци поминати во самонаметната „изола-
ција“ почнав да излегувам. Во Дебар Маало имаше еден 
клуб со име Doors, даркерско место, мистично и магично, 
внатре гореа свеќи и мирисаше на мирисливи стапчиња. 
Таму за прв пат се запознав со македонската алтернатив-
на музичка сцена, која не беше доволно позната во Југо-
славија. Освен Влатко Стефановски, не познававме никој 
друг. Македонија генерално беше маргинализирана во 
Југославија и како што поминуваа годините во мене сè по-
веќе се будеше бесот заради тоа. 

Мојот живот се претвори во борба за правата на онеправ-
дените, жртвите, тивките и нена метливите, осудуваните, 
оставените, забора вените, потценетите. Сакав Македонија 
да биде признаена и почитувана, но тоа честопати не беше 
така. Јас и мојата нова земја бевме отфрлени и сè што мо-
жевме да направиме е да работиме на себеси, опсесивно, 
со многу жртва и предаденост. Па, ако другите го препо-
знаат тоа, добро за нив.

[...] Во училиште имав другар којшто по малку наликува-
ше на Ванила Ајс, висок и русокос, со косата нагоре. Физич-
ки бевме сосема спротивни, но набрзо станавме најблиски 
другари. Седевме заедно во клупа, а ни по дома не се де-
левме, или тој кај мене или јас кај него. Понекогаш знаеја 
да го задеваат зашто беше висок и несмасен, а мене тоа 
страшно ме лутеше. Се викаше Тимур и ми беше најдобар 
другар, но веројатно и повеќе од тоа, тој ми беше замена за 
сите другари од Сараево коишто ги изгубив и кои никогаш 
повеќе нема да ги видам, тој беше супер-херој на другари-
те за мене.

Ice Ice Baby во тоа време беше хит кој ги тераше луѓе-
то на полудување - некои од радост, а некои од очај. Со 
неколку другари од маалото се собравме кај мене дома, и 
додека Ice Ice Baby свиреше, ние шизевме. Тимур играше 
со неговото познато лилјачко играње, т.е. си ја отвораше и 
затвораше тексас-јакната со рацете, додека главата си ја 
клатеше напред-назад, како некоја птица.

[...] и музиката се менуваше. Се роди MTV unplugged, а јас 
си ја купив првата плоча, The Razors Edge од AC/DC. Песна-
та Thunderstruck и звукот на плочите навистина ме погоди 
како гром. Станав зависен. Немав пари за плочи, а очајно ги 
сакав. Мајка ми ми даваше пари да купувам сендвичи од 
Седмица за да не се делам од другарите и полесно да се 
вклопам, а јас штедев. Гладувањето секој ден беше мала 
жртва за плоча секоја недела.

„Од каде ти се волку нови плочи?“ ме праша мајка ми и 
тоа беше крајот на моето „купување“ сендвичи. Така почна 
мојата историја на пити за ужина по кои станав познат и во 
основно и во средно училиште.

Некои од нас живееја за музиката и напредните идеи, а 
Смики беше еден од нив. Овој подоцнежен основач на САФ 
носеше Мартинс чизми и слушаше некој тежок нојз-метал 
во седмо одделение. За него владееше мит дека кога ле-
жел во болница, поради некоја скршеница, за неколку дена 
од здодевност ја прочитал Библијата, а понекогаш пред 
сите знаеше да изрецитира многу стихови од некоја од 
Шекспировите драми на англиски. Но, Смики беше еден во 
милион, а нашата држава не се интересираше за напредни 
деца, туку за назадни идеи. Отворено почна да се зборува 
за етнички конфликти. Нам, децата, ни беше незамислива 
помислата еден народ (бидејќи Југославија за нас беше 
еден народ) да се раздели. Ние бевме целина и сплотено 
единство. Но постарите, кои се сеќаваа на едно поинакво 
минато на Југославија, знаеја дека работите стојат поина-
ку. И беа во право.

Се шлепавме на камионот на младоста и безгрижноста 
дури можевме. Но, не за долго.

Бранко Прља (1977, Сараево) е писател и графички дизајнер. Од 1990 живее и работи во Скопје. Дипломирал на 
факултетот за Арт и дизајн. Има објавено многу прозни дела. Основач е на првиот електронски конкурс за литера-
тура во Македонија, „Електролит“, на порталот за наука и уметност, arno.mk и на групите како „Дај, не фрлај“ преку 
кои работи на решавањето на проблемите во екологијата. Член е на Здружението на новинарите на Македонија.

НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ 
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Петар Андоновски

ИСЧЕЗНУВАЊЕ 
На почетокот на летото требаше да поми-

нам две недели во болница. Последниот ден од 
првата недела Владо дојде и рече дека излегувам 
порано. Кога влеговме во неговата кола, од фио-
ката пред мене извади бел плик. На него беа напи-
шани моето и неговото име. Десната рака уште не 
можев да ја мрдам од повредата, па тој самиот го 
отвори. Извади две авионски карти и ми ги стави 
на колена. 

Да не се превртев од терасата, најверојатно ни-
когаш немаше да се случи тоа што се случи подо-
цна. Вечерта кога се случи несреќата Владо пра-
веше забава по повод дваесет години актерска 
кариера. Уште на почетокот бев против таа забава. 
Владо немаше ниту една значајна улога во својата 
кариера. Секогаш добиваше споредни, безначајни 
улоги. Еднаш му понудија улога во филм и од два 
часа, колку што траеше филмот, тој се појави цели 
десет секунди. И тогаш ги собра сите пријатели 
да ги почести. Владо сака забави. Секоја прили-
ка ја користи да биде меѓу луѓето. Ужива во нив-
ното внимание. Најверојатно и затоа е актер. Јас 
целиот живот го поминав во библиотека. Првин во 
читалница, а потоа како библиотекар. Сѐ што ми 
причинуваше задоволство беше читањето книги и 
пишување критики за нив. На Владо му бев како 
сенка. Секаде го придружував, но никој не ме за-
бележуваше. Така беше и таа вечер. На забавата, 
покрај сите негови колеги и пријатели, беа покане-
ти сите од естрадата и политиката. Владо сака да 
се дружи со политичари. Тој е од оние луѓе што е 
близок со секоја власт. На неговите забави често 
може да се видат и луѓе од опозицијата. Тој смета 
дека секогаш треба да се биде во добри односи со 
нив, зашто кога ќе дојдат на власт така полесно ќе 
може да стане нивен миленик. Иако сметав дека 
тоа е лицемерно, никогаш му го немав кажано. Јас 
немав став за ништо. Дури ниту за книгите за кои 
пишував критика. Секогаш ги објавував само по-
зитивните, никогаш и негативните критики. Знам 
дека Владо мислеше дека тоа е лицемерно, но ни-
когаш ми го немаше кажано. 

Таа вечер, на забавата, беше и Иван. Со Владо 
го немавме споменато повеќе од дваесет години. 
Кога ќе го видевме на телевизија, веднаш менував-
ме канал. Или кога некој од нашите пријатели ќе го 
споменеше, Владо веднаш ја менуваше темата. 

Цела вечер го избегнував, впрочем, како и сите 
овие години. Се поздравив со него и заминав како 
што тој замина пред дваесет години. Без објасну-
вање. Цела вечер чувствував горчина од неговото 

присуство и лутина што Владо не ми кажа дека и тој е 
поканет. Засолништво најдов во еден темен агол на те-
расата. Целиот град беше под мене. Стоев потпрен на 
една врба чии гранки паѓаа врз светлината на градот. 
Освен еден келнер кој поминуваше со подавалник 
со пијачки, никој друг не ми пријде. Дури ни Владо. 
Таа вечер првпат пиев алкохол. Сакав што побргу да 
заврши. Од подавалникот земав што ќе ми дојдеше до 
рака. Пијачките ги пиев брзо, сѐ дури не почнав да чув-
ствував мачнина во желудникот. Не сакав да отидам 
до тоалет за да не го сретнам Иван. Се свртев кон 
оградата и почнав да повраќам. А потоа само ме про-
голта темнината. Имав чувство дека паѓам врз градот. 
На главата почувствував силен удар. Десната рака ми 
трпнеше. Се обидував да го поместам телото, но не 
можев да се мрднам. Во еден миг повеќе ништо не чув-
ствував. Дури во болницата се свестив. На моја среќа, 
под терасата имало друга, поголема, од долната сала. 
Владо стоеше до мене и ме гледаше загрижено. Зад 
него стоеше Иван. Кога го видов, ги затворив очите. 
Имав чувство дека уште ми се повраќа. Не сакав да ме 
гледа во таква ситуација. Сакав нешто да кажам, ама 
се плашев да ја отворам устата за да не исповратам. А 
потоа повторно потонав во мракот. 

Владо сакаше да си дадеме уште една шанса и да 
заминеме заедно на патување. Тоа патување требаше 
да нѐ зближи, па затоа одлучил да не кани пријатели 
со нас како што правеше секое лето. Тогаш, на почето-
кот на летото, неколку дена по моето излегување од 
болницата, тргнавме на патување. Јас и тој. Сами. На 
островот К.

(Извадок од романот „Неверство“, кој треба да излезе 
во мај 2020 г., во издание на Или–Или)

Петар Андоновски (1987, Куманово) дипломирал на Катедрата за општа и компаративна книжевност. Автор е на: 
„Ментален простор“ (поезија, 2008), „Очи со боја на чевли“ (роман, 2013), „Телото во кое треба да се живее“ (роман, 
2015, Роман на годината на „Утрински весник“), „Страв од варвари“ (роман, 2018). 

НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ 
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НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ 

Гледам долго во екранот. Не можам да читам. А би било 
добро кога уште еднаш би си го прочитала романот. Морам 
да го имам прочитано уште еднаш пред да му го дадам на 
издавачот. Треба да го прочитам уште еднаш коректорски. 
Гледам во компјутерот. Си го гледам одразот. Ова не сум јас. 
Ова се контури на моите солзи. Слушам музика што боли. 
Една чудна жена што пишти од болка. Како мене. Како јас 
кога мислам на Лин. А надвор врне. Како да дошол крајот на 
светот, а јас седам во мојата арка и го чекам исчезнувањето. 
Го сакам дождот. Сакам кога се пробива гласот на оваа 
жена низ капките. Излегувам за момент на балконот. Му 
дозволувам на дождот да плаче со мене. Небото е црно-
модро. Како во мојата утроба. Се враќам назад и седнувам 
пред компјутерот. Морам по петнаесет минути гледање во 
празен екран да го читам текстот. Ме пречекуваат буквите 
од романот. Сега засега се само хаотична збрка, што кога 
ќе го насочам своето внимание стануваат букви што прават 
зборови. Зборовите реченици, а речениците – цел еден 
живот. Ме совладува уморот. И дождот однадвор. И жената 
што пее. Ама јас читам. Како да е тоа првата и последна 
работа на овој свет што треба да ја направам. Жената пее 
страшно добро. Ме лазат морници. Жената се вика Lhasa 
и пее за својот одамна чекан љубовник. И упорно ѕвони во 
оваа песна. Како јас кога го чекам Лин и халуцинирам дека 
доаѓа. Се насочувам кон текстот, морам да се насочам. И 
читам...

Пролетта во домот на Веронови се наѕираше од 
ѕидовите на старата куќа, изабена од времето. Стариот 
господин Верон, учител во пензија, се потпираше на 
својот стап додека одеше да ја отвори вратата. Некој 
ѕвонеше подолго од вообичаено. А сите беа излезени од 
домот на Веронови. Ја чекаа пролетта во градината 
позади куќата. Додека се приближуваше кон влезната 
врата, стариот господин Верон помисли на својата 
најмала внука Епителија, која требаше да се врати од 
интернатот. Но, наместо малата Епителија, на вратата 
стоеше внимателно костумиран млад човек со цвеќе 
во раката. Како што забележа господинот Верон или 
чичко/татко Евгениј, како што го викаа скоро сите во 
градот, младиот господин личеше на еден од ликовите 
од романот што го читаше кога беше мал. А романот 
се викаше „Ана Каренина“. Да, му личеше на Вронски. Кога 
првпат ја запознава Ана. Наместо да продолжи да сонува 
со отворена врата, љубезно му рече на младиот господин: 
– Повелете!

– Ја барам Ана.
Стариот господин Верон ќе паднеше во несвест. 

Неговото ослабено срце не сакаше да си игра со 
метафизиката. Наместо да падне во несвест и да дозволи 
да го мавне мозочен удар тој се насмеа и праша: Која Ана? 
Во куќата на Веронови долго време никој не го носел тоа 
име. Откако почина мојата мајка, нека ѝ е лесна земјата, 
големата матрона Ана Верон, во оваа куќа никој не се 
осмелува да го казни детето со тоа име.

Младиот човек се насмеа, се накашла, како да му 
се заплеткале зборовите меѓу забите по ручекот, и 
повтори: Ја барам Ана. Ана. 

Стариот Верон не дозволуваше некој да си поигрува 

Ана Стојаноска
ПРОЛЕТТА ВО ДОМОТ 
НА ВЕРОНОВИ

Ана Стојаноска е писателка, театролог, професорка на 
ФДУ – Скопје. Дипломирала општа и компаративна кни-
жевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во 
2001 г. Постдипломските студии по театрологија ги за-
вршила на ФДУ, каде што и магистрирала (2003) и док-
торирала (2007). 

Авторка на: „Јас и Лин, отпосле“ (роман, Блесок, 2016; 
„Рациново признание“ 2017 и финалист за „Роман на 
годината“; второ издание Култура, 2019), „Дијалози во 
еднина“ (Култура, 2019), „Димитар Ќостаров – реалис-
тичката поетика и естетика на еден режисер“ (моногра-
фија, ФДУ, 2014) и „Македонски постмодерен театар“ 
(монографија, ФДУ, 2006). Приредувачка на: „Драми“ 
од Дејан Дуковски (Проартс, 2002) и „Современа ма-
кедонска драма“ (Микена, 2008). Нејзината монодра-
ма „Стаклен лампион“ е праизведена во продукција на 
Театра – Скопје, 2013. Авторка на деведесет студии и 
есеи објавувани во македонската и странската периоди-
ка, како и коавтор на неколку театарски монографии. Во 
2019 г. стана член на ДПМ. 

со него и затоа му ја затвори вратата. Продолжи кон 
салонот. Викна кон постарата ќерка Евросима. Но Ева, како 
што ја викаа сите, беше надвор и не го слушаше својот 
изнемоштен татко. Гласот на стариот Верон се мешаше 
со звукот на ѕвончето. Изнервиран од претходната 
посета, реши да не отвори. Меѓутоа, натрапникот 
беше невозможен. Одејќи кон влезната врата, викаше 
колку што го држи гласот: Евросима, Матеј, Екатерина, 
Евдокија, Алхамбра, Кордан, Марко, Сара, Калпурнија, и пак 
како по однапред зададено правило ги повтори и Евросима, 
и Матеј, и Екатерина, и Евдокија, и... тоа беа сите негови 
синови, ќерки, внуки, послугата. Но, немаше никој, кога 
ја отвори вратата очигледно заморен од годините и 
викањето, пред него стоеше млада госпоѓица облечена по 
последната париска мода од доцниот осумнаесетти век. 
Во рацете држеше шапка со цветови. Благо се поклони и 
рече:

– Јас сум Ана. Мислам дека пред малку ме побара еден 
човек. Да не знаете каде замина? Стариот господин 
Верон помисли дека склерозата си го сторила своето. 
Сега оваа млада госпоѓица го гледаше многу реално за да 
биде измислена. Не сакајќи да се вонземирува, се правеше 
дека не ја гледа и викаше: Евросима, Матеј, Екатерина, 
Марко, Сара, Евдокија, Евросима, Калпурнија, Марко, Сара...
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ПРЕПЕАНА ПОЕЗИЈА

ШЕЈМАС ХИНИ: 
ПОЕТОТ И 
ПРЕПЕЈУВАЧОТ

Претседатели, премиери, полити-
чари, поети, уметници и рок-ѕвезди 
заедно со илјада други луѓе ја напол-
ниле парохиската црква во Донибрук, 
јужен Даблин, на 2 септември 2013 
година. Се читале стихови од книгата 
Проповедник и од Првото послание 
на апостол Павле до Коринтјаните. 
Хини беше „голем човек, секогаш до-
бар човек“, ќе забележи архиеписко-
пот даблински. Во својата беседа на 
одарот, семејниот пријател монсињор 
Брендан Девлин (Brendan Devlin), 
меѓу другото, ќе рече: „Хини можеше 
да зборува со кралот на Шведска или 
со угледен професор од Оксфорд или 
со соседот од јужен Дери со таква не-
посредност и човечност“.

Во еден разговор за Шејмас Хини, 
симболот за поезија и симболот за 
Ирска, добитникот на Нобеловата на-
града за литература (1995), препејува-
чот на староанглискиот еп „Беовулф“ 
(1999), лауреат на Струшките вечери 
на поезијата (2001), Драги Михајлов-
ски ми вели: „[тоа е] уште еден доказ 
дека писателите или оние со потен-
цијал за писатели, најдобро можат да 
протолкуваат и да преведат едно врв-
но дело од книжевноста. Вреди, сека-
ко, да се спомене и една анегдота од 
неговиот престој во Струга. Пред да 
дојде да го прими ’Златниот венец‘ во 
2001 г. пријателите го убедувале да 
не доаѓа во Македонија зашто таму се 
водела војна. Шејмас наводно рекол: 
’Знам дека се работи за војна слична 
на нашата во Ирска. Во една улица се 
пука, но во друга се пие. Одам!’“

Песната „Од Република Совест“ 
[From the Republic of Conscience] е 
објавена во 1985 г., по повод одбе-
лежувањето на Меѓународниот ден 
на човековите права. Кога ќе влезете 
во канцеларијата на Амнести интер-
нешнел во Лондон, првото нешто што 
ќе го забележите на ѕидот се врамени-
те зборови на еден син на земјоделец 
од Дери – Шејмас Хини, најголемиот 
ирски поет на својата генерација, вис-
тински амбасадор на совеста, човекот 
чија емпатија за беспомошните и мар-
гинализираните е исто толку силна 
колку и соживувањето со човечкото и 
човечното.

ОД РЕПУБЛИКА СОВЕСТ 
(FROM THE REPUBLIC OF CONSCIENCE)
I
Кога слетав во република совест
беше толку бесшумно штом замреа моторите
што можев да го чујам српоклуниот свиркач високо горе над пистата.

Во одделението за имиграција, службеникот беше еден старец 
кој извади паричник од своето рачно ткаено палто
и ми покажа фотографија од дедо ми. 

Жената на царина побара да ги пријавам
сите слова од нашите обичаи за иљачи и маѓии
та штуроста да се излечи и да се запази од уроци на зли очи.

Без портири. Без толкувач. Без такси.
Сам своето бреме си го носиш и часкум
ти ги снемува симптомите на морничавата привилегија.

II

Маглата е страшен предзнак таму, но молњата
испишува универзално добро и родителите ги бесат 
повиените новороденчиња на дрвја за време на грмотевици.

Солта е нивниот скапоцен минерал. А школките
ги држат до уши за време на рождества и погребенија. 
Основата на сите мастила и пигменти е морската вода.

Нивниот свет симбол е стилизиран брод. 
Едрото е уво, катарката закосено перо,
трупот е устовиден, кобилицата отворено око.  

На нивната инаугурација, водачите
мора да положат заклетва дека ќе се држат до непишаниот закон и дека ќе плачат 
за да се покајат за својата вообразеност дека стапуваат на служба – 

и дека ќе ја укрепат својата вера дека сè што е живо извира
од солта во солзите исплакани од богот небесен
откако сонил дека самотијата му е вековечна.

III

Се вратив од таа стисната република
со празни раце, на царина
жената настојуваше дозволениот багаж да сум јас самиот.

Старецот стана и ми се вџари в лице
ми рече дека тоа било службено препознавање 
дека сега сум со двојно државјанство.

Затоа побара кога ќе стасам дома
да се сметам себеси за претставник
и да говорам во нивно име на мојот мајчин јазик.

Нивните амбасади, рече, биле насекаде
но работеле независно
и ниту еден амбасадор никогаш нема да се ослободи од своите должности.

Текст и препев: Марија Гиревска
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навали на нас студен 
ветер што го мрзне здивот 
уште во повојот. И јасно ми 

беше зошто запна Захарија да 
ѝ ја откријам тајната на брзото 
летање. За начинот престору-
вање штукеста фурија што вешто 
се провлекува низ просторните 
стапици. Јас ја знам комплетната 
теорија на летањето. Сите хипо-
тези, коефициенти, карамболи, 
парашутерски вештини. Но прак-
тично бев најбавниот летач меѓу 
јатото лилјаци беспоштедно нур-
нати во мракот. И килаво пафтав 
со потскратените крилја. 

„Направи нешто“, рече Захарија, 
„стори нешто од твоите теории“, 
молеше. „Зарем сите твои теории 
не вредат едно побрзо замавну-
вање со крилото?“ проколнува-
ше. 

„Јас ги чекам своите пет 
минути“, мудрував. „Минути кога 
ќе се види мојата вредност.“ 

И подлетнував и понатаму. 
„Ти немаш свои пет минути“, 

викаше Захарија. „Твојата вред-
ност е теориска. Ти си бесполе-
зен.“ 

И сѐ така ме навредуваше. 

***
И потоа уште цела сурија немо 

нѐ престигнуваше во летот. 
Лилјаци. Лилјачки. Лилјачиња. 
Постепено стануваме опашка во 
морето зазбифтани летачи. Кон 
што ли брзаа? Има ли цел во тем-
ницата? Или по навик само се 
павта низ мракот?

„Сакам побрзо да летам“, рече 
Захарија. „Сакам најбрзо да 
летам“, продолжи таа, „никогаш 
не сум сакала да бидам послед-
на“, беснееше. 

И сѐ така ме заглушуваше. Ме 
заглуши од глушење. 

„Последните мудро летаат“, се 
досетив. „Последните се безбе-
дни, Захаријо.“ 

И потоа ѝ докажував со приме-
ри од атлетски кросеви, велоси-
педски трки на кои никогаш не 
сум учествувал. 

Ме пресече. Со клунот завртен 
кон мене вршеше чудно летање. 
Некој напор роден од беспомош-
ност ја тераше напред. Кон оние 

што нѐ престигнуваа.
„Нашите можности се толка-

ви“, објаснив. „Секој лета според 
можностите.“ 

„А како да ги подобриме мож-
ностите?“ праша. 

„Со мудро летање“, одговорив. 
„Што значи тоа мудро летање?“ 
„Пушти ги побрзите напред. 

Нека одат напред, Захаријо.“ 
Тоа не беше доволно објасну-

вање. Доволно да ја разубеди. 
Да ѝ ги разбие големите илузии. 
И чувствував како нешто тајно 
се раѓа во нејзината лилјачка 
телосија. Како ме намразува. 
И ја сфаќа мојата ништожност 
во просторот. Сетив како расте 
иронијата во нејзиното летачко 
однесување. И потсмевот во гра-
качкото квинтно тркало. 

„Ти не знаеш да леташ, Ми-
хајло“, рече. „Ти сето време ме 
мавташ.“ 

„Се обидувам да сторам сѐ што 
можам“, реков. 

„Тогаш многу малку се обиду-
ваш“, ме пресече. 

„Ти не ме познаваш“, реков. 
„Доволно ми е твоето однесу-

вање. Твојот дострел е лесно 
читлив.“ 

„Но јас не размислувам само 
за ова летање, Захаријо. Мене 
ме интересираат сите летања. 
Отпорноста на воздухот притоа. 
Варијабилата на коефициентот 
на триењето што се јавува при 
отпорот. Дејството на летањето 
врз разместувањето на атмос-
ферските талози. Густината на 
облаците ако летањето се врши 
низ нив. Потоа можните нарушу-
вања на правецот.“

„А за кој правец зборуваш?“ 
праша. 

„За нашиот правец“, одговорив. 
„А кој е нашиот правец, Ми-

хајло?“
„Правецот на лилјаците, Заха-

ријо. Друг правец нема во темни-
цата.“

И се случи. Однекаде нѐ довта-
са студен удар. Зашилен уште во 
замавнувањето. И почна да ни ги 
пердаши задниците. Со кружни 
осцилации во заразеното тело. 
И сѐ така нѐ пердашеше. Нѐ ис-

пердаши од пердашење. Писнав-
ме. И се обидовме да бегаме. Но 
можно ли е бегство од незагра-
ден затвор?

„Помооош!“ врескаше Захарија. 
„Молчи!“ врескав. 
Загрме. 
„Зарем пак ќе нѐ кисне ноќно 

водиште?“ плачеше Захарија из-
безумена од болка. 

„Во темницата нема избор“, 
објаснував, „прифати ги удари-
те како галење од просторот. 
Поради големината, најблага 
форма на милозливост му се уда-
рите!“

И сѐ така поднесувавме. Ме со-
блазнуваше темна течност. Низ 
порите ми течеа грутчести лиги. 
Како да ѝ помогнам на Захарија? 
Зарем нема помош во темницата?

„Мрднете, мрзловци!“ 
„Запнете, ползачи!“ 
„Терај, терај! Терааај!“ 
„Удри со камшикот! Гази по 

чурулките!“
„Удриииии!“ 
Оној со шареното крило пак се 

лечеше на нас. Со болни замави 
здраво удираше по нашите на-
мачени телосии. И од каде пак 
се појави? Постои ли смрт во 
мракот? Или смртта е мрак и об-
ратно?

„Стромачкај ги!“ викаше. „Долу 
со нив!“ врескаше распаметено. И 
сѐ така гракаше по лилјачиштата 
што со црни камшици нѐ гонеа. И 
безмилосно нѐ удираа. 

Тогаш ме фати страв за Заха-
рија. Видов како нечујно ме про-
колнува. 

„Најдобро е да си последен. 
Најбезбедно е да си последен!“ 
ми се потсмеваше. Се испотсмеа 
од потсмевање. 

„Внимавај, Захаријо“, рикав.“ 
„Захаријоооо!“ 

Со двете очи видов како ми 
пропадна во мракот. Се џарев 
ко нетокму во местото каде што, 
до пред малку, несигурно летка-
ше Захарија. Зјапав, зјапав но не 
можев да сфатам. Што требаше 
ова да значи? Зарем темницата е 
без дно, без тврд газер? Мислев 
со мозокот што ми беше на рас-
полагање но ништо не ми текну-

Драги Михајловски „„Лилјак“ (Продолжение од минатиот број
(Во „Раскази од шести кат“, 
Скопје: Каприкорнус, 2003, 
стр. 21-39.)

И
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ваше, ништо разбирливо што 
можев да го сварам. Ми идеше 
да пукнам од мака. 

Потоа ненадејно ме погоди 
неол удар. Сетив како ми ја 
снема тежината и како во 
слободно паѓање си ја следам 
Захарија. Надолу во непозна-
тото, во нештото или ништото, 
сеедно. „Ааааааааа!“ викав про-
паѓајќи низ невидливиот процеп. 
„Аааааааааааа!“

Бесрамна темнино! Семоќно 
темничиште! Ти што вака неза-
интересирано ги влечеш кон-
ците на моето постоење! Ми се 
гадиш. Твојата црна моќ е немоќ. 
Те почитувам. Но и те мразам. 
Гадуријо. Смешна ми си вака 
безоблично скроена. Те сожалу-
вам. Долга ќе биде мојата борба 
против тебе. Но морам да те по-
бедам. Или ќе ме победиш прив-
ремено. До моето следно појаву-
вање во некоја друга форма. Да 
не ми ги познаеш намерите. До-
волно е парче чиста светлост за 
да ти покажам заби. И да видиш 
слепа како те завладувам. Како 
те набивам во тесен простор. 
И мизерно те вообличувам. И 
со презир општам со тебе. А ти 
јалова не можеш да се породиш. 
И полузагушена молиш за проста 
репродукција. 

Почна да ме блуе распараната 
темница. Во она што требаше да 
биде рака сетив студена дршка. 
Бодежот може ќе ми помогне. Со 
сета лилјачка сила го забив во 
процепот. 

Приземјив. Со тап удар по неи-
спитаниот влажен макадам. Во 
болен простор со црни мисли 
за Захарија. И нејзината лилјач-
ка форма. И сега сигурно треба 
да се стори нешто. Да се најде 
каква и да е утеха. Привремено 
да се смират зовриениот немир и 
трпките. 

И тргнав на моите тенки 
ножиња. Летањето одамна ми 
беше дојдено до клун. Леплива 
почва или под на постоењето 
дебело се нафаќаше на моите 
долни екстремитети. Тројно 
отежнат, двојно ги чувствував 
студот и гладта завлечени во 
моето зголемено постоење. 

„Захаријо! Захаријооо!“ 
Скиснував до коски. Без да 

сакам сама надоаѓаше треска, 
огница невидена. И ме тресеше 
налудничаво. Каде да најдам 
ново руво? Како е ова овде 

решено? Дали мракот отворил 
продавници и вработил лигави 
лилјаци по тезгите или сѐ така 
дава бесплатно на своите слепи 
жители? Рацете ми се заоблени. 
Клунот ми замрзнува. Како да оп-
станам со голо тело?

„Захаријо! Затвори ја вратата, 
Захаријо“, бладам.

Најтопло е да се сокриеш во 
себе. Телото е топла покривка 
за душата и нејзините некон-
тролирани апетити. А мракот за 
земјата ко сираче што се тресе 
под суровите закони на бога. За-
харија чудно се однесува кон те-
оријата. Но практично е обдарена 
со чуден инстинкт што ја води 
кон саканото. И затоа не веру-
вам дека нешто можело да ѝ се 
случи. Совеста секако ми е чиста. 
Ќе кажам нешто непредвидли-
во што ќе ја отфрли од колосек. 
Дека така ѝ било пишано. Дека 
најсетне сѐ е можно во постоење-
то. Дека ситни грешки апсолутно 
се можни покрај крупните. Оли 
погрешен потег во создавањето 
што отпосле те тера да застанеш 
спроти себе и отворено да си по-
разговараш. И да признаеш дека 
има повеќе видови постоења. Од 
кои улавото е најмоќно и најрас-
пространетото. Луд да постоиш 
е голема среќа. Во форма на про-
сечно обликуван шарен лилјак 
што слепо гледа низ наврената 
маска.

Времето спие, Захаријо. Покри-
ено со стуткано ноќно ќебе. На 
престилка од глина и црна земја. 
Со заразна дифтерија во опфа-
тот. Ненавиван со години бу-
дилникот е тешко парализиран. 
Ти си заскитана во постоењето, 
Захаријо. Но не се возбудувам. 
Барањето е мое животно опреде-
лување.

***
Долго не се случуваше ништо. 

Само го слушнав сопственото 
газење по расквасената глина и 
музиката на празниот стомак што 
се бунеше за сопствената егзис-
тенција. Морав да се престорам 
стрвен ловец што со ситен замав 
ги уништува ситните летачи. И 
така го одржував голиот опста-
нок. Без грижа на совеста. 

Потоа ненадејно се појави За-
харија. Сама. Полнокрвна. Свежа. 
Небаре царска ќерка излечена со 
вилино млеко. Лесна во летање-
то. 

„Те барав“, ѝ реков. 
„Мене никој не ме барал“, одго-

вори. 
„Јас сигурно те барав, Захаријо.“ 
„Лажеш, Михајло“, ми рече. „Во 

мракот секој сам себеси се бара.“ 
„Ти и тоа го знаеш?“ се чудев. 
„Ни јас тебе не те барав“, ме 

пресече. 
„Значи случајно се сретнавме.“ 
„Токму така, Михајло. Ајде ќе ти 

покажам како се лета.“
„А каде ќе летаме?“ прашав. 
„Таму каде што сите летаат“, ми 

одговори. 
„Не сакам да летам високо, За-

харијо. Паѓањето од високо е со 
страотни последици.“ 

„Повеќе немам намера да паѓам, 
Михајло“, заклучи таа и полета. 

Следењето не е моја специјал-
ност. Но некако успеав да се 
вивнам покрај неа. Под нас остана 
нешто како црна тага. Обично 
сопнување што набрзо исчезнува 
во заборав. Неколку распарчени 
каменишта. Улава глина и ситни 
безбројни страдања заглавени 
во неа. И сува глад што волшеб-
нички се вкоренува во бескрајот. 

„Не те сфаќам, Захаријо“, реков. 
„Молам?“
„Како толку брзо се здоби со 

фантастичен залет?“ 
„Ти никогаш не си ме сфаќал“, 

одговори. „Само си ме потцену-
вал. А јас не сум само рамна на 
тебе.“ 

„Ние сме нужни еден на друг“, 
заклучив. 

„Мислиш како брат и сестра?“ 
праша. „Или нешто друго 
можеби?“ 

„А што може да биде повеќе од 
тоа?“ 

„Разделбата, Михајло.“ 
Веќе тешко ја достигнував 

во движењето. Таа навистина 
можеше да ме остави. Сега кога 
веројатно најмногу си требавме. 

„Чекај ме, Захаријо!“ 
„Ајде, Михајло! Обиди се посил-

но, Михајло!“ 
И повторо зближени, со раздор 

притаен во глуждовите, се заси-
ливме јас и Захарија низ долните 
предели и набрзо ги стигнавме 
во темницата нашите црни сенки. 
Неверојатно. Како можевме така 
лесно да совладаме толкава раз-
далеченост во просторот? 
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Потоа полека сѐ почна да ми 
се разјаснува. И мојот намален 
мозок почна да ги средува впе-
чатоците. И некоја тешка бес ми 
навираше. Захарија стануваше 
важна. Захарија ме потценуваше. 

„Можеш ли да ја направиш 
оваа?“ ме праша и направи не-
видена перендија со вижлестото 
тело.

„Не“, одговорив. „Јас најдобро 
летам праволиниски.“

Бесно се загледав во збид-
нувањата. Видов кога Захарија 
одлета до шарениот заповедник. 
И како потоа складно си летаа. 
Занесени. 

„Чекај ме, Захаријо“, викав. 
„Повеќе немам време за 

чекање“, ми одговори. „Морам 
напред меѓу посилните.“ 

„Ти пребрзо донесуваш заклу-
чоци“, ѝ викав. „Ќе ти докажам 
дека сум најсилен. Стрпи се, За-
харијо.“ 

И сакав да го стигнам шаренко-
то. И на лилјачки да му објаснам 
дека нема право да се вовлекува 
меѓу мене и Захарија. Дека јас го 
имам правото да бидам крај неа. 
И сѐ така нешто слично ми се 
моташе низ главата. Ќе ми ја раз-
моташе од мотање.

„Научи ја оваа перендија“, ми 
рече Захарија. „Потоа пак ќе 
летаме заедно.“ 

И сѐ на тоа се заврши. Бесот 
полека ми стивнуваше. Дури 
малку и се каев за избувливоста. 
Се смирив, се помирив со новата 
ситуација. Таков ми беше ујот. 
Воздржан и тивок. 

Од мракот излез е мракот. За-
борави ја светлината и во мракот 
ќе ги најдеш истите благодати. 
Само во темна варијанта. Светот 
на темницата е свет на светли-
ната. Само е важно каде првпат 
ќе се појавиш. Каде ќе се зачнеш. 
И како ќе привикнеш да гледаш 
на нештата. И појавите. Приспо-
собувањето од еден свет на друг 
тешко паѓа. Трае со години, а за-
целувањето е генерациско. 

Се решив да чекам некое силно 
тектонско поместување. Или 
судар со непознат летач од слу-
чаен правец. Но знаев дека сам 
е тешко низ темнината. Дека 
таа умот може да ми го разболи. 
Затоа летањето го сведов на ми-
нимум и мрзливо ги потплукну-
вав слободните бактерии во вре-
мето што следеше.

***
Одеднаш почувствува мирис на 

отворени тела. Во воздухот баз-
деше ненајавена војна. Огромни 
црни летачи со жедни клунови 
го исподупчија мракот и моите 
неверни лилјаци. И многу од нив 
видов почнаа да далдисуваат. И 
крвави се труполеа во распара-
ната утроба на темницата. А сѐ 
работеше за напаѓачите. И зоври-
ениот ветер. И издупченото црно 
небиште. И господ подземен ако 
го имаше. 

Брзо заборавив на повредената 
суета. А што ако загине Захарија? 
Како ќе си ја простам таа грешка?

„Држи се, Захаријо“, врескав, 
„доаѓам, Захаријо.“ 

Се шмугнав меѓу расјето. И 
оттука со таен поглед го волшеб-
никував мегданот. Моите војнич-
ки вештини можев широко да ги 
применам. Иако методите ми се 
доста крволочни. Но доцнење-
то значеше мртва Захарија. И 
можеби многу повеќе од тоа. 
Видов како многу летачи почнаа 
да паѓаат под моите далечински 
удари. И некако сѐ почна да се 
врти на наша страна. Ако воопшто 
знаев која е моја страна. Зашто 
изгледа крпоносецот одамна ни 
беше погубен. А неговиот заме-
ник пиштеше ранет од среде кар-
пите. Требаше да се спаси честа. 
И многу други работи да се на-
прават. Сам ја подигнав крпата. 
На дирек од слабашно расје. И 
некако лилјаците почнаа да се 
присобираат зад мене. И правеа 
она што и јас правев. И изгледа 
имавме шанси да ги разбиеме. 
Да го уништиме напаѓачкото кај 
душманот. Секоја повреда болно 
заслепува, а единствениот лек е 
одмаздата – таа го продолжува 
животот. 

Удирав, мавав. Силно и дивјач-
ки. Исходот веќе можеше да 
се насети. Удирав и чувствував 
задоволство што се раѓаше по 
секое замавнување. Или тајно 
дејствување на погледот. 

„Десното крило“, загракав. 
„Деснооооо!“
Потоа уште ѝ го спасив лилјач-

киот живот на Захарија што тре-
баше да згасне во разработениот 
желудец на еден дрчен летач. 
Со вешт замав му го пресеков 
клуништето. И уште сакав да го 
спасам шаренкото. Оној ист ша-
ренко што ми ја зеде Захарија. Но 
за него спас немаше. Видов како 

го проголта летачка ламја што 
набрзо се изгуби во темницата. И 
сѐ се свршуваше. Захарија очиг-
ледно не сакаше да ризикува. 
Ниту пак да жали по загубено-
то лилјачиште. Со брзо мавтање 
долета зад мене. Зад грбот ми 
беше некако сигурна. Господе, 
повторно ми се впиваше во по-
стоењето.

„Ти си јунак, Михајло“, ми рече. 
„Ти си единствениот јунак на ноќ-
ната војна.“

И силно ме гушкаше. Ќе ме за-
душеше од гушкање. По вторпат 
во проклетово темничиште. 

„Ништо не е тоа, Захаријо“, 
реков. „Јунаците ги коваат прили-
ките. А јас овде ја имав таа среќа. 
Добро е што пак ми веруваш.“

И продолжив да удирам. Ќе се 
расчешнев од удирање. Околу 
паѓаше дожд од искасапени 
телосии. Растргнати парчиња 
леткаа како глуварки разбиени 
од детско невнимание. Ечеа кри-
кови од ранетите, повици борбе-
ни од победниците. Сѐ така во 
чудесен, темничав занес. Сите 
битки се исти. И сите последици 
од нив. Тогаш што ми е гајле. 

„Урааа! Победивме!“ вреснав. 
„Победивме!“ вреснаа и лилја-

чиштата. И уште малку ги пот-
праштивме остатоците од не-
пријателот. Заробениците ги 
убивме на самото место.

„Ти си главниот творец на побе-
дата“, ми рече Захарија и лилјач-
ки ме бакна во образината. И по-
чувствував силна среќа. И сакав 
да викам во просторот. Потоа ми 
приоѓаа лилјаците еден по еден и 
ми честитаа. И пехар ноќно вино 
ми понудија. И пијанчев. И многу 
среќен се чувствував. И тетерави 
кругчиња правев. 

Захарија постојано ме гушка-
ше. На нејзиното крило растеше 
најубавата ноќна слабика. А јас 
можев да ја откинам. Сѐ зави-
сеше од еден мрзлив потег на 
она што ми беше место рака. И 
слатко ме лигавеше со волшебна 
сплинка. И постојано истото го 
повторуваше.

Потоа ме кренаа. Во погорниот 
слој на мракот чувствував дека 
сум некој и нешто. И безрезервно 
уживав во победата. И ги колнев 
сите оние што го сакаа мирот. И 
едноличноста.

„Ти си славен“, ми рече Заха-
рија. 
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„Ти реков дека и јас имам свои 
пет минути“, реков. 

„Убаво е да си славен“, рече. 
„Треба да уживаш во славата“, 

реков. „Обично кратко трае.“ 
„Како ти успеа пресвртот?“
„Доволно е да си малку луд“, 

одговорив. „Тогаш пресвртот сам 
доаѓа.“

„Премногу си скромен“, рече. 
„Дојди да ти покажам перен-

дија“, ѝ реков. 
И послушно ме следеше. И уште 

многу други лилјаци што беа спо-
собни за летање. Се чувствував 
крал на ноќта. Сакав најголема ве-
селба да направам и на неа да ги 
поканам сите познати и непозна-
ти жители на мракот. И Захарија 
да ми изроди мали лилјачиња. И 
да му се смеам улаво на светот в 
лице. И сѐ некакви желби ми на-
доаѓаа што не знаев дали ќе се 
остварат. Со мало напрегање на 
виугите. И мало помрднување на 
заразениот свет. И сѐ така. 

Во темната палата стигнавме 
ноќе. Во мракот секое излегу-
вање или доаѓање е темно. И за-
чувме фанфари. Удари на чинели. 
И затантено гракање. 

Нѐ внесоа во забитното хра-
миште со молчеливи камба-
ни скротени од летачка сила. 
Јас напред. Захарија до мене. 
Два бели лични лилјаци. По нас 
лилјаците наредени по заслуги. 
И врски. Оти по бојот никој не 
можеше да обезбеди сигурно 
место во јатото без моја дозвола. 

Во секој случај телосијата ми 
беше подготвена за награда. За 
орденот што ќе ми го закачат 
напред и што ќе ме направи раз-
личен од другите, попривлечен, 
можеби. Најпривлечен за Заха-
рија. 

Одеднаш сѐ се затишини. Од 
мракот изникна пердувесто 
палто. Од јаката до круната горе 
– црн простор. Внатре две јабол-
чици. Жолти вилици. Корози-
ран заб. Во шуплината – кариес. 
И потсмев. Грмотевица од 
нескладни брмчења што параат 
сѐ живо и диво.

„Се плашам“, се впи Захарија. 
„Ќе нѐ награди“, реков. 
„Тоа е чудовиште. Може да нѐ 

голтне.“
„Доаѓаме како победници, За-

харијо. На победниците може да 
им припадне само славата.“

„Затоа се плашам, Михајло. По-
бедниците ја примаат славата, но 
бргу гнијат во неа.“ 

И потоа се даде знак од злокоб-
ните камбани. И сите полегнавме 
во калиштето. Црниот плочник 
беше темна бара. Од храмиште-
то излегоа темни сенки. Со па-
ганско движење на невидливите 
инструменти почна молитвата. И 
секој друг звук беше набиен во 
раѓање. А тој исправен. Најголе-
миот меѓу најголемите. Импера-
торот на ноќта што лебдеше над 
црна пареа. И не сакајќи клунови-
те ни се отворија за проста арти-
кулација.

„Бог да ни го поживее главо-
лилјакот, отецот на душите наши 
загубени што не можеа да го из-
држат притисокот на улавото 
време. Оти еднаш ако станеме 
она што некогаш дамна сме биле 
ќе му бидеме должни само нему 
што нѐ чува и брани од злобни 
ветришта. Од тврдо засркнување 
на темничиштето. Домот наш што 
ни го чува често од блиски земјо-
треси разрушуван. Тој го храбри 
летот наш. И војната лесна ни ја 
чини. И победата е секогаш наша. 
И лошите летачи тој ги истребу-
ва. И ние секогаш долетуваме 
овде. Најсилните меѓу нас да ги 
избере и да ги врати таму од каде 
што сите сме дојдени. Сполај му 
на главолилјакот, царот наш што 
таква моќ има од нас најдобрите 
да ги избере. Правдата негова е 
невидена. И нечуена. И затоа е 
вечен. И затоа се молиме. Пожи-
веј ни го боже наш, богот наш, 
главолилјакот, перјаницата на 
родот наш.“

И сѐ така молитвата продолжу-
ваше. И сѐ повеќе верував во при-
знанието што ќе ми го додели. И 
заљубено ја гледав Захарија. И 
голема надеж имав во враќање-
то. Но тогаш се случи. 

Три тапави прсти покажаа на 
мене. И ме зграпчија. Со очиглед-
на злоба во намерата. Се ѕверев 
неконтролирано. Што можеше 
сега тоа да биде? Растргнат 
голтав лута темнина. Чувај се, За-
харијо. 

„На тркало!“ згрме гласиштето. 
„На тркало!“ и сѐ така се тре-

сеше пердувестото палто. Ќе 
се растресеше од тресење. Ме 
приклештија. Бегањето беше 
мислена именка. Ме заврзаа со 
ноќно ортомиште. На тркалото 
правев крукчиња. 

„Држи се, Михајло!“ викаше 
Захарија. „Те сакам, Михајло“, 
пиштеше таа сѐ додека со нај-
високи почести не ја сместија 
до црното палтиште и фанфари 
не го означија нејзиното воцару-
вање. Кралица на темницата. Оти 
веројатно најлична беше лилјач-
ка. И главолилјакот си ја стави 
до себе. И сѐ така си ја милува-
ше видов со грубите рачишта. И 
таа полека се опушташе. И чинам 
почнуваше да ужива. Својата 
природа најсетне ја откриваше. 
Најлесно се заборава послабиот. 
Болката, ако се роди, е краткот-
рајна. Потоа доаѓа празнина што 
треба навреме да се исполни. И 
така.

Пет силни лилјачишта го вртеа 
тркалото. Пополека небаре го ос-
мислуваа напорот. И со камшици 
ме удираа. Цело време биеја кам-
баните. Чувај ме, темнино! Крали-
це моја! Захаријо! Чувствував ме 
боде во дамарите. Нешто ми се 
корнеше, отцепуваше. Тргнував 
некаде со тешка болка при секој 
крцкот, секој заврт на колчето. Го 
губев здивот. И свеста, веројат-
но. Ко да видов како лепливите 
рачишта ми се менуваат, кожата 
ми го добива првобитниот сјај и 
облик. Сетив како полека лилјач-
ката форма, ко непотребен лишај, 
ми се одлушнува и ми бега. Тр-
калото запираше. Од длабините 
зазбифтано надоаѓаше тучна ме-
таморфоза. 

„Захаријо! Захаријоооо! Аааааааа ах!“

***

Како убаво и безболно се кре-
ваат маглата и темницата. Сино, 
чисто небо легнало на црвените 
врвови. Жолта светлост надоаѓа 
пријатно во пластови. Сонце-
то има нежна боја и двојно око. 
Розите на зелената ливада се 
расплакале од сабајлешна роса. 
Дождовите не се веќе силни. Гр-
мотевиците се преселиле во ис-
торијата. Нема жив човек што се 
сеќава на постоењето на мракот. 
Гладот и војната се апстрактни 
поими.

„Подај ми го дурбинот, Заха-
ријо. Сакам одблизу да се внесам 
во зрелата убавина што пријатно 
ја скокотка мојава недорасонета 
душа.“

(1979)
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јазик, како дома така и надвор (каде 
што полека но сигурно, според 
виденото и прочитаното во стран-
ските медиуми, сѐ почесто и поин-
тензивно станува/се преименува во 
северномакедонски), немам слуш-
нато ниту една официјална изјава 
од страна на Друштвото на писа-
телите во одбрана и заштита на 
македонскиот јазик. Пасивноста по 
однос на круцијални прашања што 
го засегаат писателот директно во 
сржта, како што во случајов е јази-
кот, создава лош имиџ на Друштво-
то, и дома и надвор. Се плашиме 
ли да проговориме гласно и јасно? 
Што ни преостанува, нам, на пи-
сателите што пишуваме на маке-
донски, aко треба да одбереме 
празно квадратче место именуван 
јазик? Доколку го изгубиме (право-
то на) македонскиот јазик, нашето 
творештво и нашите дела немаат 
смисла. Дали сакаме да станеме 
автори што пишуваат на неимену-
ван јазик? Да застанеме цврсто, 
јасно и недвосмислено во одбрана 
на македонскиот јазик! Без правото 
на својот македонски јазик, сегаш-
носта ќе нѐ обезличи, а историјата 
ќе нѐ заборави. 

Третата, но не помалку 
важна работа на која 
треба да поработиме во 

Друштвото на писатели на Маке-
донија е меѓународна промоција и 
претставување на македонската 
книжевност и македонските пи-
сатели во странство. Вредностите 
на една национална книжевност 
се согледуваат во препознавање-
то од страна на Другиот. Во таа 
смисла, имаме насушна потреба 
од претставувања во странство и 
преводи на други јазици. За меѓуна-
родно претставување на авторите 
во странство најмногу се грижат 
самите тие (со сопствени сили), 
издавачките куќи и Министерство-
то за култура, но зошто ДПМ не би 
имало една генерална стратегија 
за меѓународна дејност? На ме-
стото на малите и непродуктивни 
манифестации и читања, може да 
се создаде една генерална рамка 
и буџет за меѓународно претставу-
вање на македонската современа 
книжевност во светот. Сметам дека 
тоа е многу поважно од локалните 
случувања за кои одвај се собира 
публика. Буџетот и стратегиите 
треба да се преосмислат и да се 
реорганизираат. 

Враќање на достоинството 
на (институцијата) писател, 
е она што мене ми се чини 

најважно во овој момент. Во време 
во кое сме сведоци на ерозија на 
вредностите, во нашево аномично 
општество, кое по дефиниција ги 
одредува целите, но не нуди сред-
ства и инструменти за нивно дос-
тигнување, писателот е „гласот на 
разумот“. Она што треба заеднички 
да го направиме е подобрување на 
„аурата“ околу писателот. Општата 
општествена клима направи пи-
сателите да станат „маргиналци“ 
чие мислење никој не го есапи. 
Треба да се избориме да го доби-
еме местото во општеството што 
ни припаѓа и да не се плашиме да 
зборуваме за она за кое треба да се 
зборува. Општиот впечаток е дека 
македонските писатели не збору-
ваат или се плашат да зборуваат 
кога е навистина потребно. 

Според мене, она што на-
вистина му недостига на 
Друштвото на писателите 

на Македонија е вистински и жив 
општествен активизам. Книжевнос-
та отсекогаш била општествен ко-
ректив и слободноумен бунтовник, 
а писателите носители на прогре-
сот и гласноговорници на слобода-
та на мислата и на духот. Во една 
сериозно нестабилна општествена 
и политичка клима, како оваа што 
ја живееме, Друштвото на писате-
ли активно треба да се произнесу-
ва по однос на прашањата што ја 
тангираат културата, нацијата и др-
жавата. Во услови кога сериозно е 
загрозен статусот на македонскиот 

Во развиените земји, на 
пример, во Данска, плодни-
те и меѓународно признати 

писатели земаат плата за својата 
уметничка дејност и за трајните 
вредности што ги оставаат. Зошто 
и ние, како Друштво на писатели 
на Македонија, не би настапиле со 
таков предлог пред македонската 
влада и Министерството за култу-
ра? Државата со огромна и непро-
дуктивна администрација („клати 
врата-земај плата“) би можела да 
размисли да ги награди продуктив-
ните, за промена, нели? Никој нема 
да ни ги даде привилегиите ако 
сами не си ги побараме. 

И покрај одредени поместувања 
и позитивни промени, сè 
уште постои впечатокот 
дека постарите не им от-

стапуваат место на помладите. Во 
комисиите, низ годините, се повто-
руваат истите имиња. Оставете по-
некое место во комисиите и телата 
за помладите писатели членови на 
ДПМ (активни, плодни, меѓународ-
но признати и меѓународно образо-
вани, космополити и полиглоти), ве 
уверувам дека сè ќе тргне на подо-
бро!  

Еден од помалите, но не 
и незанемарлив проблем 
на ДПМ е недоволно ажу-

рираната мрежа за известување 
(мејлинг-листи, мејлинг-групи). Јас, 
на пример, како членка на ДПМ од 
2018 година, досега немам добиено 
ниту едно известување за актив-
ностите, промоциите, конкурсите 
и читањата на Друштвото. Инфор-
мациите ги добивам од медиумите, 
неретко откако ќе се случат. Треба 
да почнеме повеќе и вистински да 
комуницираме меѓу себе. Само така 
ќе можеме да направиме вистин-
ски исчекор од сегашново пасивно 
чмаење. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ВИЗИЈА
Славица Гаџова-Свидерска

Славица Гаџова-Свидерска (1984, 
Битола), доктор на филолошки 
науки, поет, есеист, книжевен те-
оретичар и преведувач. Објавила 
четири поетски збирки и една 
научна студија. Учествувала на 
бројни поетски фестивали и е до-
битничка на голем број награди. 
Нејзината поезија е препеана на 
десетина јазици.
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СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА

Наташа Василевска-Трајчевска

ПОЖАР
Борови садиме на Преведена
Чамови прачки, од оган да се оградиме,
А чемерни пожари ни горат во душите
И понори ни ги чопкаат срцата.

Садиме ограда до небото, без ѕирка и проѕирка,
А чавки ни ги колваат очите до умобол
Оган да не влезе, жарче да не самне
Како чички багреми сме наредиле.

Од пожари со смреки се браниме,
А огнот под пазувите ни се всадил
Џабе садиме, џабе ровови копаме
Чума ги замолча чучулигите.

Борови садиме на Преведена,
А борови прачки ни горат во душите
И катран од чешмурка се цеди
Ни се цедат душите во чомка чингова.

Под липи липаме, а борови садиме
Од пожар да се оградиме
О, боже при очи слепи сме биле
Огнот ни бил во душите.

МУДРОСТ
Ми велиш умносрдечно помоли се,
но кој ќе ми ги слушне молитвите
ако пчелите деноноќно плачат на дождот.

Ќе ме услиши ли Сонцето
да ги возљуби Сончогледите,
ќе ги удостои ли со милостив поглед,
со копнежен збор и прошка.

Ми велиш, спиј кротко,
а го оставив сонот на полјаните
пчелите да го испасат за да го немам,
оти ми ги возмутува мислите
ми ги одзема последните иљачи,
последните булки на радост.

Не мудрувај, ми велиш,
а ме зарази со мудрост до заборав.

И те послушав во мракот.
Додека се думаш што да ми премолчиш
јас липам под липите во очај,
молејќи се да не ме одмине зборот
на твоето молитвено љубење. 

ЌЕ СЕ РАЗБОЛАМ ОД ТИХУВАЊЕ
Кога ќе се разболам од тихување
побарај иљач од пчелите да ми донесат.
Побарај глог, мајчина душичка, ајдучка трева
Побарај лопен и глуварка, магарешки трн
и липа, вртипоп и нане,
босилек, вратика и тегавец...
Побарај од пчелите да ме лекуваат
сетики тие ми ја слушнале молитвата.

Кога ќе се разболам 
ќе ми ја слушнеш ли тишината,
ќе ми ја разбереш ли светлината.
Од тихување ќе се разболам
оти само молчејќи можам да ти се нарадувам.

Кога ќе се разболам од тихување,
кога молкот ќе ми ги умртви сите дамари
ќе разбереш ли дека сончогледите безгрешно љубат.
Сонцето го милуваат, му се радуваат
без да го допрат, без да го поседуваат.

Но, јас ќе се разболам од тихување
оти и сега на заминување
не ти ги прочитав погледите
дали ги љубиш сончогледите.

ЗОШТО МЕ НАПУШТИ
Eli, Eli lama sabachthani?
Само мислам дека ме напушти
или некоја темна сила
ми ги мати мислите во несоница?
Во недоумица те барам на беспаќа.
А бесполезно те повикувам
кога знам дека ми ги слушаш и мислите,
ми ги допушташ лудостите,
за да ми ги простиш слабостите.

Eli, Eli lama sabachthani?
Те повикувам, те барам неутешно во очај,
а во копнежни сомнежи умот ми тоне
и лунѕам низ шума од заблуди.

Eli, Eli lama sabachthani?
Прости му Боже на духот мој скршен
разреши ме од сновиденија.
Додека безумно заспивам на бденија
избави ми ја љубовта од искушенија.

Eli, Eli lama sabachthani?
Зошто, зошто Татко
кога повеќе од сè и од себеси те љубев?



24 бр. 133 (4/2019) | Стожер

ВОЈНИКУВАЊЕТО 
НА АМАДЕУС, 
ИЛИ ОД „МАЛА 
НОЌНА МУЗИКА“ 
ДО „РЕКВИЕМ“
(КОН РОМАНОТ „КАКО СТАНАВ 
АМАДЕУС“ ОД ТРАЈЧЕ КАЦАРОВ)

ога Трајче Кацаров (Штип, 1959) ќе се за-
фати со идејата да напише роман кој ги 
третира преживелиците на младиот војник 

во поранешната ЈНА, а кој во себе најверојатно ин-
корпорира и автобиографски елементи, тогаш на 
љубопитниот читател, особено оној кој го искусил 
и вкусил војникувањето во тогашната Југословен-
ска народна армија (каков што е случајот со мојата 
маленкост), не му преостанува ништо попаметно 
освен безусловно да му се препушти на мигот и 
да нурне во текстот со притаена надеж дека ќе се 
препознае во некој лик или ситуација од романот.

РЕЦЕНЗИЈА

К
Петар Петрески

ПРЕД ПОТОПОТ
Прегрни ме во твојата осаменост
со премудра простодушност.
Белким тогаш ќе ме одмине болката кобна
ќе се смири трепетот тажен.
Ќе замолкне ова оловно ѕвоно
што клокоти како надојдена река.

Прегрни ме со молитвен спокој
и научи ме на небокопнежлив живот,
на богољубива ревност,
на стамена кроткост.

Во прегратка земи ме како дете,
како првороден агнец.
Благослови ме со крстен знак 
додека пред портите баботи вода,
а птицата неутешно јачи во болка
оти татни тлото пред потопот што иде.

Наташа Василевска-Трајчевска (28.01.1979, 
Струмица) дипломирала на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“, а магистрирала 
на Институтот за македонска книжевност 
во Скопје. Работи во библиотеката „Благој 
Мучето“ во Струмица. Автор е на збирките 
поезија „Неоткриена земја“ (1997) и „Копри-
ви“ (Матица македонска, 2008), на монод-
рамата „Зад решетките“ и на научниот труд 
„Празнување на Проштени поклади (Прочка) 
во Струмица и Струмичко“ (Матица маке-
донска, 2013). Дел од нејзината поезија е 
преведена на бугарски јазик. Добитник е на 
повеќе награди од областа на литературата, 
на Специјалната награда на Аматерски и ал-
тернативни театри за улогата на Ана Франк, 
специјална награда на ФААТ за монодрама-
та „Зад решетките“ и четирикратен првак е 
на Македонија во рецитирање на ФААТ во 
Кочани. Член е на ДПМ и на Клубот на жени 
писатели на ДПМ.
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Познавајќи го авторот и него-
виот прозен дискурс, неговиот 
уметнички светоглед, неговите 
творечки пориви и стилските 
особености, кои го издвојуваат 
од плејадата македонски писате-
ли и го промовираат во автохто-
на, впечатлива и оригинална кни-
жевна појава, немавме ни најмал 
сомнеж дека ќе имаме можност 
повторно да читаме добар текст.

Романот „Како станав Амаде-
ус“ е прозна слика за војничкиот 
живот, за младоста во униформа, 
за времето кога беше срам, ести 
голем срам, доколку не си спосо-
бен за војник. Тоа значеше дека 
не те бива. Тоа значеше премол-
чено омаловажување од среди-
ната и сериозно намалени шанси 
кон поубавиот пол!

Авторот користи, ако можеме 
така да го дефинираме, его прис-
тап кон градењето на нарацијата. 
Освен главниот лик, кој е даден и 
осветлен од сите можни ракурси, 
детално отсликувајќи ја неговата 
длабока интима, неговите диле-
ми, стравови, пориви и животни 
погледи, другите ликови се во 
кроки изданија (со право), бидејќи 
тие се во функција да го дообјас-
нат однесувањето на главниот 
лик и да му дадат животворност 
на дифузното дејство.

Сонот и стравот, стравот во 
сонот и сонот во стравот, иако 
прикажани во полусериозен кон-
текст, се психолошки феномени 
кои во континуитет се провле-
куваат низ текстот, како карак-
теристичен белег на духовниот 
хабитус на главниот јунак.

За читателот се мошне впе-
чатливи описите на војничкиот 
живот, згодите и незгодите на 
младите војници, нивните се-
којдневни случки, фрустрации, а 
не помалку и еротските фантазии 
поврзани и олицетворени во не-
достижната кафеанска пејачка, 
сексапилната Лола Смола, како и 
односот меѓу војниците и нивни-
те надредени старешини.

Приказната на мајорот Њуби-
сав Ратмировиќ, односно негови-
от текст насловен како „За љубо-
вта не треба да се зборува, тоа е 
единственото нешто што треба 

да се покаже“, според наше виду-
вање, претставува ретко успешна 
поетизација на прозен текст, при-
мер како еден прозен наратив не-
усетно преминува, се претопува 
во неповторлива поетска слика 
која од себе изнедрува и порака 
дека „љубовта не е ништо друго 
освен разбирање“ дека „Ете, кога 
бараме разбирање од Господ, 
ние всушност, бараме љубов...“

Њубовта на човекот и птицата 
и нејзиниот трагичен крај може 
да се сфати и како своевидна па-
рабола за љубовта, за нејзините 
вечни вредности, како стамени 
духовни каријатиди кои ја одр-
жуваат хармонијата на светот и 
векот, на летот човеков. Човекот 
е создаден од љубов и за љубов. 
Неговото егзистирање е бесмис-
лено без ова неверојатно чувство 
дарувано од Бога, кој е всушност, 
чиста љубов. Бог е љубов.  
Во овој контекст, кога би се пре-
вело (иако имињата не се пре-
ведуваат), името Амадеус значи 
„богољубец“, односно пандан на 
нашето „Богољуб“.

Добивајќи го прекарот „Амаде-
ус“ како резултат на една комич-
на ситуација при прикажувањето 
на филмот „Амадеус“ од леген-
дарниот Милош Форман, а кој се 
занимава (за тие што не го гледа-
ле филмот) со животниот и тво-
речкиот пат на еден од најголе-
мите музички гении што ги имало 
човештвото, Волфганг Амадеус 
Моцарт, главниот лик со текот на 
времето како да се привикнува 
на овој прекар. Насетуваме дека 
дури и му станува мил, а негово-
то значење, пак, кореспондира со 
неговите морални, вредносни и 
духовни вертикали.

Опишувајќи го војничкото се-
којдневје на младите регрути, во 
војничкиот жаргон препознатли-
ви како „гуштери“, преку метафо-
ричната сцена на подмрзнатите 
улици по кои војничињата, кои 
авторот ги именува со „нокшир-
чиња“, паѓаат како покосени не 
можејќи да маршираат по мраз-
от и да ја одржат рамнотежата, 
всушност, тргнувајќи од поеди-
нечното кон општото, авторот ни 
ја прикажува големата слика на 
тогашната ни држава, состојбата 

пред конечната самодеструкција 
на таа сложена и не многу среќ-
на државна творба. Имаме впе-
чаток дека преку сликањето на 
војничкиот живот и „војничкото 
општество“, користејќи ја блага-
та иронија и горчливиот хумор, 
авторот настојува да даде и со-
одветна критика на тој систем и 
на тоа државно уредување кое, 
на крајот, доведе до економски, 
политички и меѓуетнички карам-
бол и државен колапс. Еве ја не-
говата антиципација што го на-
вестува расколот:

Меѓу паднатите имаше најм-
ногу „нокширчиња“ од Босна, 
потоа од Србија, Македонија и 
Црна Гора. Нокширчињата од 
Хрватска беа помалку на број. А 
оние од Словенија одеа гордо и 
смело како да ја носеа „штафе-
тата на младоста“.

Од повредените, најмногуброј-
ни беа оние на главата кај Бо-
санците. Србите, Македонците 
и Црногорците паѓаа по зале-
дените улици, ама мачнина чув-
ствуваа само во желудникот. 
Хрватските „нокширчиња“ се 
жалеа на скршениците на коски-
те на рацете, на нозете и град-
ниот кош. Кај Словенците, пак, 
можеа да се забележат само на-
биеници на задниците.

Оттука, кога ние постарите се 
присетуваме на тие страшни со-
битија што се случија во тогаш-
ната држава, можеме сето тоа 
да го сублимираме во една ре-
ченица: Почна со намера да биде 
„Мала ноќна музика, а заврши 
како „Реквием“. Кога е Амадеус, 
нека е Моцарт!

Накусо, „Кога станав Амадеус“ е 
извонредно четиво, натопено со 
носталгија, хумор, поезија, иро-
нија и, што е најважно, со добра 
мисла, за едно време во кое мла-
доста ја именувавме како птица.

Совет од еден искрен кни-
гољубец: прочитајте ја оваа кни-
га, нема да зажалите. Ќе зажали-
те оти порано не сте ја прочитале. 
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РЕЧ ЗА МАТЕЈА МАТЕВСКИ 
27.11.2019, СКОПЈЕ, ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 
„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ 

Катица Ќулавкова

Во оваа пригодна реч, уважени, 
ќе укажам на неколку димензии на 
личноста и на поетското творештво 
на Матеја Матевски, поет, критичар, 
антологичар, театролог, професор, 
општественик и член на МАНУ, со 
цел да се потсетиме, но уште повеќе 
да ѝ оддадеме почит на оваа исклу-
чително значајна личност во понова-
та македонска културна историја. 

1. Матеја Матевски е роден на 13 
март 1929 година (поминаа 90 годи-
ни од неговото раѓање) во еден град 
составен од многу градови – Ис-
танбул, Стамбол, Цариград, Бизант, 
Византион. И навистина, неговото 
раѓање ја презема симболиката на 
овој град кој има повеќе имиња, кој 
има различни пластови на иденти-
тетот, повеќекратна цивилизациска 
припадност, босфорска естетика на 
изгревот, залезот и на отворенос-
та спрема Медитеранот и спрема 
најдлабоките води на метафизички-
те простори. 

2. Матеја Матевски почина во 
Скопје, на 6 јуни 2018 година, на 

својата 89 година. Тоа беше негов 
град кој остави свои биографски 
и поетски траги во неговото тво-
рештво, и она поетското, и она преве-
дувачкото, и она театролошкото, но 
и биографското, писмото кое е тесно 
поврзано и со неговата општествена, 
политичка и културна дејност во тек 
на најмалку шест децении од негови-
от живот, почнувајќи од младоста до 
непосредно пред да замине од овој 
свет. Мислам притоа на неговиот 
ангажман во Македонското радио и 
телевизија, Комисијата за културни 
врски со странство, Струшките вече-
ри на поезијата, МАНУ и др. 

3. Матеја беше полиглот, енцикло-
педиски образован, со брилијантна 
меморија, со наследена смисла за 
стратегија и за такт, со аристоте-
лијанска умереност, со дарба за усно 
раскажување, со судбинска приврза-
ност за поезијата, со вродена почит 
спрема препевот, спрема другиот, со 
пасија спрема дешифрирањето на 
туѓите јазици и туѓите поетики, неба-
ре се диви коњи што преведувачот 

треба да ги скроти. Обележан од бал-
канската стигма, тој се сврте спрема 
романските јазици и култури, најпр-
вин француската, потем шпанската, 
па каталонската, па галициската, па 
португалската и (енигматичната) ба-
скиска поезија, јазик, пред баскиски-
от непокорлив дух и култура. 

4. Матеја Матевски отсекогаш бил 
отворен спрема поезијата, но исто 
така и спрема драмата и театарот, 
како посебни облици на дискурс и 
на медиум. Фасциниран од класична-
та античка трагедија, тој ги напиша 
своите најубави стихови вдахновен 
токму од мотиви од античката траге-
дија. Тој интерес за трагичното се от-
слика во неговиот живот, така што би 
можело неговото патување низ пре-
делите на трагедијата да се прикаже 
како одење по сопствените, лични 
трагизми, заправо енигматичности, 
загатки и гатанки пред коишто тој се 
замислуваше и се распрашуваше на 
нему својствен аналитичен начин, не 
одбегнувајќи ги парадоксите и нијан-
сите. 
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5. Матеја Матевски беше поет кој 
без престан патува, поет кој миг-
рира на физички и метафизички 
начин, поет кому не му се доволни 
само просторите на непосредното 
опкружување, на егзистенцијалниот 
хронотоп, туку поет кој има насушна 
потреба да ги запознае непознатите 
предели, лично, однатре, да ги допре 
со своја нога, да ги помириса, да ги 
види и да се врати дома. 

Неговите патувања се другото лице 
на неговата приврзаност за домот. 
Неговиот дом е далеку од местото 
на коешто се родил. Неговиот дом е 
Скопје, Македонија. Матеја мигрира 
уште во раното детство. Го откри-
ва својот дом во Скопје, потем про-
должува да патува и да се враќа. Ве-
ројатно смислата на неговиот живот 
е во враќањето. Уште не сум сосема 
сигурна како ќе се персонифицира 
конечно тоа враќање, кој ќе биде не-
говиот терминал, но чувствувам дека 
не може да избегне од Македонија. 
Не конкретно Скопје, не конкретно 
Гостивар, не конкретно Охрид, туку 
Македонија е негов spiritus loci. 

Во таа смисла, ќе истакнам дека 
Матеја Матевски се препозна себеси 
во македонскиот хронотоп и не може 
да избегне од него. Македонскиот 
хронотоп значи изгубено море, изгу-
бена територија, посакуван предмет, 
езерска земја, археолошки ископини, 
артефакти, амфитеатри, арени, мо-
заици, архе- или палеоопсерватории, 
писма, иконопис, светлина и колорит 
извлечени од срцето на земјата... За-
тоа не случајно Матеја го опеа Кру-
гот. Без кругот тој не би можел да се 
препознае ни себе, ни светот, ни Ма-
кедонија во тој свет. Тоа беше и тоа 
останува, кругот на заминувањето и 
на враќањето. 

6. Матеја Матевски ја спозна одам-
на силата на митот и му посвети еден 
добар и значаен дел од својата пое-
зија. Митот е само уште една одре-
дишна точка на неговата миграци-
ска поетика. Тој е поет кој знае дека 
енигмите на сегашноста можат да 
се протолкуваат подобро ако се по-
гледнат низ призмата на митот како 
симболична, поетски деформирана 
или реструктурирана меморија на ис-
торијата, на почетоците на човештво-
то и на цивилизацијата. Без многу те-
оретизации, тој му се обрати на митот 
како еден од најбогатите трезори на 
човечката културна традиција. Така 
создаде поетски опус кој би можел 
да се опише како интертекстуален, 
а кој во суштина води дијалог со 
старите цивилизации, со древните 
слики на светот, со просторот кој 

нема етничка припадност, тој ничиј 
простор на колективната меморија, 
на несвесното, на предетничкото, тој 
простор на чистото откровение и на 
митот. 

7. Матеја Матевски се препозна во 
Повелбата на Меѓународниот ПЕН 
и тој за него стана неразделен дел 
од неговата личност. Меѓународни-
от ПЕН го проектира безграничниот 
духовен простор на Матеја составен 
од препознатливи културни, јазични, 
верски и книжевни идентитети. Мно-
гу разноликости за една единствена 
неразделна слика на универзумот. 
Тој го вложи своето време, својата 
кауза за одбрана на македонскиот 
идентитет, на идентитетот на маке-
донскиот народ, име, јазик, култура и 
битие, бранејќи ги со децении наче-
лата на Меѓународниот ПЕН. 

8. Матеја Матевски e единствен 
македонски поет добитник на некои 
престижни меѓународни награди, 
какви што се: високото признание 
за литература „Премио медитерано 
пер литература 2005“ (Неапол и Па-
лермо, Италија); наградите „Фернан-
до Риело“ и „Атлантида“ (Шпанија); 
Златниот медал за поетски опус на 
Академијата „Мајкл Мадхуседан“ 
од Калкута, Индија, признанието по 
повод 40-годишнината од смртта на 
нобеловецот Рабиндранат Тагоре; 
како и „Златниот венец“ на Струшки-
те вечери на поезијата во 2011 годи-
на (што претходно е доделена уште 
и на Блаже Конески). 

9. Поезијата на М. Матевски се 
одликува со висок степен на лирич-
ност/чиста лирика, сфатена како спој 
на енигматичноста, музикалноста и 
субјективноста. Сепак, поради обем-
носта на поетскиот опус, особено во 
последните години, се забележува 
присуство на спротивставени тен-
денции: од една страна, присутна е 
тенденција на доближување до лир-
скиот код, а од друга, тенденција на 
оддалечување од лирскиот код. 

Во првиот случај, Матевски се ле-
гитимира како типичен лиричар, а во 
вториот – како поет. Кога е типичен 
лиричар, Матевски се придржува 
спрема правилата на лирскиот дис-
курс – музикалноста, емотивноста, 
енигматичноста, вклучително луди-
стичноста и перформативноста (со 
усет за ритуал). 

Во вториот случај, Матевски се от-
вора спрема културната меморија, 
историја и текстурата (митот, исто-
ријата, античкиот театар, трагедија-
та, артефактите – Икар, Троја, Олимп, 

Улис, Хектор, Делфи, Филипики, Ма-
ратон, Галилеј, Џордано Бруно, Рил-
ке, Дон Кихот, Росалио де Кастро, 
Васко Попа). Во таквите случаи, по-
езијата на Матевски добива нова, ин-
тертекстуална, дијалогична, есеис-
тичка и рационална димензија. Оваа 
подвоеност на творечкиот принцип 
остава траги врз поезијата на Ма-
тевски, која нема секогаш чисти ма-
нифестации, туку се отвора спрема 
хибридните стилови. 

Примери за најдобрите случаи на 
лирска експресија кај Матевски на-
оѓаме во повеќе негови збирки, иако 
тие најимпресивно се артикулирани 
во неговите први збирки „Дождо-
ви“ (1956) и „Рамноденица“ (1963). 
Од овие збирки, како антологиски 
парадигматичен, ќе го посочиме ци-
клусот песни „Дождови“, синоним на 
македонскиот модернизам, дефини-
ран на самиот почеток како спрега 
на интимниот, емотивниот, метафо-
ричниот и ритмичниот говор. Од по-
следните книги поезија се издвојува 
еден циклус песни, објавен во збир-
ката „Нирвана“ (Матица македонска, 
2010), под наслов „Ѕуни“, кој е карак-
теристичен за оној лиризам кој е лу-
дистички интониран и со некои риту-
ални импликации. 

10. На крај, би ја издвоила маес-
трално изведената песна „Замину-
вање“ („Корени во ветерот – враќање 
во Стамбол“, 2012) во која се вкр-
стени музикалноста, интимноста и 
субјективноста на поетската имаги-
нација. Оваа песна е структурирана 
врз двете темелни начела на поезија-
та на Матевски – она на лиризмот и 
она другото, на дијалогизмот. Светот 
на песната се наѕира отаде зборови-
те, таму каде што паѓа метафизичка-
та сенка на сеќавањето, на личниот 
синдром на идентитетот и на дво-
слојниот идентитет, на пасијата по 
патувањата и на ритамот на емоции-
те. Навидум исполнета со препознат-
лива биографска и егзистенцијална 
семантика, оваа песна ја побуду-
ва импресијата за идентитетскиот 
егзил, за деликатноста на потеклото 
и за енигматичноста на Крајот. 

Тој Крај, отсликан во претставата 
за заминувањето, трепери метафи-
зички, оти го сугерира стравот од 
неповратот. Таа јанѕа дека „нема да 
има враќање“ ја прави оваа песна 
драмски тензична. Да се надеваме 
дека Крајот е круг кој има свој нов 
почеток, заправо свое продолже-
ние, онакво какво што заслужува 
повеќеслојното и повеќедимензио-
нално делото што овој автор го има 
оставено зад себе. 
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кришум се погледну-
вам во огледалото да се 
фатам дали сум јас тоа 

или не сум јас. Дали сум тука или 
ме нема, а сенката што се исто-
порува само ме лаже. Сликата 
кажува сè, иако не си се бендису-
вам ни самиот вака забрадосан, 
подзапоставен и избушавен како 
да ме чешлале девет виулици 
земни. Но во себе си ја кажувам 
вистината. Зашто си ја знам. Како 
што беше, така.

Не бев сам. Тие ќе посведочат 
пред сечиј суд, ако треба. Но 
зошто да треба? Јас си ја знам 
вистината. А ја знаат и сите тие 
што беа, или требаше да бидат 
таму, па требаше да ја знаат ако 
требало да ја знаат. Ама ако не 
биле и не требало, мислам ништо 
не е спорно од тоа.

Одеднаш притрчаа кон мене. 
Завревија, заѓурунтија и се изви 
времето. Се растури, се сневи-
де, џамлоса. Ама беше тука. Ете, 

тогаш првпат го видов времето, 
а никогаш пред тоа (ниту потоа). 
Веруваме, времето како време, го 
гледаме сите. Но не било така. 
Сме биле во него, во времето, а 
кога си внатре не можеш да го 
видиш надвор зашто не се гледа 
однатре. А јас бев излезен од 
времето и тоа стоеше настрана и 
ме чекаше. Мене да ме чека вре-
мето! Ете, се случило и тоа, жими 
ова видело што ми остана. Сите 
вреват, галамат, довикуваат, а јас 
си стојам така надвор од времето 
и не знам што ќе се случи натаму. 
Дали ќе излезе засекогаш вре-
мето од мене или јас засекогаш 
ќе излезам од него. Ако изгледа 
исто, тоа не е исто. Како што не 
е исто тоа што веќе се случува, 
а дека не е исто се познава по 
избунетоста што настана. Некој 
вика, пулсот, најди му го пулсот. 
Друг вика, вода ако има, поту-
рете го со вода, ќе се врати. Од 
сите најприсебна е дамата со ка-
мелии. Можеби така ми дојде да 
ви ја претставам зашто изгледа 

дека јас и не ја гледам. Сум слуш-
нал или сум прочитал за дамата 
со камелии, па ајде дамата со ка-
мелии. По гласот ја препознавам 
дека е дама. Таа гледа дека мигот 
не може да биде вечност. Ќе се 
измени времето. Или ќе се вратам 
во него, или ќе исчезнам од него. 
Додека сум надвор од времето, 
таа ја користи ситуацијата и пред 
сите тука насобрани и надда-
дени над мене се наведнува, се 
испружува, легнува, ми ги наоѓа 
усните, ми ги подзема, мислам со 
груба нежност да ми ги испрчи 
и, ми ги бакнува тука пред сите. 
Задишано и усмислено. А јас сум 
надвор од времето и не знам 
дали треба да ја бакнувам и јас, 
па останувам така мртов ладен 
како ништо да не се однесува на 
мене и на моето постоење. 

Некој кажа дека дошол доктор. 
Можеби беше и докторка, но на-
често се кажува така, по машка 
определба. Јас останав надвор 
од времето и не се видовме. Но 
ако дошла, веројатно дојде. 

Дали ме најде не знам, зашто 
веќе вителот на времето се исука, 
се изви, се инкоса и видов како 
небото се отвора. Првпат видов 
небото да се отвора и да ме пре-
чекува мене, зашто останал некој 
насет дека токму така се случу-
ва. И дека тоа сум јас, ако сум 
уште јас. Живи сè, јас верувам во 
тоа што го гледам ако го гледам 
зашто ете изумив, не сторив 
дикат да заушам дали додека се 
случуваше тоа остануваше тука и 
светлината. Но ќе да беше нешто 
слично на неа, некое распосла-
но бледнило низ кое можеш да 
жмиркаш а да не видиш, затоа 
што ништо друго нема да се види. 

Ме вшмука празнината, се ис-
плашив. Како тоа, си думам, и од 
каде да си думам кога се немав 
за себе? А знам дека бев тука 
некаде. И дека треба и натаму да 
бидам. Можам да си речам, убаво 
го знам тоа, зашто така си реков, 
или само се исчудив: од небото 
се топорат една шума подадени 
греди, како затапени тапи што 
го држат да не истиши и да не 
исцеди. Од секое се отвора по 
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една инка. Низ секоја можам да 
влезам, но без свој избор, зашто 
ме носи силен повев и ништо не 
зависи од мојот избор. Не знам 
дали е со мене времето. Кога не 
препознавам ништо сигурно не 
го препознавам и времето. Може 
така да е поради бучавата што 
константно нараснува или шумот 
на небото што се затвора.

И снема сè.

Како да се случи така одеднаш.

Сега се чудам. Отворени ми се 
очите, а ништо за нив нема. Го 
нема дури ниту времето. И целос-
на, мртва тишина, како кога човек 
легнал в гроб. Тоа искуство како 
да сум го имал. А ми надоаѓа ми-
слата и ме тера да се сетам што 
било пред ништо да не биде. И 
уште еднаш поминувам низ тоа 
што стои во мене и што ме пот-
сетува дека само треба да напра-
вам напор да го најдам време-
то. Без времето ништо друго не 
бидува. Изгледа сè се состои во 
него и ако сакам да сум и јас во 
него, треба да го најдам. А сакам, 
како не сакам, кој не би сакал 
повторно да се врати во времето 
од кое излегол и кое го изгубил 
еднаш? Затоа се обидувам да 
мрднам. И мрднувам, распретну-
вам, ја подигнувам главата како 
да излегувам од сон. А не можам 
да излезам, поправо не знам 
дали излегов зашто не се менува 
ништо. Ја нема ниту онаа блед-
никавост што малку пред ова 
целиот простор го исполнуваше. 
А тоа со светлината и не знам 
кога се случувало. Наполно сум 
одвоен и оддалечен од таа вис-
тина. Некаде ги имав рацете, ама 
никако не можам да си ги најдам 
и да си ги приберам крај себе. Со 
рацете веројатно можам нешто 
да сторам. Но кога најпосле ги 
подигнав, почувствував дека 
сето тоа што ме покрива е тврдо 
и компактно. Ни малку не налику-
ва на времето во кое настојувам 
да се вратам. Низ времето рацете 
би поминале тивко и лесно. Како 
низ воздух. Но правам поизра-
зити обиди зашто сè повеќе си 
верувам дека сум жив. А каде 
сум пропаднат, таков одговор не 
можам да отворам. Всушност, не 

можам ништо да отворам. Ако го 
отворам времето, знам дека ќе 
го отворам и просторот. И сум 
убеден дека тогаш ќе се видам 
себеси. Вака никако не можам 
да се уверам дека сум тука, иако 
сум тука. А за да го докажам тоа, 
распретувам и со нозете, распре-
тувам со целото тело, со сите жи-
вотни функции. И си реков: Да не 
сум во сон? Но и во сон да сум со 
толку обиди и напори требаше да 
сум веќе излезен од него. Ниту 
сонот не може да издржи толка-
во напрегање. 

А напинав, напинав, и напнав. Во 
цврстиот дел што ми го дофаќаа 
рацете. 

Нешто силно ’рсна, и одеднаш 
блесна застрашувачка светли-
на. Како да слушнав експлозија 
налик на пробив на звучниот ѕид. 
Но знаев дека го пробив времен-
скиот ѕид и, и со телото и со мис-
лата, влегов во времето. Средба-
та беше збунувачки потресна. Но 
најпрво потресот што го создаде 
тресокот од нешто што паднало 
и се искршило налудничаво ја 
отвори вратата. Сега веќе се виде 
дека сум во просторија штом се 
отвора врата. Ококорено, збуну-
вачки и нерешително пристапува 
дама. Дамата со камелии? По-
следната разделба беше со неа, а 
насигурно претпоставувам дека, 
всушност, не сме се разделиле. 
Ние постојано сме биле еден крај 
друг. Белиот мантил ме потсети 
дека дилемата дали докторот 
можеби е докторка, ја разрешу-
вам. Тоа е мојот прв успех од 
повторното враќање во времето. 
Потоа почнува да ми смрзнува 
крвта. Го отворам видикот во 
просторијата и откривам дека 
насекаде е исполнета со бледи 
лица, полегнати трупови и скаме-
нета тишина. Мртовци! Се открив 
како исплашено и молежливо за 
нешто што сè уште не сум го до-
објаснил ѕурам во лицето пред 
себе кое ѕури во мене со необјас-
нива збунетост и отсутност.

„Господе, во мојот век тоа 
не сум го видела! Ти чекориш! 
Стана од мртвите! Ги преврти 
сите закони на вечноста. Кај ќе 
одам јас ако искокаат сите овие 

што полегнале тука?!“ И жената 
во белиот мантил мигновено во 
очите го фати отворот на вра-
тата. Можеби тоа ја потсмири, 
дека вратата е отворена и кога ќе 
посака ќе може да излезе низ неа, 
и неизлезена од збунетоста тргна 
кон мене. Сега ме вознемири и ме 
исплаши нејзиното приближу-
вање. Не успевав да ја насетам 
која ќе биде нејзината реакција. 
Дали во стравот ќе ме нападне, 
дали во радоста ќе ме прегрне…

„Легни“, побара од мене и 
сфатив колку промислено прис-
тапува да ме разоружа, зашто 
ни таа не може да ја предвиди 
мојата реакција. И нејзе ѝ било 
прва средба со човек вратен од 
мртвите.

Сфатив дека за мене е најдобро 
веднаш да побегнам одовде.

Таа ме задржа цврсто, викајќи:

„Човече, каде?! Не се излегува 
така лесно одовде!“

Петре Димовски (1946, Брод, 
Битола) е раскажувач, романси-
ер, драмски писател и писател 
за деца и млади. Дипломирал 
на Филолошкиот факултет во 
Скопје. Работел како референт 
за компјутерска обработка на 
податоци, лектор, новинар и про-
фесор во Битола. Го покренал и 
уредувал списанието за литера-
тура „Раст“. Член е на ДПМ од 
1995 г. Објавил десетина збирки 
раскази, дванаесет романи, пет 
романи за деца и млади, десети-
на драми. 

Добитник е на Наградата 4-ти 
Ноември за збирката раскази 
„Жед и жештини“ (1994), Првата 
награда на БИД „Мисирков“ за 
романот „Пламенка“ (1996), На-
градата на Фестивалот на мо-
нодрамата за „Ни свој“ (2003), 
наградата „Ванчо Николески“ за 
романот „Големата авантура“ 
(2007), прва награда за расказ 
„Живко Чинго“, како и прва на-
града на анонимниот конкурс за 
расказ на „Нова Македонија“ и 
други.
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„ТВОРЕЦОТ И СОТВОРЕЦОТ“ – СТАРИОТ 
ЗАВЕТ ВО ЏОЈСОВИОТ „УЛИС“, ОД ПРОФ. 
Д-Р МАРИЈА ГИРЕВСКА 

1. Веќе самиот избор на Џејмс 
Џојс и неговиот однос спрема ста-
розаветната библиска теологија и 
историја, како главна тема на науч-
ноистражувачкиот подвиг на Ма-
рија Гиревска, побудува свештен 
трепет (misteria tremendum) кај 
читателот.

Потем првиот допир со книга-
та „Творецот и сотворецот“ преку 
графичкото уредување и дизај-
нот, авторско решение на Марија 
Гиревска, како и начинот и стилот 
на изразување на суптилните фи-
лософеми, оваа книга ја прават 
особено интересна за потребите 
на ретките пребирливи љубители 
на книгата. Жизненоста и преглед-
носта на содржините зафатени во 
неа го држат во будност „умното 
вонмем“ на читателот и ја разго-
руваат неговата интелектуална 
љубопитност и возбуда. Исчиту-
вањето на оваа книга се претвора 
во доживелица околу една богато 
поставена трпеза со духовни и ин-
телектуални гурманлуци.

2. Марија Гиревска е млада и пос-
ветена научна истражувачка. Таа 
располага со јазик облечен во хи-
тонот на една особено ткаена по-
етика, без којашто е неможна де-
мистификацијата на „јазичните јаз-
ли“ својствени за Џојс. Без трошка 
случајност на г-ца Марија Гиревска 
ѝ се падна во дел македонскиот 
превод на капиталното книжевно 
дело на Џејмс Џојс, „Улис“. Нејзи-
ното научно и преведувачко иску-
ство е престижно и многуслојно. 
Располагајќи со огромен интелек-
туален багаж, таа си допушти да 
се фати во костец со „господарот 
на шифрираните текстови“, Џејмс 
Августин Алојзиј Џојс (1882 – 1941). 
Резулат на тоа сочелување на Да-
вид со Голијат е книгава што стои 

пред нас: „Творецот и сотворецот: 
Стариот завет во Џојсовиот ‘Улис’“

3. Сугубиот карактер на оваа кни-
га ги става во синергија теолошка-
та наука и науката за книжевноста, 
потем старозаветната библиска 
теологија и книжевниот опус на 
„меѓникот на модернизмот“ од ми-
натиот век, Џејмс Џојс. Авторката 
на оваа книга прави ангажирани 
херменевтички зафати на повеќе-
то Џојсови алузии и референции 
на (кон) Светото писмо на Стариот 
завет запишани на странците на 
„Улис“. За таа цел, таа (Марија Ги-
ревска) прави детални анализи на 
повеќе тематски регии во Стариот 
завет.

4. Енциклопедиската димензија 
на „Улис“ бара посебна ерудиција и 
херменевтичка вештина. За таа цел 
се напишани „клучевите“ чиј волу-
мен е еднаков со обемот на сами-
от роман. Напишани се и објавени 
повеќе илјади страници за животот 
и делото на Џејмс Џојс. Создадена 
е посебна книжевна наука за про-
чување на неговото книжевно на-
следство. Но Марија Гиревска не 
си допушта талкање низ непрег-
ледните хоризонти на Гутенберго-
вата галаксија. Изборот на квали-
тетни библиографски единици го 
прави со строга селекција. На тој 
начин, таа се приклучува кон инте-
ресот за деконструкција на Џојсо-
вата „стратегија на пишување“. По-
ради тоа, Гиревска се фокусира на 
православната богословска мисла, 
по којашто посега и самиот Џојс во 
„Улис“. Таа прави сериозни обиди 
за нотирање на точките на синге-
нијалност и коинциденција помеѓу 
Џојсовите размисли за Црквата и 
верата, и богомислениот светоглед 
на Православната црква. Затоа, таа 
оправдано бара теистички прис-
тап кон расчитувањето на „Улис“. 
Миметички го следи поетот Т. С. 
Елиот, кој ги бара корените на ев-
ропската уметност и книжевност 
во христијанската вера. Христијан-

скиот светоглед на Џојс го ожи-
вотворува сомнежот на Т. С. Елиот 
во можноста европската култура 
да го преживее потполното исчез-
нување на христијанската вера. 
Знаејќи го тоа, Џојс инсистира да 
се владее со јазикот на Предание-
то наследен од нашите предци.

5. Во таа смисла, таткото на за-
падната схоластичка теологија 
Тома Аквински е голем предизвик 
за Џојс. Имајќи го него за појдовна 
точка во поимањето на тријадо-
лошкото и ангелолошкото догмат-
ско прашање, Џојс ги доживува 
како најмистични зони во учењето 
на Црквата. Својата личносна ре-
лација кон Црквата Џојс ја коре-
ни во тезата извлечена од Summa 
Theologica на Аквински: „Некои 
вистини за Бога ги надминуваат 
капацитетите на човечкиот раз-
ум“. Според блескотното мислење 
на Марија Гиревска, и coincidentia 
oppositorum на Маестро Екхарт 
(Meister Eckhart), како и апофати-
змот на богословските антиномии, 
ја поттикнуваат љубопитноста на 
Џојс за теолошката философија и 
мистика на христијанскиот Запад.

6. Мојот заклучок, дека секој обид 
да се разгатнуваат антрополошки-
те мистерии со примена на трија-
долошко-аналошката метода за-
вршуваат утописки, ниту го попре-
чува ниту го одрекува ставот на Ги-
ревска, за Џојс кој со душата своја 
ја допрел и ја познал ерургиската 
моќ на Божествената Литургија. 
Секогаш, кога Џојс е во состојба на 
молитвено созерцание, создава ср-
дечен однос спрема догматите на 
христијанската философија. Токму 
од тие причини, тој зачестено им се 
навраќа во сите негови книжевни 
творби.

Поради тоа, и покрај апостасијата 
од конвенционалниот римокато-
лицизам, некогашниот језуит Џојс 
останува засекогаш теолог, без 
некогаш, кога било, радикално да 
го раскине општењето со својата 

Oтец Стефан Санџакоски

ПРОМОТИВНА БЕСЕДА
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религиозна заедница. Авторката на овој блескав ин-
телектуален полемос со Џојс и за Џојс ја споделува 
радоста на православните христијани што произле-
гува од нескриената наклоност на Џојс спрема мис-
тичната теологија и живот на православната црква 
од Исток.

Задуман над апофатските мистерии, како вистин-
ски мистик, го мисли и промислува преобразувањето 
на сопственото творештво во естетски еквивалент 
на темелните христијански идеи за: метаморфозата, 
епифанијата, епиклезата, трансупстанцијата и фи-
лософското поимање на времето... Луцидна е пер-
цепцијата што Гиревска ја има за личноста на Џојс, 
таму каде што таа по аналогија на старозаветната 
повест за Давид и Голијат го доживува Џојс фатен 
гради в гради со тајната на трансфигурацијата на 
минливиот историски мир во трајно уметничко на-
следство. Според неа, таму некаде треба да се бара 
стремежот на Џојс да го доведе до совршенство ја-
зикот на книжевноста, така што за прототип на тоа 
дело се предлага совршенството на Творецот. Пора-
ди тоа, Џојс ја воспоставува фасцинантната поврза-
ност на свештеникот со писателот, вели таа. За Џојс 
писателот е клирик на Логосот и своевиден литург 
(богослужител) во чинот на сотворење со Творецот.

Џојс никогаш не го минимизира значењето на Црк-
вата. Правилна е забелешката на колешката Марија 
Гиревска дека разочараноста на Џојс од институ-
ционализираната Црква не ѝ припаѓа на категорија-
та „омаловажување“ на Црквата. Затоа, бласфемија-
та на светите духовни предели на божествената 
Еклисија целосно отсуствува во творечкиот опус на 
Џејмс Џојс.

Почитувани пријатели,
Марија е секогаш моќна и убедлива личност, но 

чинам дека е најмоќна и најубедлива кога зборува 
за Џојс. Својата мисла за него ја кове со огнот од 
несоборливата љубов спрема животот и делото на 
нејзиниот фаворит уште од студентските денови. А 
кога некого сакате, правите сè саканиот да го спаси-
те. Така постапува и Марија Гиревска со Џојс, и тоа 
ѝ успева...

Се има впечаток како и Марија да ја поседува ис-
тата насоченост спрема универзалните категории 
содржани во мислата на Џојс: „Ми зборуваш за на-
ционалност, јазик, религија. Јас ќе се обидам да пре-
летам покрај тие мрежи.“

Читајќи ја „Творецот и сотворецот“, запознав една 
подруга Марија од онаа што дотогаш ја знаев од 
кратките тривијални средби на поминување. Таа, 
во интерегнумот помеѓу две сретенија вишнеела и 
израснала во угледна македонска и црковна инте-
лектуалка. Во посветеното и задлабоченото зани-
мавање со научноистражувачката дејност, покажу-
ва мудрост и проникливост, а во богатиот духовен 
и емоционален живот, еруптивност. Таквата Марија 
дава целосен придонес во умножувањето на созна-
нијата за Џојс.

Мојата доверба во личноста на Марија Гиревска е 
константна, но ваква каква што ја открив во синер-
гија со „Улис“ на Џојс, ја доживувам како вистински 
дар на живиот Троичен Бог за нашата теолошка на-
ука и култура.

Пред нас е книгата на познатата писателка Делвина Кр-
луку, поетеса, раскажувач, автор на репортажи и разговори.

Како поетеса ја знам од извонредните настапи на повеќе 
еминентни литературни и културни манифестации каде 
што знаедно сме настапувале,

Како културен активист на литературни и културни наста-
ни – ја знам од славното Друштво на писателите на Маке-
донија, каде што заедно дејствуваме, 

Како раскажувач ја знаеме од познатата збирка раскази 
„Преговор на нашите денови“,

Како публицист ја знам како познат автор на репортажи, 
и тоа за познати авторитети од културата, но и за непозна-
ти лица од нашето секојдневие.  

И кога велам автор на разговори, го велам од позиција на 
автор на разговори во ТВ-серијалот „Разговорница“, но и ав-
тор на истоимената книга филозофски разговори, бидејќи и 
јас водам разговори со великани на културата.

Но авторката Делвина Крлуку води разговори со неви-
дена енергија, топлина, непосредност и свест дека тоа е 
особено важно, со лица и семејства од тешки социјални ус-

СВЕТОТ ОКОЛУ 
НАС – СМЕ И НИЕ
КОН „ИЗБЛЕДЕНА НАДЕЖ“ 
(„SHPRESË E VENITUR“) ОД 
ДЕЛВИНА КРЛУКУ

ПРОМОТИВНА БЕСЕДА

Кристина Николовска 



32 бр. 133 (4/2019) | Стожер

лови. И тоа како млада девојка и но-
винарка. И како што знаете, по задача 
на весникот „Коха“, таа требаше да 
изработи серија разговори и да соста-
ви репортажи за нивниот макотрпен 
живот.

Можеби некој млад новинар би се 
обесхрабрил, но таа напротив, иако на 
почетокот малку изненадена, одлич-
но одговори на зададената работна 
задача. Обично младите новинари со-
нуваат да направат интервјуа со слав-
ни, познати имиња од разни области, 
но неуморната и хумана Делвина го 
прифаќа предизвикот на судбината и 
се соочува – со неа. 

„Некои луѓе доаѓаат во вашиот 
живот како благослов, други како 
лекции“ – вели нобеловката Мајка 
Тереза. Можеби токму нашата автор-
ка и драга колешка по перо Делвина 
Крлуку е една од многуте духовни 
потомци на добрата мисија. Таа ги 
прифати и сфати овие намачени луѓе 
и семејства како своја судбина, дар-
бина, но и животни лекции низ кои 
таа треба да расте. Но да растеме и 
ние со неа. 

И умно е што таа ги сложи и под-
реди овие репортажи во раскази, ги 
белетризира, ги принесе кон нас – от-
ворени, со маката на своето тешко 
секојдневие, со искрената пот и солзи 
кои се вистински а не фиктивни, со 
трогателните приказни кои воопшто и 
не ги забележуваме, сите ние, учест-
вувајќи во нашата безмислосна „трка“ 
наречена „секојдневие“. Трка во која 
со часови итаме некаде, менаџира-
ме нешто се вика „живот“, возиме, се 
лоцираме, се дислоцираме, зјапаме 
упорно во мобилните и во компјутери-
те... А сѐ помалку, сѐ помалку набљу-
дуваме, сослушуваме, разговараме, 
учествуваме, помагаме и покренува-
ме прашања и даваме конкретна под-
дршка за проблемите или состојбите 
на другиот. 

Оти време е веќе да сфатиме дека 
„другиот“ – сме „ние“, дека проблемот 
на денес загрозениот може да биде 
или бил проблем – „наш“, дека де-
чињата и жртвите од земјотресите во 
Албанија, во Скопје, или каде било во 
регионот или во светот – се човечки, 
хуманитарни катастрофи, а не се само 
проблем на соседот.

Тој пат, на сочуството, на сослу-
шувањето, на разбирањето – ни го 
покажа авторката Делвина Крлу-
ку – храбро, исправено, и беше прва 
која отворено се соочи со него. Прва 
во својата сфера, прва, во својот кон-
текст, прва – меѓу нас. 

Сите некако имаме наводно „по-
важни“ работи одошто да се подза-

мислиме – над судбината или сос-
тојбата на другиот. Сите ги броиме 
секундите на семафорот, оти неод-
ложно ни се брза! Сите замислува-
ме и посакуваме да си ја исполниме 
агендата од нашиот густ календар, 
што и не е лошо, доколку не сфатиме 
дека, од премногу „нас“ и „ние“, или 
од премногу „себе“, се заборавивме – 
„ние“. Оти „ние“ е важно колку и „јас“. 
Иако сите популарни „рецепти“ за 
среќа нѐ учат дека:

– големи сме – колку што се големи 
и малите за нас,

– мали сме – колку се другите мали 
– за нас.

Но што од нас како читатели бара 
Делвина?

Таа бара само – да препогледне-
ме, да пресослушаме некого, само за 
миг да се ставиме во негова состојба, 
и со други, „нови“ очи – да ја раска-
жеме сторијата на некој унесреќен, 
обесправен, понижен...

Мене, како на критичар, но и како 
на човек и мајка, топлиот дискурс на 
Делвина – повторно ми ја „разбуди“ 
топлината, хуманоста, човечноста, 
сочувството. А верувам, и вам ќе ви ја 
разбуди, поттикне и покрене вашата 
согрижа кон другите. И нашата со-
вест. И свест.

И во таа мисија на добродетелта, 
Крлуку не ги двои, ниту дели своите 
сограѓани, било Албанци, било Ма-
кедонци, Турци, Бошњаци, Роми и 
други... (како што вели самата). Таа 
пишува за „човечката мизерија“, и от-
ворено признава дека болката ѝ ста-
нала преголема кога во рака го зела: 
фотоапаратот, тетратката и моливот 
и почнала да ги запишува тажните 
вистинити стории.

Но како светла точка го гледаме 
чинот на запишување на сториите за 
туѓите судбини, кои нѐ опоменуваат 
за социо-економската состојба која 
авторката ја воочува. 

„Морате да бидете промената 
којашто сакате да ја видите во све-
тот“, вели миротворецот Махатма 
Ганди. Таква промена, човек-промена 
е писателката Крлуку.

Ова се вистински приказни за улич-
ни продавачи, гладни луѓе, луѓе без-
домници, луѓе кои умираат од студ 
и сиромаштија... Како несреќните 
Валда, Јашари, Иса и недоброј дру-
ги непознати кои и сега скитаат на 
студот. Крлуку отворено говори за 
„неподносливата болка што ве прави 
луд“. И гласно проценува дека: „Си-
ромаштијата на овие луѓе е најлоша-
та форма на насилство. Битката со 
која треба да се бориме, секој од нас, 
не е против богатството, туку против 

сиромаштијата“ – мудро порачува 
храбрата и праведна Крлуку.      

Имам посетено повеќе од 200 се-
мејства – ќе рече авторката, кои не 
можев да ги оставам. Како да им е 
мајка, вели самата. 

Драги пријатели, драги идни чита-
тели на овие потресни драми прето-
чени во раскази и репортажи, ве оста-
вам на ова умно четиво, на овој дом на 
недоброј бездомници, сега „вдомени“ 
во книга, ве препуштам на овој загри-
жувачки амбиент од расказите на ав-
торката, која умее да раскаже со срце, 
да ни се доближи со стил, да нѐ трог-
не со болка, и да нѐ отрезни – од нас 
самите. 

Толку топло, толку искрено, толку 
длабоко емпатично, толку потресно 
вистинито, толку згрозувачки реално 
– раскажува и сведочи умната Делви-
на, колку што е голема болката и вис-
тината на овие кутри судбини.

И насловот на делото ѝ е одлично 
избран – „Избледена надеж“, оти таа 
е заедничка сема на сите, на сите со-
цијално-економски загрозени лица и 
семејства. 

Лица-семејства, оти некои сами за 
себе си се семејство. Едночлeно. 

Но и семејства-лица, оти некои пак 
семејства сепак си се сплотени како 
една личност – во сета беда и сиро-
маштија.

Та зошто и ние да не станеме се-
мејство-лице, семејство-единка, се-
мејство-заедница?...

Вакво прашање, но и цел „дожд“ 
прашања ќе нѐ „оросат“ од овие рас-
кази, кога ќе почнеме да се вдлабува-
ме во оваа книга, соживувајќи се со 
потресните вистини. Та и ако е минус 
надвор, како сега, и ако е минус на 
нашите сметки (во банка), нека биде 
плус – во нашите срца, за да наоѓаме 
решенија на проблемите. Тоа е само 
една од пораките кои ги читаме меѓу 
редовите на оваа значајни книга, зна-
чајна по уметнички дострел, но и зна-
чајна по океанот хумани и мудронос-
ни пораки.

За жал, катастрофите, како земјо-
тресот од 63-та, но и сегашниот во 
нашето соседство – се масовни загу-
би кои сѐ уште не можеме да ги спре-
чиме. Ние можеме да ги спречиме 
барем оние катастрофи – кога нашите 
срца би станале „ледени“ и недопир-
ливи – за светот околу нас. 

Оти светот околу нас – сме и ние...
Одличен зафат, Делвина!

Скопје, 2.12.2019 г. 
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Александра Јуруковска

ДЛАБОКО ЈАЗИЧНО 
ПОНИРАЊЕ
КОН „АБ’Т“ ОД ОЛИВЕРА ЌОРВЕЗИРОСКА. 
СКОПЈЕ: ИЛИ-ИЛИ, 2019

ОСВРТ

„Аб’т“ од Оливера Ќорвезиро-
ска е несекојдневно романескно 
доживување. Поднасловот гласи 
„роман длабок 18 метри“ и се чини 
дека токму тој ја дава насоката за 
вистинската длабочина на книгата. 
Многуслоен и многузначен, рома-
нот дава безброј можности за ин-
терпретација и толкување. 

Своето првично исчитување го 
задржувам на два аспекта клучни 
за моето доживување – јазичниот и 
наратолошкиот.

„Аб’т“ е јазичен деликатес, чита-
телска авантура која и на родениот 
говорител на македонскиот јазик 
му нуди несекојдневно понирање 
во убавината на сопствениот јазик. 
„Аб’т“ е интересен предизвик и за 
професионалните читатели, затоа 
што низ една раскошна прецизност 
нуди капење во топло-ладните 
води на нашиот јазик.

Длабоко понирање во 
јазикот

Зборовите и речениците во „Аб’т“ 
се мајсторски, филигрански из-
брусени, сјаат или темнеат, ако 
се заборават, истават, потиснат. 
Но тие и повторно проблеснуваат, 
кога раскажувачот (но и автор-
ката) зачестено им се навраќа, ги 
дополнува свесно или несвесно, 
ги заокружува или сосема ги од-
далечува од нивното првично зна-
чење. Зборовниот фонд на целата 
приказна (или, можеби, приказни?) 
има и еден убав слој патина доби-
ена со кумановскиот дијалект, од 
каде е земен и насловниот збор 
аб’т (бурјан). Всушност, Куманово 
во романот е  многу повеќе од само 
место и само јазик, тоа е специфи-
чен хронотоп, еден од неколкуте 
(бунарот, домот, болничкиот) што 
заслужуваат посебна анализа. 

Мајсторството на Ќорвезироска 
лежи во создавање роман низ кој 
создава и јазик, во кој се (пре)сле-
куваат стилови и сфери. Највпе-
чатлив во овој сегмент е одбирот, 
прецизното зајмување зборови од 
(најмалку) два занаета: од конду-
раџиството (гленк, луб, обртаљ, 
цвик, пенче) на таткото (главниот 
отсутен лик, неименуван, напишан 
и споменуван само како татко), и 
од шнајдерскиот или шивачкиот 
занает на мајката (вториот главен 
лик, присутен, именуван, Зоре, мама, 
мајка ми). Најразличните ткаенини, 
начините и техниките на шиење, 
описите на нивната текстура, боите 
и комбинациите се надоврзуваат 
на цврстината на длетото и звукот 
на наковалната на која е искован и 
еден необичен кондураџиски хоро-
скоп. Ќорвезироска негува голема 
еснафска почит, пиетет кон зана-
етите од кои зајмува не само збо-
рови и поими, туку и умешност, па 
така се чини дека и својата преѓа 
(текстот) и буквално и метафорич-
ки ја растегнува меѓу иглата и на-
ковалната.

Длабоко наратолошко 
понирање

„Аб’т“ е и наратолошка игра 
одгоре надолу, но и обратно. Рома-
нот е поделен во 3 дела, а допол-
нет е со поглавјето Ресло, не слу-
чајно така именувано и не случајно 
оставено за крај. 

Приказната е една, но наликува 
на „оро со испофаќани приказни“. 
Раскажувачот е неименуван, тој е 
и фокализатор, а гледната точка 
(фокализацијата) е однатре кон 
надвор и однадвор кон внатре. 
Во првиот дел тој е нероден, па 
раскажува од утробата на својата 
мајка, за светот надвор. Во вториот 

е роден и раскажува однадвор за 
надвор, за во третиот дел да рас-
каже за она што е долу, или внатре 
во бунарот. 

Всушност, долу-горе и вна-
тре-надвор не се толку реско прет-
ставени или искористени, туку 
напротив, постојано се мешаат, по-
себно кога раскажувачот го среќа-
ва својот брат-близнак (својот 
двојник, можеби?!) и кога приказ-
ната освен од мајката до таткото 
и обратно, интензивно заживува во 
и околу третиот главен лик – буна-
рот. Тука длабочината ги поместу-
ва симболичните линии на животот 
и смртта, на сонот и јавето, на ст-
варноста и фантазијата, на биогра-
фијата и фикцијата, „на вертиклата 
за живите и хоризонталата за мрт-
вите“. 

Ресло(то) од крајот може да се 
чита и како почеток на романот, 
скица за тоа од каде почнал да се 
испишува „Аб’т“, кроки цртеж за 
главните ликови, за раскажувачот. 
Тој во овој дел е таа, женски род. 
Тука бунарот прераснува во буна-
риште, во длабочина во која исчез-
нува или останува сè, или „огромна 
дупка тишина и јас на нејзиното 
дно“. 

Конечно, тука е гласот на автор-
ката, на нејзината биографија, на 
онаа која во целата книга на ли-
ковите им поддава(ше) коклици 
(кумановски – шамлици) на бук-
вите и зборовите за да испише со 
нив еден магичен, истовремено и 
реалистичен, постмодернистич-
ки, личен, а семеен и универзален 
роман.  
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АДАМОВОТО РЕБРО

Оливера Николова

ури зимата Тинка можеше без 
преправање да се однесува 
спрема Никола, кога тој до-

патува, целиот наврнат со снег, за да 
си го види новородениот син и да си 
ја дарува родилката. Остана само два 
дена крај неа, а таа доејќи го детето 
пред негови очи, му ја покажуваше 
боската без срам, со одмаздливост 
што ѝ беше дотогаш непозната. Не-
колкупати и му се притисна до мевот 
со сета снага, покажувајќи му ја радос-
ната ослободеност на телото, а тоа го 
правеше толку лесно, и не срамејќи се 
повеќе од него, зашто виде јасно, не го 
сака. He ѝ беше важно што ќе поми-
сли тој. Да го сакаше ќе се прашуваше 
дали ќе му се допадне таква. Сè во неа 
се беше настрвило против него, и кога 
Богета го оставаше да плаче, го оста-
ваше поради него, Никола, за тој да 
види колку таа може да биде бездуш-
на спрема пород што ѝ е создаден на 
превара, и со намера таа повеќе ниту 
да мисли, ниту да чувствува. Можеше 
и за овие свои чувства да сети срам, 
но за чудо, тоа не се случи. Можеше 
да се прекори дека ова не е никаква 
несреќа, во споредба со оние што се 
случуваа надвор – тешка зима беше, 
народот гладуваше, добитокот му го 
грабаа разни насилници, турски орди 

пљачкосуваа, палеа и убиваа, српски 
чети пљачкосуваа, палеа и убиваа, бу-
гарски чети пљачкосуваа, палеа и уби-
ваа, а таа се занимаваше со своите чув-
ства, седејќи покрај разгорени дебели 
трупци од шумите на Менче Стојменов 
и сладосно засркнато пиејќи топло 
млеко со мед, пак од неговите штали 
и кошари. Ја предизвика ли со тоа не-
среќата, вистинската несреќа?

Изгледаше така, зашто и животот 
ужива во лицата што ги прикажува. 
Боге не беше наполнил ни четириесет 
дена кога во Крива Паланка еднопод-
руго стасаа вестите за пуштањето од 
затвор на Зафир Кривокапец и за под-
лата умирачка на Никола Стојменов. 
Петар, кој отпатува веднаш за Велес, 
го донесе оттаму само неговото прет-
смртно писмо оставено на чергата крај 
креветот каде што се грчел од болки 
– погребот го направи таму, со мал-
кумина пријатели на велешкиот аза, и 
со многубројно присуство на турските 
лицемери – високите снегови го зако-
ваа и Велес, и патот до Крива Паланка, 
и до Куманово – отруен беше Никола 
Стојменов, сите знаеја, отруен беше во 
градската кафеџилница, наминувајќи 
таму на кафе како обично, попладне, 
пред да се јави во судот, и сеедно што 
екимот издаде потврда за смртта како 

последица од стомачен тифус, сите 
шепоткаа за неговите исусови маки, 
за невидената чесност која ова вре-
ме не ја поднесува, па и за жена му и 
малите деца кои сега ќе останат без 
своја глава и поддршка. Петар дојде 
целиот во мразулци, на коњ чиј здив 
веднаш мрзнеше под амот – Тинка се 
стрча, му падна околу вратот, изгуби 
свест, го свлечка и Симона, a кога си 
дојде на себе, Богета веќе го хранеа со 
разблажено млеко од кравата, зашто 
нејзиното тојчас секна, и целата куќа 
пиштеше од таванот до ќералот, и од 
ќералот до таванот. Ете, тоа ѝ треба-
ше нејзе! Неблагодарница, ја заслужи 
несреќата како лебот фурната! Како 
полето – косирот, како шумата – се-
кирата! Симон намуртено гледаше во 
нејзиното варосано лице, не ја клоца-
ше сега, не ја штипеше, – ги бараше ли 
и тој врз неа одгатките за фаталната 
привлечност на неволите? Навистина, 
Симон не се чувствуваше толку не-
среќен крај сите што со вдвоено вни-
мание го гушкаа, го бацуваа и му ис-
полнуваа секаква желба, уште повеќе 
пак што разбра дека дедо му Зафир 
си е пак дома во Куманово и дека го 
чека на гости штом ќе помине зимата, 
но нели мајка му Тинка беше олошена 
и некако непозната, тој одвај го дочека 

Д
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топењето на снегот и покрај убавата 
санка што му ја направија. Но тогаш 
дојдоа нови вести од Куманово – тет-
ка му Нуша повторно се мажи, ја води 
кај новиот татко и ќерка си Наталија, 
а тетка му Ката и дедото Зафир зами-
нуваат во Ерусалим, на аџилак, – ако 
даде господ на подолго, рече и самиот 
дедо Зафир кој едно утро осамна во 
кујната на Стојменови во Крива Палан-
ка, дојден да си земе збогум.

„За на свадба не бевте“, рече дедо-
то Зафир, „срцето ви е уште во траур. 
Но и нашата свадба не беше свадба, 
знаете на што личи денот кога се пре-
мажува вдовица со дете. Ама штом јас 
и Ката решивме да појдеме на аџилак, 
нели ќе е редно Тинка да се прибере 
за извесно време во Куманово, колку 
мајка ѝ да не биде сама? Ефрем си е 
со Велика и со децата, тој ќе ги води 
дуќаните, ама Марија нешто ми побо-
лува во последно време, сакам Тинка 
да е покрај неа.“

Со пеленаче в раце, и со Симона 
пред себе, расчепатена на самарот 
од коњот, Тинка се упати кон своја-
та нова несреќа. Таква убава пролет 
беше расцветала околу неа – да за-
плачеш. Лаките уште мирисаа на рас-
топениот снег, шипражјето чрчореше 
од нов птичји пород, коњот пијано се 
тетеравеше од слатката опојност на 
младите тревки. И Куманово ја пре-
чека со пролетен цвркот, дворот го 
надлетуваа ластовички, портата ја 
сереа врапчиња, оџакот го затна се-
делото од штркот. Три дена Симон 
трчаше како споулавен – преку порта 
до сокакот, од сокакот во дворот – пак 
преку порта, а Глигор Поточки ја мер-
каше оддалеку таа детинска радост 
и само кроеше планови како одново 
да ја испита наклоноста на Симона 
спрема себе. Тогаш, штом мајка ѝ на 
Тинка легна в постела, како одвај да 
чекала Тинка да се прибере крај неа 
па таа да испушти душа намира, Гли-
гор Поточки услужно се доклацка под 
балконот на Кривокапци и се понуди 
да помогне. Тинка го покани в соба, а 
Симон одново се загледа подозриво 
во нивниот шепот. „Ти да си одиш!“ му 
рече дури еднаш, но Глигор Поточки 
само се насмевна на ова и не се по-
мрдна од своето место на гостински-
от стол што му го беше подала Тинка. 
Се држеше потоа Симон за скутот од 
мајка си, дури и кога таа ќе излезеше 
пред порта да мете, зашто не можеше 
да поднесе што во истото време, од 
спротивната страна на сокакот, Гли-
гор Поточки ги отвораше ќепенците на 
својот дуќан, ја потпираше тамбурата 
на рамката од вратата за да му биде 
таа прирака кога ќе сврши со муште-
риите, а кога мајка му ќе се исправеше 
од ситната прашина на калдрмата, об-

ично ќе викнеше: „Ќе се напиеме ли по 
едно кафе, Тинке најмила“, и веднаш 
трчаше кон куќата на Кривокапци со 
дискосот подготвен однапред, врз кој 
се клацкаа и плискаа двете преполни 
филџанчиња.

Само еден месец откако почина ба-
бата Марија, Тинка го повика Симона 
на балконот и го праша, гледајќи кон 
дуќанот на Глигора Поточки: „Сакаш 
ли ти и Боге, Симоне, да имате нов тат-
ко?“

„Нејќам“, отчепи веднаш Симон, 
намќоросан.

Тинка тогаш спокојно го баци в чело, 
му ја замазни косичката надесно како 
што пред години го правеше тоа еден 
Војдан Богомилец, и со некаква чудна, 
отсутна насмевка излезе од собата. 
На Симона не му дозволија да ја види 
баба му како умираше, но тој ја виде 
неа променета, смирена и чиста, лег-
ната во ковчегот, а знаеше дека тоа 
го направиле тетките и мајка му, без 
да креваат многу врева и без да ба-
раат туѓа помош – особено мајка му 
беше таа што даваше наредби за ова 
и за она, зашто сите неа ја прашуваа, 
а кога се заврши, и кога тетката Нуша 
си замина дома со ќерка си Наталија, 
тетката Велика и чичкото Ефрем се 
прибраа во својата куќарка, а Симон и 
Тинка останаа сами, Симон се загледа 
во нежното лице на мајка му кое на-
еднаш изгледаше уморно и старо, и 
се праша дали е таа толку нежна како 
што изгледа кога е способна да под-
несе такви големи напори?

Симон беше уште премлад за да 
знае дека мајка му полесно подне-
сува некои работи кога не учествува 
со срцето во нив. Да го знаеше тоа, и 
самиот полесно ќе ја поднесеше бол-
ката кога ја виде неа како се управу-
ва преку сокакот кон Глигор Поточки. 
Глигор Поточки го запре моторот со 
кој ја мелеше камената сол, ја остави 
тамбурата настрана и ја сочека Тинка 
со насмевка. Тој заклучи дека Тинка 
конечно размислила разумно за своја-
та положба, оценила дека со бедните 
седум лири од турската пензија што ја 
доби за мажот одвај ќе може на деца-
та да им купува леблебија и сусамки, 
и дека еве, сега оди решително накај 
него зашто најпосле ја препознала не-
говата непроменлива наклоност и пра-
вилно ја протолкувала. Но Тинка веќе 
беше доволно остарена, иако само на 
дваесет и две години, за да не гледа 
на непроменливите чувства само како 
на план за освојување. Чувствата не 
се непроменливи, знаеше веќе таа, а 
најмалку се тие постојани толку колку 
што сакаше да ѝ ги прикаже Глигор 
Поточки. Ако се такви, не се чувства, 
туку планови, сакаше да му рече, но 

бидејќи го знаеше тоа поради сопстве-
ната состојба, дозволи тој да верува 
дека ја измамил.

Се ближеше летото, спарното лето, 
потното лето, разголеното лето, и 
постоеше сосем веројатна можност 
Војдан Богомилец барем на оваа ва-
канција да дојде од Швајцарија. Што 
ако се решеше да ја побара неа, особе-
но откако ќе разбереше дека е остана-
та вдовица? Татко ѝ не беше тука, и не 
беше воопшто ред без него да презе-
ма какви и да е чекори, но претрпната 
од оваа страшна мисла, Тинка брзо се 
упати кон Глигора Поточки како кај 
свој спас и заслон. Сосем лесно ѝ беше 
да рече:

„Глигоре, земи ме за жена“.
Така таа го издели Војдана од вре-

мето, од стареењето, од своите грижи, 
од редот, од задолженијата, од ли-
теењето на секоја посебност и надеж. 
Го осуди на неменливост, на нешто не-
веројатно и мртво, но нејзино, и живо 
само во неа.

(Од „Адамовото ребро“, 2000: 134–
139. Скопје: Матица македонска)

„Во романот ‚Адамовото ребро’ 
постои една супер-стандардна 
жена која пишува роман. Таа 
го пишува романот ставајќи 
многу од себеси во главниот 
лик на истиот роман. (...) Кратко 
речено, романот ни открива 
еден страшен и сладок парадо-
кс на срцето истовремено, кој 
вели дека страдањето е негова-
та сласт, а сласта е –  страдање 
(...) затоа што ‚љубовта е почва 
на контрадикторности’ (92); 
затоа што на секоја жена (или на 
жената воопшто) ‚ѝ  треба првин 
да се сака себеси за да може да 
сака други’ (398). Така се доаѓа 
до парадоксот: независна зави-
сност или – ‚зависност’ која ‚ме 
прави целосна’, како што откри-
ва најпосле адвокатот-писател.

Еве што треба да се рече за про-
зата на Оливера: таа ги познава 
до детали, како никој друг во 
нашата литература, сите скриш-
ни, козји патеки, крстопати и 
беспатици по кои трча, папсува 
и паѓа кревкото и кораво женско 
срце. (...) Никој во нашата лите-
ратура не напишал толку сурови 
и нежни страници истовремено 
за тоа срце.“

Атанас Вангелов
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ЗА БИОГРАФИКЦИСКИТЕ РОМАНИ 
НА АЛЕКСАНДАР АЛЕКСИЕВ И 
ФЕНОМЕНОТ „ГОЛИ ОТОК“
ПО ПОВОД ДЕВЕДЕСЕТ ГОДИНИ ОД НЕГОВОТО РАЃАЊЕ

Јасмина Мојсиева-Гушева

оли Оток е екстремност на 
едно вештачки создадено лу-
дило, кое може да се оствари 
само во тоталитарна дикта-

тура. За него се молчеше сѐ до падот 
на режимот на СФРЈ. Дури по 1988 го-
дина отворено се говори за таа тема, 
по објавувањето на двете книги на 
поранешните затвореници М. Симиќ 
„На Голи Оток“ и посмртно објавената 
исповед на Мирослав Поповиќ „Удри 
ја бандата“. Заслугата за тоа гово-
рење ја има и телевизиската серија на 
Данило Киш посветена на жените од 
Голи Оток, снимена во 1989 година. „И 
претходно се пишуваше и се говореше 
за Голи Оток“, но како што нагласува 
Жени Лебл1, една од соговорничките 
на Киш, „дискретно и од луѓе што само 
слушнале за тоа“. Во литературата 
сознанијата за постоењето на „крвава-
та голгота“ многу порано беа користе-
ни како попатни мотиви без конкретно 
именување, како на пример, во рома-
нот на Драгослав Михајловиќ „Кога 
цветаа тиквите“2 (1968). За разлика од 
ваквиот начин на индиректно укажу-
вање на овој феномен, кај Слободан 

1  Lebl, Ženi. Ljubičica bela, Dečje novine, 
Gornji Milanovac, 1990, стр. 7.

2  Mihajlović, Dragoslav. Kad su cvetale 
tikve, BIGZ, SKZ, Beograd, 1983, стр. 119.

Селениќ во „Мемоарите на Перо Сака-
тиот“3 (1968), слично како во прозата 
на Чинго и П. М. Андреевски, само се 
доловува тоталитарната атмосфера и 
се исмеваат дегутантните однесувања 
на протагонистите на она што Хана 
Арент4 го нарекува радикално зло. А 
тоа нема никаква врска со Кантовото 
толкување за човековите разбирли-
ви грешни мотиви, туку се работи за 
еден нов феномен, применуван од 
тоталитарните режими, од човечкото 
суштество да се направи непотребен 
вишок. Многу подоцна, по смртта на 
Тито, во десеттото кажување од ро-
манот на Антоние Исаковиќ „Миг 2“5 
(1982), подиректно се говори за про-
блемот. И во тоа време, оние што биле 
таму упорно одбиваат да зборуваат 
чувствувајќи го сѐ уште стравот од 
пресиите на режимот. 

Во Македонија оваа забранета тема 

3  Selenić, Slobodan. Memoari Pere Bogalja, 
Prosveta, Beograd, 1983, стр. 268.

4  За проблемот на радикалното зло 
види во статијата на Bernstin, Ričard: 
Refleksije o radikalnom zlu: Arent i Kant, 
во Zatočenici zla: Zaveštanje Hane Arent, 
Beogradski krug, Ženske studije, Beograd, 
2002, стр. 76. 

5  Исаковић, Антоније. Трен 2, Просвета, 
Београд, 1983, стр. 350. 

се отвора многу подоцна, со објаву-
вањето на сеќавањата на некогашни-
те заточеници собрани во зборниците 
„Една голооточка голгота“6 (1991) од 
Стојан Ристески, и „Голооточки сведо-
штва“7 (1999) од Димче Најчески, пое-
мата „Камен остров“8 (1994) од Никола 
Кљусев, романите „Куќа на четири ве-
тра“ (1991)9 од Томе Арсовски, „Сатурн 
се враќа“10 (2001) на Викторија Гаго и 
двата романа на Александар Алексиев 
„Деветте круга на пеколот“11 (2000) и 
„Чардак ни на небо ни на земја“12 (2003), 
на кои посебно ќе се задржам во оваа 

6  Ристески Стојан. Една Голооточка 
голгота, Никола Костески, Охрид, 1991, 
стр. 91.

7  Најчески, Димче. Голооточки 
сведоштва, Менора, Скопје, 1999, стр. 262.

8  Кљусев, Никола, Камен остров, Матица 
македонска, Скопје, 1994, стр. 64.

9  Арсовски, Томе. Куќа на четири ветра, 
Македонска книга, Скопје, 1991, стр. 236.

10  Гаго, Викторија. Сатурн се враќа, 
Рубљов, Струга, 2001, стр. 241. 

11  Алексиев, Александар. Деветте круга 
на пеколот, Сигмапрес, Скопје, 2000, стр. 
195. 

12  Алексиев, Александар. Чардак ни на 
небо ни на земја, Сигмапрес, Скопје, 2003, 
стр. 343. 
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ништо, а страдаат невини деца!“ (Але-
ксиев, 2000: 85). Тоа било доволно и тој 
да биде затворен по само неколку дена 
и пратен на Голи Оток, од каде што се 
вратил како инвалид. Реакцијата на 
изненадување и чудење кога двајца-
та затвореници подоцна случајно ќе 
се сретнат на Голи Оток, кај Алексиев 
предизвикува стаписаност и згрозе-
ност проследена со прашањето кое 
постојано го повторувал во себе: „Зар е 
возможно, зар е возможно?“ (Алексиев, 
2000: 85). 

Се разбира дека сѐ е возможно затоа 
што во ова црно петно на тоталитарни-
от режим сѐ е потпрено врз морбидна, 
лажлива фиктивност и конструкција. 
Постапките на официјалната власт се 
под превезот на тајноста. Во очите на 
народот тие се здобиваат со репутација 
на надмоќност, затоа што ги покриваат 
реалните околности и скандалозното 
однесување на високите политички 
кругови. Понекогаш ситниот партиски 
и полициски апарат е толку брутален 
што нема потреба од лаги. Само висо-
ките кругови создаваат систем на про-
паганда за кој е карактеристичен екс-
тремниот презир спрема фактите би-
дејќи, според нивното сфаќање, фактот 
комплетно зависи од моќта на човекот, 
кој може да го измисли. Најефикасната 
измислица на диктаторската власт во 
времето на Голи Оток е дека обвинети-
те се предавници. Тој демагошки трик 
е проѕирен, затоа што никакви докази 
за тоа не постојат. Но тоа не е воопшто 
важно, бидејќи тоталитарноста цвета 
кога постои бегство од реалноста во 
лагите на властите кои на најбескру-
пулозен начин манипулираат и со це-
лото семејство. Како што ќе прочитаме 
во романот „Чардак ни на небо ни на 
земја“, жигосано е и целото семејство 
на осудените: „По затворањето на тат-
ко ми на 17 декември 1949 година во 
Тетово ја повикале и мајка ми и ѝ наре-
диле во рок од дваесет и четири часа 
да се исели во Кочани. Но како и со што 
не ѝ рекле. Приватни камиони тогаш не-
маше …А во Кочани комитетлијата“ (кој 
дотогаш живеел под кирија во нивната 
куќа) „се обидел да ја присвои нашата 
куќа како куќа на народни непријатели. 
А не сакал да ја плати ни киријата за 
последниве неколку години“ (Алекси-
ев, 2003: 142-144). На жртвите им се од-
зема сѐ: честа, достоинството, имотот, 
надежите, иднината. Тие се оставени 
да се снаоѓаат како што знаат и умеат, 
без средства за живот, без помош од 
пријатели и роднини. „Затоа мајка ми го 
оставила мојот четиринаесетгодишен 
брат во некој од ходниците кај баба 
ми и со помалото братче заминала кај 
сестра ми“, која почнала да работи како 
селска учителка во Кавадаречко. За да 
биде иронијата на судбината уште по-

пригода, кога се одбележуваат деведе-
сет години од неговото раѓање. 

Биографикциските романи на Алек-
сандар Алексиев (првобитно замисле-
ни како трилогија која остана незавр-
шена поради смртта на авторот) изоби-
луваат со реминисценции и имагинарни 
стории од неговиот трнлив животен 
пат кој уште во младоста го носи во 
прегратките на „деветте круга на го-
лооточкиот пекол“. Во нив конкретно 
се посочени одредени немили наста-
ни, но и личности кои биле зафатени 
од виорот на невремето. Со тоа молкот 
за репресиите на режимот е прекинат 
заедно со падот на целиот некогашен 
тоталитарен систем.

Молчењето за апсурдните репресии 
не нѐ зачудува, бидејќи силата на тој 
систем е во спуштањето на железните 
завеси на молкот што го потврдуваат 
сите актери од голооточката голгота 
околу кои се создава страшна тиши-
на, без посети, писма, пакети, во ком-
плетно затворен свет. Без можност да 
се поставуваат прашања за вината, за 
судбината, без обид да се мисли на 
иднината. На обвинетите не им се доз-
волува да поставуваат прашања, иако 
тие најчесто самите стојат зачудени 
пред апсурдните обвинувања дека се 
народни непријатели само поради не-
кои околности какви што во случајот на 
Алексиев биле „купувањето на стихоз-
бирката од советскиот поет Шчипачов“ 
(Алексиев, 2000: 16) и случајната сред-
ба на бруцошот Александар Алексиев 
со своите постари колеги Гоце Стефа-
новски и Димче Најчевски, кои наводно 
биле организатори на некаква илегал-
на информбировска студентска орга-
низација. И тие случајни настани биле 
доволни да се развие сомнежот дека 
тој е замешан во некакви „нелегални 
активности кои наводно се случувале 
во оваа организација во која тој ниту 
учествувал ниту бил член“ (Алексиев, 
2000: 12-13). 

Единствените настани од типот на 
оние апсурдни случки кои го затекну-
ваат и Франц Кафка биле ширењето на 
гласините на кои никој не им се спро-
тивставува, бидејќи на еден деформи-
ран начин, несреќата може да го пого-
ди секого. Никој не е имун на беспри-
чинското затворање. Само за еден по-
грешен исказ затворани биле сите без 
оглед на нивната вина. За што сведочи 
и опишаната случка за затворањето 
на таткото на Алексиев (инаку дирек-
тор на монополот во Тетово), кога при 
редовната посета на една експертска 
група од СССР за откуп на тутун, јадо-
сан поради неодамнешното затворање 
на својот син, пред сведоци ќе ја изго-
вори следната реченица: „Гледате што 
сторија Сталин и Тито, се испокараа за 

голема, понатаму во романот читаме 
дека го осудиле и затвориле и негови-
от малолетен брат, „мојот четиринае-
сетгодишен брат кој му се заканувал 
на комитетлијата го привеле во мили-
ција, комитетлијата го предупредиле 
да се исели, а брат ми со помошта на 
неколкумина негови соученици на крај 
се вселил во нашата куќа. Оттогаш, таа 
станала нивно свртилиште… Брат ми 
со уште две негови другарчиња секако 
револтирани започнале да пишуваат и 
да расфрлаат летоци низ градот …. Се 
разбира со антидржавна содржина… 
Но врв на сите овие негови палавшти-
ни, поттикнати колку од револт, толку 
и од авантуризам, било крадењето на 
службениот пиштол на некој милицио-
нер. Тоа беше и најсериозното обви-
нување против него, па затоа јавниот 
обвинител ја нарече оваа организација 
терористичка, а нејзините членови иако 
малолетни деца, ги оквалификува како 
потенцијални атентатори, небаре по 
околу педесет години одново во Маке-
донија се појавиле гемиџии!“ (Алекси-
ев, 2003: 142-146).     

Тоталитарните режими не можат да 
изградат комплетно доследен, сфат-
лив и предвидлив свет, кој нема да 
биде во сериозен судир со здравиот 
разум. Тоа и се согледува преку ро-
маните на Алексиев, но и преку други 
романи кои ја обработуваат темата на 
Голи Оток. Сите сослушувања и испо-
веди на обвинетите затвореници од ро-
маните на А. Алексиев, М. Поповиќ, Ж. 
Лебл се исти, напишани со исти фрази, 
со употреба на сличен јазик, изрази и 
процедура на изведување на сослушу-
вањата, кои административците глад-
ни за доследност ќе ја прифатат како 
најверен доказ за нивната вистинитост, 
додека здравиот разум говори дека 
токму нивната доследност е надвор 
од овој свет и докажува дека целиот 
кафкијански процес е измислица. Тоа 
чувство на неверојатност на случу-
вањата го имаат сите ликови од рома-
ните – антагонисти на процесите што се 
водат за нивна тотална деградација и 
уништување Во романите на Алексиев 
сослушувањето исто така се одвива со 
доза на неверување: „Бев сигурен дека 
се работи за недоразбирање или за не-
која ситна денунцијација што брзо ќе се 
разјасни“ (Алексиев, 2000: 15), но сепак 
била донесена обвинителна пресуда и 
тој со илјадници други несреќници бил 
натоваран во возот за Голи Оток. 

Судбините на многу обични луѓе 
принудени да бидат праќани по за-
твори зависат од решенијата и пре-
судите на хиерархиски поставеното 
малцинство на режимот. Уште по-
тешко паѓа сознанието дека нивни-
те животи и животите на нивните 
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семејства не зависат само од капри-
ците на владините структури, туку 
и од нивните сограѓани, кои лесно 
можат да се најдат во системот што 
од нив прави клеветници. Објасну-
вајќи го случајот за апсењето на не-
говиот брат, Алексиев напишал: „По 
овој случај, брат ми не презел повеќе 
ниедна акција. Дури ја распуштил 
тројката која и подоцна останала 
неоткриена. Причината за нивното 
пасивизирање не била неможноста 
да набават куршуми туку сознанието 
на брат ми дека навистина претерале 
со една ваква ризична игра. Непосре-
ден повод бил коментарот што тој 
го слушнал на некоја од емисиите 
на Гласот на Америка. Во него се 
тврдело дека жариштето на антико-
мунистичката дејност на Југославија 
станало некое мало гратче во Источ-
на Македонија – Кочани... Сето ова го 
принудило да се замисли, а веќе бил 
и повозрасен, што прави и на каков 
ризик се изложува... И можеби нико-
гаш не би се дознало за овие негови 
ризични авантури доколку на некол-
ку дена пред 25 мај 1952 година не-
која суетна и арогантна професорка 
по литература (која ја подготвувала 
приредбата по повод роденденот на 
Тито) не им ги намалила оценките 
на цел еден клас во гимназијата. За 
да ѝ се одмаздат дел од учениците 
се договориле во салата да внесат 
куче и во моментот кога ќе се изгаси 
светлото да започнат да го клоцаат и 
да викаат Уа! Уа!... Веднаш започнала 
истрага... А брат ми ниту бил на оваа 
приредба, ниту учествувал во орга-
низирањето на овој инцидент... Меѓу-
тоа, токму тогаш се вратил од затвор, 
цели седум години, поранешниот 
книжар од Кочани. Тој беше осуден 
како воен профитер и соработник со 
окупаторот, иако со окупаторот не-
маше никаква врска. Неговата вина 
беше во тоа што како единствен 
книжар во целата околија, се беше 
збогатил... Овој човек многу добро 
го познавав и беа пријатели со тат-
ко ми... запознаен со овој скандал на 
приредбата, а преплашен вината да 
не ја натоварат на неговиот син, тој 
го посочил брат ми, иако тој не бил на 
приредбата. Му раскажал и за лето-
ците и за тоа дека барал тетратки за 
нив. Затоа мојот личен и нашиот се-
меен пријател, го пријавил во УДБА 
брат ми.“ (Алексиев, 2003: 146-148)   

Се поставува прашањето – колку 
властите се во можност рационално 
да расудуваат и да донесуваат пра-
вилни решенија. Арент прави анали-
за на околностите во кои се наоѓаат 
луѓето во изградениот тоталитарен 
систем и доаѓа до заклучок дека ре-
шенијата се изнудени. Решението (не 

само во етимолошка смисла) е тоа 
што повикува нешто да се сопре или 
спречи. Точката на тоа пресекување 
не е секогаш идеално одбрана и се-
когаш постои можност некое решение 
да биде погрешно. Треба да се нагла-
си дека тие што ги донесуваат реше-
нијата мора да бидат свесни за овој 
ризик. Тој е од суштинско значење за 
структурата на секое решение. Во таа 
смисла, сите екстремни решенија тре-
ба да се одбегнуваат или да се пре-
испитуваат. Тоа само по себе значи 
дека секое решение ризикува да стане 
превртливо или догматско. Во идеал-
на смисла секако дека решенијата се 
донесуваат со надеж дека ќе постиг-
нат апсолутна сигурност и точност. 
Носењето на решението, всушност, е 
актуализација на еден идеал. Замката 
е во тоа што сите опишани иследни-
ци, удбаши, стражари, сите сограѓани, 
учесници во системот слепо веруваат 
во идеалот што им се сервира. Нивна 
главна карактеристика се изолацијата 
и недостигот од нормални социјални 
контакти. Оние што имале функција во 
тоталитарниот систем најчесто, како 
што забележува Хајнрих Химлер13 во 
својот говор посветен на организа-
цијата и облигацијата на СС-луѓето 
(истото може да се каже и за времето 
на Информбирото), биле неприспосо-
бени, без своја индивидуалност, норми 
и принципи и затоа под никакви окол-
ности не би преземале „ништо на своја 
рака“, а останатите биле атомизирани 
кон масата со честите чистки, затво-
рања и ликвидации. Сето тоа било 
изведувано на таков начин што им се 
заканувала истата судбина и на обви-
нетиот и на сите поврзани со него, од 
најобичните познајници до неговите 
најблиски пријатели и роднини. Сите 
пријатели на обвинетиот, веднаш по 
неговото обвинување, се претвораат 
во негови непријатели, затоа што це-
лиот систем е осмислен да функцио-
нира врз последичното, просто гесло 
за вината според поврзаноста „со 
кого си – таков си“. За да си ги спасат 
сопствените „кожи“, сите добровол-
но доставуваат информации брзајќи 
да ги поткрепат непостојните докази 
против обвинетите. Кај доставувачите 
се јавува незапирлива потреба да при-
донесат кон уништувањето на обви-
нетиот единствено затоа што нивните 
животи се во опасност, апсолутно не 
водејќи сметка за последиците. Тоа 
се новите типови злосторници – сосе-
ма нормални и едноставни луѓе, кои 
прават злодела под такви услови што 
е речиси неможно да се спротивста-
ват на злото. Анализирајќи ги нивните 

13  Податокот е преземен од книгата на 
Арент, Хана: Изворите на тоталитаризмот, 
Култура, Скопје, 1990, стр. 23.

мотивации, Арент14 ја изведува идејата 
за баналноста на злото и за неговите 
репрезентативни извршители, кои не 
се карактеризираат со идеолошко убе-
дување, патологија или крајна злоба, а 
сепак, инволвирани во тоталитарниот 
систем, чинат бескрајно зло. 

Токму со развивањето на овој начин 
на дејствување, во неговите крајни и 
најфантастични екстреми, тоталитар-
ните системи успеваат да владеат и 
да создадат атомизирано и индиви-
дуализирано општество во кое един-
ката е лишена од најелементарните 
права. Тие морбидни чувства на из-
невереност, осаменост и несигурност, 
изгубеност, мачнина ги исполнуваат 
најцрните страници во сите романи 
посветени на Голи Оток. Во нив се да-
ваат исцрпни описи на човечката изо-
паченост, која здравиот разум тешко 
може да ја замисли. Во романот „Де-
ветте круга на пеколот“ ќе наидеме на 
многу сурови начини на измачување 
на затворениците како што се: спро-
ведување на ритуалот строј, кој се 
состоел од поминување помеѓу две 
построени колони од затвореници 
кои стојат една наспроти друга и со 
дожд од удари со летви, плуканици и 
извици бандо!, бандо! се нафрлаат на 
новодојдените (Алексиев, 2000: 92-
93); казната бојкот во која „Справата 
за мачење беше неговото величество 
тезгерето, оној знаменит голооточки 
ТРАГАЧ, како што овде го викаа. Др-
вена носилка за префрлање товар… 
предните рачки му припаѓаа на бојко-
тираниот. Но мораше да ги фати што 
поназад, со што тежината на товарот, 
сама по себе, се зголемуваше. А това-
рот беше некој поголем камен… Го-
нителот туркајќи го со задните рачки 
бојкотираниот, го принудуваше по-
стојано да трча. А тој сакал или не, под 
тежината на товарот мораше да паѓа 
на секои десетина метри. Се знае, при 
секое паѓање камењата ќе му ги прик-
лештеа или нозете или рацете. Но иако 
веќе премален и раскрварен, мораше 
одново да го товари. И така од утро до 
зајдисонце!“ (Алексиев, 2000: 102).   

Во ниеден од овие романи не се 
споменува ниту се анализира профи-
лот на личноста што е главен винов-
ник за илјадници несреќни судбини. 
Би била сериозна грешка тоталитар-
ните лидери – диктаторите да се ин-
терпретираат како харизматски лич-
ности. Повеќе би одговарало да се 

14  За идејата за баналноста на злото 
види во книгата на Хана Арент „Ајхман 
во Ерусалим“ и во статијата на Vila, 
Dejna: Savest, banalnost zla i ideja 
reprezentativnog počinioca, во Zatočenici 
zla: Zaveštanje Hane Arent, Beogradski 
krug, Ženske studije, 2002, Beograd, стр. 
51.
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третираат како водачи на бирократ-
ска партија во која никој не смее да 
ја раскинува цврстата дисциплина на 
организацијата. Со нив никој не може 
да дискутира затоа што нивните збо-
рови се контрадикторни, а акциите 
спротивни на она што го зборуваат. 
Но за нив работи тоталитарната про-
паганда, која ги издигнува на ниво на 
харизматичност. „И во моментите на 
пораз, вродената слабост на тота-
литарната пропаганда, како што за-
бележува Арент, станува очигледна. 
Без теророт што ја претставува сила-
та на движењето, нејзините членови 
веднаш престануваат да веруваат 
во догмата и во тие „харизматични 
личности“ за кои довчера беа гото-
ви да ги жртвуваат своите животи“.15 
Вината на лидерите се состои во тоа 
што тие со своите постапки и про-
цеси што ги придвижуваат умеат да 
создадат кризни ситуации што го 
предизвикуваат тоталитаризмот. Тој 
не е несреќа што паѓа од небото, туку 
застрашувачка, чудна, бесмислена, 
деструктивна, опасна појава во која, 
како што предупредува Маргарет 
Канован16, лесно може да се најде и 
современото општество. 

Опасноста од запаѓањето во то-
талитаризам е поврзана со кризата 
на политичкото владеење, а не со 
неговата сеприсутност како што по-
грешно се толкува во Марксовата 
теорија, која се залага за укинување 
на државата и политиката кои тој ги 
поврзува со насилството како един-
ствен можен облик на владеење. Низ 
историјата се покажува дека тотали-

15  Логиката на однесувањето на масите 
во тоталитарните режими кои се можни 
само во заедници со голема популација, 
Хана Арен ја опишува на следниот 
начин: „Во моментот кога лажниот свет 
што ги засолнуваше е уништен, масите 
се свртуваат назад кон нивниот стар 
статус на изолирани индивидуи кои или 
среќно ја прифаќаат новата функција 
во изменетиот свет или потонуваат во 
нивната стара очајничка непотребност. 
Членовите на тоталитарните движења се 
крајно фанатични сѐ додека движењето 
постои, но штом тоа ќе згасне, тие се 
оддалечуваат од него, не следејќи го 
примерот на религиозните фанатици кои 
умираат со смрт на маченици. Попрво 
тивко се откажуваат од движењето 
како од лош влог, барајќи некоја друга 
ветувана фикција или стрпливо чекајќи 
додека претходната фикција повторно 
не собере сили за да воспостави 
друго масовно движење.“ Арент, Хана. 
Изворите на тоталитаризмот, Култура, 
Скопје, 1990, стр. 102.

16  Kanovan, Margaret. Teorija 
totalitarizma Hane Arent: preispitivanje, 
во Zatočenici zla: Zaveštanje Hane Arent, 
Beogradski krug, Ženske studije, 2002, 
Beograd, стр. 373.

таризмот е воведуван кога власта ја 
губи својата моќ, кога ѝ се заканува 
опасност со која не може да се спра-
ви, тогаш таа го применува моделот 
на насилство. Оттука, како што до-
кажува Арент, наспроти убедувања-
та на Маркс, „власта и насилството 
се спротивност: каде што едното 
од нив апсолутно владее, другото 
не постои“17. Насилството е секогаш 
знак на немоќ на соочување со кри-
зата или губење на власта. Она што 
во дваесеттиот век го овозможува 
продорот на насилството во власта 
не се само многуте кризни состојби 
во кои запаѓаат државите, туку кон 

17  Jelušić, Vlasta. Zbrka u vezi sa pitanjem 
nasilja, во Zatočenici zla: Zaveštanje Hane 
Arent, Beogradski krug, Ženske studije, 
2002, Beograd, стр. 131.

ваков чекор доведува и погрешно-
то изедначување на владеењето со 
насилството. Кризата претставува 
само погодна состојба за примена на 
насилството и за создавање тотали-
тарни општества. Она што нѐ плаши 
е дека идејата на тоталитаризмот, на 
бесмисленото уништување е сѐ уште 
жива. Таа има моќ да ги надживее 
сите системи и повторно да се јави 
кога ќе се почувствува политичка 
нестабилност, економска криза, пре-
населеност, односно кога ќе се соз-
даде атмосфера карактеристична за 
искуството на излишност на човечка-
та единка.  

Членови на семејство на Александар Алексиев кои послужиле како про-
тотип за градење на ликовите во романите (одлево надесно): братот 
Богољуб Мојсиев, сестрата Оливера Попоска и братот Кирил Мојсиев, 
заедно со Александар Алексиев (во средината) пред споменикот на св. 
Кирил и Методиј во Охрид
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Мелида Траванчиќ 

ПРЕПЕАНА ПОЕЗИЈА

Мелида Траванчиќ (1985) дипло-
мирала, магистрирала и докто-
рирала во областа на книжев-
носта и науката за книжевност. 
Дебитира со „Ritual“ во 2008 г. и 
ја добива престижната награда 
„Анка Топиќ“ за најдобра книга 
од поетеса во Босна и Херцего-
вина. Поради брзостекнатата 
актуелност, наредната година 
книгата доживува и второ из-
дание. Во 2009 г. ја објавува и 
втората поетска книга „Svilene 
plahte“, која влегува во тесниот 
избор за наградата „Ристо Рат-
ковиќ“ за најдобра стихозбирка 
на автори од просторот на Црна 
Гора, Босна и Херцеговина, Хр-
ватска и Србија. Нејзини стихови 
се поместени во изборот на мо-
дерната босанскохерцеговачка 
поезија „Do potonje ure“, печатена 
во Бијело Поље во 2010 година. 
Во 2019 г. со поетскиот ракопис 
„Sjenka u sjenci“ ја добива награ-
дата на Федералната фондација 
за издавачка дејност. Нејзини 
стихови се објавувани и во кни-
жевните списанија во Србија, 
Хрватска и Црна Гора. Сега за 
првпат се претставува и пред ма-
кедонската читателска публика. 

СОВРШЕНИ ЧЕСТИЧКИ

Над нејзиното спокојно,
голо тело
стои Тој.

Со голем
кујнски нож
мавта.

Од утробата
крвта вцртува
совршен круг.

Таа сѐ подлабоко заспива.

На нејзините белини
форма на сонце
полека се шири.

Секој момент
силен налет на енергија 
ќе се ослободи
и ќе ги распрсне.

Празнината ќе се исполни 
со нивните делови
во совршена целина,
на сите четири страни
од Светот.

ВНАТРЕШЕН ПОРТРЕТ

Во нас владееше нешто
здивено, длабоко, моќно,
страшно, нескротливо
и таинствено.

Случајно од дланките огнот
кон остатокот од телото се шири,
за миг сѐ ќе биде уништено.

Тогаш, држи растојание.
Никогаш не помрднувај се!

И поради Себе, и поради Мене
и поради Човештвото.

АВТОПОРТРЕТ

Со Тебе овенати
црвени ружи собирам.
Од нив, исто
како и Ти,
украси за коса ќе правам.

Па во долго здолниште
со боја на смртта
ќе заиграм,
со магичната музика
на тангото
понесена,
овој пат сама.

Среќна си што заминуваш.
Таму, сигурна си,
поубаво ќе Ти биде.

Освен болките во нозе
со иста судбина живееме.

Ти не зборуваше никогаш.

А Мене зборови ми недостасуваат.

Рацете мои
вкочанети ми се,
припиени покрај телото
хоризонтално на подот 
од просторијата положено.

Тоа студенило го чувствуваш ли?

Дури во коските се вовлекува.

ТРАГИ КОН СЛОБОДАТА
Денот кога од телото 
душа засекогаш ќе испуштиш,
на полудена пеперутка
наликуваш,
која и покрај превирањето
да полета се обидува.

ЖЕНА НА СВЕТЛАТА 
ИДНИНА

Ја сум жена
што е гола,
со бели цвета
во косата сплетени,
коноп сум зела,
железна врата
од подрумот сум отворила,
и зад неа
засекогаш смиреноста
сум ја пронашла.

ИГРА

Од еден во друг
свет преминуваш,
околу Мене
совршен круг
за да исцрташ,

потоа со рацете
Еден од Друг
просторот
го ослободуваме.

Препев од босански јазик  
и белешка: Илија Велев 
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НОЌНА ИГРА ВО УТОВИЈА

Меѓу стеблата дебели, стари, 
каде што мракот во ноќта цари, 
има чудесни горски палати 
со кружни окна, овални врати.

Во тоа гратче под гранки шумни 
живеат многу утови умни,  
во силна љубов, вистинска слога, 
но дисциплина имаат строга.

Дома и в шума, таму и тука, 
целиот живот за нив е ука:
утови, утки, утиња – сите 
здружени цврсто ги минат дните.

Заслуга има, и тоа в ред е –
вредното уте одмор си зеде. 
Потоа според навика стара 
утиња други почна да бара.

Кон ледината радосно летна, 
мнозина свои врсници сретна, 
отфрли грижи, секакви стеги, 
почна со игри, па и со шеги.

Од вртешката умот се зема, 
ама да слезе намера нема.
По секој судир по малку боли, 
но пак е меѓу брзите коли.

Лизгалки обу, појде на ледот...
На тобоганот му дојде редот.
Разгласот ечи, трепери гласот – 
кој знае точно колку е часот?!

Утката збесна. И утот лут е: 
„Каде е, драга, нашето уте?!
Ме загрижува чедото мило! 
Да не шинало некое крило?!“

Утето стигна: „Тато и мамо!
Со другарите игравме само!“
Мајката кога него го слушна, 
в часот се смири, уте си гушна!

Татко му тропна со клунот бесно: 
„Кога ќе играш да мислиш свесно, 
не да се враќаш во зора мразна! 
Од мене имаш три дена казна!“

ТРИТЕ ЦРЕШНИ...

Трите црешни во цут беа 
и ронеа бела смеа.

Сека пролет – цели бели,
а во лето – црешни зрели.

Никој тогаш збор да рече 
дека стопан ќе ги сече. 

Не е јасно зошто решил, 
но се виде дека згрешил.

Безмилосен чин е сторен: 
ги пресекол трите в корен.

Нема зборој што се велат – 
во споменот ќе се белат!

Нема зборој да се кажат – 
и ден-денес уште блажат!

Секој еднаш што ги виде – 
со нив беше и ќе биде!

Таквите се за жалење: 
сè што прават е фалење!

Празноглави, насмеани, 
низ просторот развеани, 

Штом ги допрат облаците 
им пукаат стомаците!

МЕУРИ ОД МЕУРИЈА

Меури од Меурија – 
една земја – смеурија, 
безмерно се надуени 
и по тоа прочуени!

На небото загубени, 
во себе се заљубени – 
таквите се за жалење: 
сè што прават е фалење!

Празноглави, насмеани, 
низ просторот развеани, 
штом ги допрат облаците 
им пукаат стомаците!

Тоде Илиевски

ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА

Тоде Илиевски (1952, с. Мра-
морец) е писател, енигматичар 
и шаховски проблемист, спе-
цијалист за палиндроми (свет-
ски рекордер) и за анаграми. 
Завршил Филолошки факул-
тет во Скопје. Работел како 
просветен работник, новинар, 
продавач на книги и библио-
текар. Живее како пензионер 
во Охрид. Член е на ДПМ од 
1994 г., како и на Меѓународна-
та асоцијација на писателите и 
публицистите (Естонија), Кул-
турниот клуб „Номади“ (Сло-
венија), Хрватското книжевно 
друштво и Сојузот на независ-
ните бугарски писатели. 

Почнувајќи од „Ведро едро“ во 
1990 г., објавил десетина по-
етски книги за деца и неколку 
книги од областа на библио-
текарството, енигматиката и 
проблемскиот шах. Одделни 
дела му се преведени на десе-
тина јазици. Застапен е во ан-
тологии, избори и учебници. 

Добитник е на Повелба на 
Св. Климент (за творештво, 
2002), Награда на фестивалот 
„Славјанска прегратка“ – Варна 
(за песна, 2008), Наградата 
„Ванчо Николески“ на ДПМ (за 
книгата „Липов чај“, 2009), На-
градата „Игнација“ на фести-
валот „Розите на Елбасан“ (за 
поезија, 2010), Сребрен медал 
„Св. Ѓорѓија“ (Русија, 2013), 
„Книжевно перо“ (Хрватска, 
2014), „Перото на Живодраг 
Живковиќ“ (за дело, БиХ, 2015).
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ИМИЊАТА НА ВРЕМИЊАТА КАКО 
МОСТ ЗА ПАТУВАЊЕ ВО МИНАТОТО, 
ИСТОРИЈАТА, СЕГАШНОСТА

РЕЦЕНЗИЈА

арија Емилија Кукубајска, 
авторка на „Имињата на 
времињата“1, член на ДПМ 
и пензиониран професор 

по англо-американска книжевност, 
култура и цивилизација, и претходно 
има направено вакви освежувачки 
пројави во книжевноста за деца. Во 
својата нова збирка мини детски есеи 
таа успеала на мал простор да вкло-
пи дванаесет кратки есеи, збогатени 
со соодветни илустрации. Овие поет-
ско-прозни приказни се исклучител-
ни по својата воспитна и едукативна 
функција, олицетворена во објасну-
вањата што се даваат за секој месец, 
напоредно со нивните стари називи, 
според календарот на Старите Сло-
вени. 

Авторката Кукубајска решила да 
направи поврзување на минатото и 
сегашноста, да ги запознае младите 
читатели со минатото, да им понуди 
една исклучителна и необична аван-
тура. Многу одамна, пред денешниот 
календар кој сите ние го познаваме, 
Словените имале свој календар и ме-
сеците ги нарекувале описно, прис-

1  ЕМАРИ Институт – Штип, 2018.

пособувајќи им ги имињата според 
појавите во околниот свет кој им бил 
познат. Овие називи означуваат при-
родни појави – климатски и атмос-
ферски, секојдневни дејства, домаш-
ни и земјоделски работи. Денес мно-
гумина дури и не знаат за постоењето 
на овој календар, бидејќи одамна е 
надвор од службена употреба и е 
заменет со римскиот календар. Овие 
називи на месеците се користеле до 
крајот на 19 век. 

На авторката Кукубајска многу бли-
зок ѝ е фолклорот, што не треба да 
нè чуди, особено поради фактот што 
нејзината докторска дисертација е 
токму од областа на фолкорот. Свое-
то патување низ историјата, митоло-
гијата, културата, таа го започнува и 
го води според редот на месеците во 
календарот. Старото име на месецот 
јануари, коложег, потекнува од збор 
коло – круг, синоним кој асоцира на 
Сонце, и жежок – топлина, жега. Збо-
рот го означува будењето на сонцето 
и неговото јакнење. Вообичаено, меѓу 
народот во минатото, а и денес се за-
бележуваат многу обичаи во јануари 
кога народот на почетокот на новата 
календарска година палел колски тр-

кала (дрвени тркала од колски коли 
кои ги влечел добиток), а притоа тр-
калата биле обвиткани со слама која 
брзо горела. Значи, на самиот почеток 
на новиот годишен циклус, народот 
верувал дека треба да му се помогне 
на изнемоштеното сонце во тие сту-
дени денови, за што поскоро да огрее 
и да ги стопли, преку симболичното 
движење на запалените колски трка-
ла обвиткани со слама. Овде би сака-
ла да потсетам на коледарскиот оган 
кој се пали во секое маало, и двојното 
значење на тој оган: затоплувачка, 
прочистувачка... Авторката мошне 
успешно го прави спојот за оваа прет-
става на Сонцето и го поврзува тоа 
со зимската атмосфера во домовите, 
кога топлината е неопходна: „Сепак е 

М
Јованка Денкова

Марија Емилија Кукубајска 
(1950, Штип) е поет, есеист, 
автор за деца, драмски писател, 
антологичар. Објавила десетина 
поетски книги, стихуваната мо-
нодрама „Соломон и Балкина“, 
Антологија на античко-македон-
ски поети, како и книгите за деца 
„Букварчето на Емилина“, Здрава 
храна – здраво дете“, „Имињата 
на времињата“. Член е на ДПМ 
од 1977 година. 
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зима, затвори врата, мамо, мразот же-
же-пече. Уффф. Ама домче: огниште, 
Печка, камин, уреди за клима – круго-
ви топлина шират...“(5)2. Студенилото 
на месецот февруари, наречен сечко, 
авторката им го приближува на деца-
та мошне умешно поврзувајќи се со 
нивното секојдневје во домот во тие 
студени денови кога надвор мрзне сѐ, 
а внатре е топло и пријатно. И не само 
тоа, туку таа ненаметливо ги советува 
децата дека во тие денови потребно 
е потопло да се облекуваат за да не 
завршат во болница. […]

Во сликата за секој месец авторката 
ненаметливо вметнува и информа-
ции и знаења од други дисциплини, 
на пример, од хемијата кај месецот 
февруари, за да појасни дека мразот 
и водата се едно исто, по што дава 
податоци од нашата географија. Се-
како, минатото е она што им е инте-
ресно на децата и бидејќи авторката 
тоа многу добро го знае, во книгата 
вклучила и интригантни занимли-
вости од римската митологија. Доказ 
за тоа е песната за месецот март, т. 
е. цутар, месецот во кој се среќавале 
зимата и пролетта, кога почнуваат да 
цутат првите цвеќиња. Тој кај стари-
те Римјани бил познат како месец во 
кој започнуваат воените походи, па 
затоа и највоинствениот бог во рим-
ската митологија се вика Марс. Овие 
знаења од историјата авторката ги 
поврзува понатаму со астрономијата, 
па името на март го поврзува со пла-
нетата Марс, наречена уште и Црве-
ната планета. Навистина, неисцрпна 
е имагинативноста на авторката, која 
успешно ги поврзува интересните 
податоци од различни области (ла-
тинскиот јазик, англискиот јазик), 
што говори во прилог на фактот дека 
добро ја познава детската душа која 
копнее по интересни факти, по нешто 
необично, невообичаено. Така, за ме-
сец април вели: „Овој тревен месец на 
африкански се викал Афродита, а на 
латински и етрурски априлис“ (8). 

Во приказнатa за месец мај, наречен 
косар, авторката ги воведува млади-
те читатели и во историјата на откри-
вањето на новите континенти: „Кој и 
зошто косел трева, и кому таа толку 
значајна му била, та име му ставиле 
на месецот? Уште пред историјата 
да била напишана? Па трева секаде 
се коси, на Флорида, во Дубаи, и зиме 
и лете... Или, ете, само пред 2-3 века 
не растеле згради на Манхетен, туку 
трева“ (9).

2  Фуснотите се од книгата 
„Имињата на времињата“, Марија 
Емилија Кукубајска, ЕМАРИ 
Институт, Штип, 2018. Бројот во 
заградата го означува бројот на 
страницата.

Божицата Јунона (месец јуни) е 
заштитничка на мајките и децата, 
на семејството, а на крај авторката 
ја пренесува нејзината заштитничка 
улога и врз татковината. […] И царот 
Јулиј Цазар ќе се појави на оваа сцена, 
според кого е наречен јулијанскиот 
календар, како и месецот август, полн 
со слатки сокови од овошките.

Во есејот за јули, наречен и златец, 
горешник, билјар, авторката дава 
сликовити и пластични описи на при-
родата во еден од најтоплите месеци 
во годината: „...билки и овошки зреат 
во јули: боровинки, капини, малини, 
цреши, кое дете со нив не се теши. Се 
топат во уста, и на крвта сила ѝ дава-
ат. Во чаеви налеваат лекови од при-
родата, чудесна сила. Тече од билки-
те и овошките во овој месец на одмор 
за детскиот ум и тело. Ајде Ане, ајде 
Јане...“ (11). Видливо е дека експли-
цитно искажаната воспитна димен-
зија кон младите читатели е упатена 
на ненаметлив и сосема природен 
начин, како што некоја грижлива баба 
би ги посоветувала своите внуци. 

За месецот август авторката Куку-
бајска дава две толкувања, народ-
ното, според кое овој месец го носи 
називот житар, поврзано со аграрни-
те активности (зреењето на житотот 
и жетвата), и вториот назив, според 
царот Август: „Еден учен цар не сакал 
да е ненаграден за своето знаење. 
Појаснил како да се бројат месеците, 
и свое име на месецот Август му дал, 
така во историјата останал“ (12). Во 
објаснувањето за месец септември, 
гроздобер, листокап, авторката Куку-
бајска прави лирско заокружување на 
географскиот простор на Македонија: 
„Гроздобер е најверно име за месецот 
кога во наша Македонија грозје на 
сите страни се бере. Од Кавадарци 
до Тетово и од Берово до Охрид. Се 
бере, се собира во буриња, во каци – 
да созрее. И на овој начин, за потоа да 
има здрави, вкусни сокчиња и марма-
лади, маџуни и што ли не“ (13). 

Во приказната за месец октомври 
се вткаени знаењата од италијански 
и латински јазик: „Така и октомври, 
кај Римјаните, на латински јазик бил 
месец број 8. Ото и на италијански де-
нес значи осум“ (14). Освен студеното 
време и доаѓањето на зимата, месе-
цот ноември (студен, дрвар), на де-
цата понекогаш им го носи и првиот 
снег, па затоа авторката неизоставно 
ги потсетува: „И оваа година тој одно-
во и пак нѐ потсетува – скии и санки 
да подготвиме“ (15), но и пораката за 
грижа за здравјето е испреплетена 
со воспитно-дидактичката порака за 
послушност и почит кон постарите: „И 
со топла облека да заменуваме лесни 
летни наметки. Да не настинуваме та 

по цела зима да се бориме со вируси 
и болести – слабо тело и заморен ум... 
Зар не помните какви се студените 
трески и боцкањата кај докторите? 
Е па, внимавајте, добро! Ни тони дрва 
не помагаат да ве згреат и излечат... 
Најдете дисциплина во себе, и секако 
послушност кон родителите. Да си 
послушен не значи дека не си хра-
бар, туку умен си пред сè. Грижата на 
мама и тато значи и тоа: да не гориш 
од температура, но од здравје да гре-
еш“ (15).

Морално-етичката компонента до-
аѓа до израз при дидактичките пораки 
кои потекнуваат од нашата религија. 
Тоа е евидентно во последниот месец 
од годината, во декември, снежник, 
кога авторката го споменува Божик, 
кога се родил Исус Христос, „...кој жи-
веел 33 години на земјата, и покажу-
вал како божествено добри луѓе може 
да бидеме.“ (16). 

Авторката во секој есеј го промови-
ра здравиот начин на живот кој посто-
ел од дамнина и кој, за жал, сѐ повеќе 
исчезнува. Имајќи го предвид односот 
на децата кон храната, таа настојува 
да им ги доближи придобивките од 
овошјето и зеленчукот, зашто само 
така ќе имаме здрави млади генера-
ции кои ќе обезбедат светла иднина 
на човештвото. 

Она по што се истакнува оваа збир-
ка мини есеи се и илустрациите кои 
се соодветно и пригодно направени 
за секој од месеците од детска рака, 
од ученичката Вероника Карашова. 
Јавувајќи се како коавтори, се соз-
дава впечаток за еден непосреден 
дијалог меѓу децата и авторот, во кој 
рамноправно творат. Тоа е несомнен 
доказ за дарбата на еден автор, со 
што на неговите дела им се гарантира 
долга читаност и популарност. 

Јованка Денкова завршила Ма-
кедонска книжевност со маке-
донски јазик на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“ при 
Универзитетот „Св. Кирил и Ме-
тодиј“ – Скопје. Тука и магистри-
рала со трудот „Чудесното и реа-
листичното во прозата на Глигор 
Поповски“, а во 2008 г. ја одбра-
нила докторската дисертација 
„Фантастиката и научната фан-
тастика во македонската проза 
за деца и младина“. Работи како 
редовен професор на Филолош-
киот факултет при Универзи-
тетот „Гоце Делчев“ во Штип 
по предметите Книжевност за 
деца и Македонска книжевност 
во 19 век. Има објавено над 170 
статии претежно за книжевнос-
та за деца, повеќе практикуми и 
е-учебници. 



44 бр. 133 (4/2019) | Стожер

На Гане Тодоровски, по повод

90-годишнината од неговото раѓање

о Гане се враќавме од Струга. Судбината 
сакаше овој град на бреговите на Охридското 
Езеро да стане центар на светската Поетска 
Република, да ги обединува стремежите на 

повеќе поетски генерации од земјата и светот, да 
сведочат за еден поубав и подобар свет...

*

Гане беше еден од основоположниците на 
Струшките вечери на поезијата. Во поетското 
творештво со раблеовски полет ги прошируваше 
границите на македонскиот поетски јазик, во преводите 

Луан Старова

ВРАЌАЊЕ ВО 
КНИГАТА

АМАРКОРД *

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

создаваше среќен Вавилон од успешни преводи и 
препеви на многу јазици, во книжезналството речиси 
му немаше рамен, го сакаше животот, животот го 
сакаше него, беше верен на пријателствата, имаше 
во него добрина за сите.

Но, пред сè и над сè, Гане беше книгољубец каков 
што ретко имало и ќе има на нашите простори. Со 
книгољупството одеше и човековекољупството, 
инаку и едното без другото, според него, ќе 
немаше смисла. Беше балкански борхесовец кој 
рајот сигурно го замислуваше како библиотека. Но 
меѓу рајот на Борхес и рајот на Гане има разлика: 
за Борхес, иако со изгубен вид, библиотеката чиј 
господар беше, беше и неговиот рај, но рајот на 
Гане беше во повеќе библиотеки, во еден вид 
„подвижна библиотека“. Тој имаше библиотека 
во својот кабинет на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“, каде што мина најголемиот 
дел од својот работен век, библиотека имаше 
во својот дом на улица „Илинденска“ во Скопје, 
мала библиотека имаше во својот летен стан 
во Струга, а може да се рече дека можеше да 
состави библиотека и од сите свои раздадени, 
зајмени книги. Постојано купуваше книги, никогаш 
не мислеше на сè постеснетиот простор во кој 
можеше да ги смести, за него самата книга беше 

С
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простор. На промоциите на своите пријатели 
секогаш купуваше книга, не чекајќи да му се 
подари, од чувство на солидарност со своите 
собраќа по перо. 

Книгите покорно се средуваа според неговиот 
постојан читачки неспокој и темперамент. Речиси 
секоја книга имаше своја функција меѓу другите 
книги, чиј незаменлив господар на распоредот 
беше самиот Гане. 

Тој дејствуваше како самостоен институт–
човек на македонската литература и воопшто 
на литературата. Речиси за секој автор имаше 
посебна фасцикла во која ги собираше критичките 
записи и осврти за книгите со кои располагаше. 
Го правеше тоа упорно и доследно, како еден од 
најголемите книгофили на нашите простори...

 

 *

И така, на пат од Струга кон Скопје, како според 
вообичаен ритуал, запревме кај попатната 
кафеана „Починка“, сега изгубена во трасата на 
магистралниот автопат што го градат Кинезите. 
Гане добро го познаваа во кафеаната, беше 
омилен гостин. Газдата му го донесе омилениот 
пијалак шприцер, со студено бело вино, што го 
има овековечено во една своја песна.

Гане брзо се расположи. 

Во тие моменти се сетив на далечните 1971/1972 
година, кога Гане беше претседател на Советот 
на Струшките вечери на поезијата, а јас ја имав 
ретката чест да бидам потпретседател. Тогаш 
Струшките вечери за нас беа и денови. Имавме 
направено една своја меѓусебна „поделба на 
светот на поезијата“, покрај делбите што ги 
имаа и другите значајни македонски поети од 
генерацијата на Гане, но и помлади поети од него. 

Гане повеќе се грижеше за поетите од источните 
земји и Централна Европа, особено за големите 
поети на Русија (Рождественски, Вознесенски, 
Окуџава и други), додека јас бев повеќе за 
западноевропските, а посебно за француските 
(Андре Френо, Ежен Гилвик, Ив Бонфуа, Жан 
Фолен, Анри Мешоник и други.)

Во текот на годината, пред одржувањето на 
Струшките вечери, водевме ревносна и педантна 
кореспонденција со овие поети и нивното доаѓање 
во Струга беше чин на една веќе остварена, 
долготрајна пријателска и книжевна релација. 

Со Гане потоа споделив неколку негови херојски 
години на Филолошкиот факултет. Иако не се 

нафаќаше на декански или ректорски функции, 
кои верувам дека беспрекорно би ги извршувал, тој 
беше внесен во проблемите на секоја од многуте 
катедри, беше присутен во сите нивни библиотеки, 
раздвижуваше духовно многумина околу себе, 
беше ценет и сакан од многумина. 

Во 90-тите години, по распадот на Југославија и 
создавањето на независна Република Македонија, 
Гане ја претставуваше како амбасадор нашата 
нова независна држава во Русија, а јас бев 
именуван за амбасадор во Франција...

По евоцирањето на далните спомени и испиениот 
втор шприцер, Гане брзо се расположи. Крај него 
имаше две најлонски, бели кеси исполнети со 
книги. Книгите, само тој знаеше зошто, ги носеше 
во бели кеси, ретко носеше професорска чанта, 
освен кога имаше часови на факултетот. Во еден 
момент, гледајќи во книгите пред себе, со тивок 
глас рече:

„Влегувам во деветтата деценија на животот. Ми 
преостанува да напишам уште некоја книга (имаше 
до тој ден 120 објавени книги!) но започнува да ме 
обзема мислата што ќе стане со моите книги кога 
ќе ме нема.“

Секогаш расположен, чиниш со хедонистичка 
нарав, Гане никогаш не зборуваше за крајот на 
својот живот. Го очекуваше мојот коментар, а 
мене во тој миг во свеста ми прелета мислата на 
великанот на светската литература Марсел Пруст, 
кој во една слична пригода има речено: Писателот 
можеби умира двапати, еднаш кога самиот умира, 
а вториот пат кога умира неговата библиотека!

Имав чувство дека и Гане на свој начин беше 
обземен од оваа мисла. Историјата на неговиот 
интелектуален и творечки живот можеше на 
најдобар начин да се чита од книгите во неговите 
библиотеки. Имав чувство дека со мене, како 
со свој близок пријател, ја споделува една од 
големите грижи при крајот на својот живот: 
судбината на неговите книги.

Во Ганевите библиотеки сигурно имаше повеќе 
книги отколку што беше успеал да прочита, 
оставени за читање за некои други времиња, но 
коишто знаеше дека нема да стигне да ги прочита. 

Неговите книги, коишто беа институција самите 
по себе, го надживеаја и тој не успеа да ги собере 
во една библиотека, како што замислуваше. 
Книгите што ги напиша и книгите што ги имаше 
завршија во некаков бескрај во времето, од кој 
Гане постојано ни се враќа...
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Антон Панов, Ристо Крле и Димче Стефановски Тоде Илиевски и Смиле Наумоски Брсјак, август 1975

Десно: Шејмас Хини, лауреат на златен венец на СВП за 2001 година, како гостин на СВП во 1978 г.
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РАЗДЕЛБА

Не, и ако отидеш кога узреат маслините

и од глувото пристаниште првиот кораб крене,

ако сетиш некогаш во бурјанот на годините

како сè исчезнува и полека вене, -

Не, тоа не ќе биде обично разделување

и една младост попусто измината,

разделбата ќе прилега на цврсто прегрнување

на некој непознат далеку во иднината.

(Ацо Шопов, „Слеј се со тишината“, 1955)



Од тоа произлегува дека и ти, 
како некои наши писатели – сѐ 
најубаво за жените?...

– Да, како потврда е и оваа 
басна:

Петелот гласно пред сите вика:

– Браво! Полека светот се мени.

Кој знае убаво да кукурика –

може да има успех кај жени!

Доста, Михо... Штом запеаја 
петлите, значи – се дени!

Муабетот го водеше: Киро Донев

ОБЈАВЕНО ВО „ВЕЧЕР“

17 мај 1975 година

Во одбрана на меморијата

ЛАФ-МУАБЕТ 
СО... МИХО 
АТАНАСОВСКИ

Роден е во знакот на овен, во 1934 
година, и затоа често удира со 
глава во ѕид. Тоа удирање понеко-
гаш му се исплатува, бидејќи така 
собира тули за градење на својот 
личен став. Нема доволно изда-
дени книги да се скрие зад нив, па 
затоа секогаш е на удар на прија-
телите.

Муабетот го водевме крај полни 
чаши со отров собран на нашите 
народни литературни полиња.

Михо, се сеќаваш ли на твоето 
раѓање?

– Да, особено на она што се 
случи во 1952 година. Место во 
пелени, ме завиткаа во весникот 
„Млад борец“.

И оттогаш, постојано тврдиш: 
„Никогаш не сум сам“.

– Поинаку да кажам, знаеш, ми е 
срам...

Пишуваш и басни. На кое 
животно му ја посвети твојата 
прва басна?

– На една свиња, која, иако ја 
прочита, пак си остана – свиња!

Значи, добро го познаваш 
животинскиот свет... Што е 
потешко да бидеш: човек или 
животно?

– Мајмун – тоа гордо звучи!

А што мислиш за „Зелениот 
план“ на нашето литературно 
поле?

– Поради зеленото – и зрелото 
страда!

И ти си ми некој писател. Не 
носиш ни очила, ни мустаќи, ни 
брада!

– Но затоа, пак, носам часовник и 
секогаш знам колку е часот.

Мислиш ли дека конецот го 
краси делото и кога се виси на 
него?

– Не, ако е испреден во Клубот 
на писателите.

Што мислиш за Струшките 
вечери и ручеци?

– Ништо. Јас одев само на 
појадоците.

Каде ќе зимуваш летово?

– На месечината, на Марс или на 
Венера...

Значи, и ти имаш вила?

– Да – самовила!
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