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Треба одново да се измислат сите нешта
Влада Урошевиќ „„Еден друг град“, 1959

Никола Пијанманов, „Шутот на престолот“ (масло на панел, 90 x 70 см) 2018 г.

„Низ пукнатините од параванот тој ја гледаше
својата одаја осветлена од месечината и го гледаше портретот што висеше рамно на ѕидот. Очите
уште пострашно, уште позасилено зјапаа во него, и
се чинеше дека не сакаат да гледаат во ништо друго
туку само во него. Исполнет со мачно чувство, тој
реши да стане од постелата, го зеде чаршафот и
доближен до портретот го покри целиот.“
Николај Гогољ, „Портрет“
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а минатогодишниот БИТЕФ се
вели дека бил совршено селекторски „изрежиран“, односно
неговата коресподенција со денешното време била на потребното ниво.
Селекторот на Фестивалот му дал тематска рамка, па селектираните претстави не оделе подалеку од појаснувањето на слоганот „Свет без луѓе“.
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Нараторот на Фестивалот, така го
нарекуваат оној што го отворил, во
својот говор истакнал дека слоганот произлегува од секојдневното
уверување што се стекнува преку медиумите дека денес на светот му недостигаат луѓе. Тоа се потврдувало
преку оглушувањето пред лелекот на
емигрантите, напливот на десницата,
на популизмот и фалсификувањето
на демократските принципи. Со тоа
Фестивалот директно навлегувал во
политиката, и тоа со цел претставите
да го поттикнат немирот кај гледачите, односно да ги наведат да размислуваат за она што му недостига на
денешниот свет, па нека се тоа и луѓе.
Намерата не ми е да пишувам за
БИТЕФ, туку него, т. е. работата на
селекторот и изјавите на нараторот
да ги искористам за да им предложам нашите книжевни фестивали
(ги има едвај три-четири) да тргнат
по примерот на БИТЕФ, односно по
примерот на составувачот на неговата програмска содржина. Разликата
треба да биде во слоганот, наместо
„Свет без луѓе“, нашите книжевни
фестивали треба да се организираат
под мотото „Писатели без читатели“.
Сигурен сум дека на таков начин ќе
ги наведеме читателите да размислуваат за тоа што ѝ недостига на македонската книжевна сцена, односно ќе
ги натераме да размислуваат дали е
можна национална книжевност без
да се објавуваат и читаат дела на македонските писатели.
Слоганот во голема мера ќе им помогне и на организаторите на фестивалите, поточно на составувачите на
нивните програмски содржини. Организирањето на Струшките вечери на
поезијата под таков слоган сигурно
ќе ги поттикне читателите да размислуваат дали во земјата каде интересот за читање поезија е сведен
на „биолошки минимум“ треба да се
организираат, односно да се трошат
купишта пари за фестивалско руво
на светската поезија. Истото е и со
другите фестивали на кои се трошат
купишта прелестни зборови и се доделуваат парични награди за дела
кои немаат читатели – ниту во редовите на обичните граѓани, а ниту пак
кај критичарите, рецензентите и теоретичарите на литературата.

ПОЗДРАВНА РЕЧ

ПО ПОВОД ДЕНОТ НА
ДПМ – 13 ФЕВРУАРИ
СОЊА СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР

П

очитувани писатели, уважени
гости, драги пријатели!

Собрани сме денес, на овој
значаен ден, да го одбележиме 72. роденден на нашата асоцијација со традиционалното свечено доделување
на наградите за најдобри книжевни
остварувања во текот на изминатата
2018 година. ДПМ со децении ги доделува наградите што носат имиња
на македонските книжевни класици во различни жанровски домени:
„Стале Попов“ (проза), „Ацо Шопов“
(поезија), „Димитар Митрев“ (критика
и есеистика), „Ванчо Николески“ (литература за деца), како и наградата
„Книжевен мост“ со која се валоризира творештвото на други јазици на
кои пишуваат членовите на нашето
здружение.
Оваа година сме особено среќни
поради големиот одзив на конкурсот за наградите – шеесетина книги
објавени во текот на изминатата 2018
година беа кандидирани за петте
традиционални награди, книги кои
не само што претставуваат солиден
квантум на објави во текот на една
година, туку се и спектар од различни стилски варијации, книжевни поетики и вредности. Компетентните
жири-комисии одлучија оваа година
престижните книжевни признанија
да им се доделат на: Влада Урошевиќ за романот „Маџун“, на Виолета
Танчева-Златева за стихозбирката
„Патот“, на Лидија Капушевска-Дракулевска за критичко-есеистичката
книга „Мозаик од гласови“, на Трајче
Кацаров за краткиот роман за деца
„Не паркирај гаража“ и на Рифат
Емин, за поетската збирка „Bi-nihauet“
(„Без-конечно“) објавена на турски
јазик. Им честитам од сѐ срце!
Дозволете ми во овој миг, кога го
славиме 72. роденден на нашето
здружение, да укажам на некои аспекти на дејствувањето на ДПМ, следејќи ја пораката на Блаже Конески
од неговиот текст прочитан на Основачкото собрание на денешен ден во
далечната 1947 г. Тој вели: „...сметам
за потребно да ја истакнам важната
ролја што треба да ја изигра во организационен поглед нашето Друштво
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на писателите. Тоа е друштво што
треба да работи во прв ред уште посилно да ги поврзуе за себе младите
луѓе што работат кај нас на литературното поле, да се труди за нивното сестрано издигање, општо – да го
управи со правилен пулс литературниот живот во Македонија“. Во овие
зборови сумирана е смислата на постоењето на нашето здружение. И
покрај сите транзиции и трансформации, општествени и идеолошко-политички поместувања што следеле низ
годините, оваа порака на Конески не
го изгубила своето значење и продолжува да биде валидна и во контекст на нашата современост.
Литературниот живот кај нас деновиве пулсира во ритамот на Годишната програма за распределба на
финансиската поддршка од Министерството за култура, и оттаму чувствувам потреба и должност од оваа
говорница и од името на писателите
од нашата асоцијација да укажам на
неколку битни моменти поврзани со
неа.
Најнапред, во врска со самите награди што денес ги доделуваме и кои
се финансирани од Министерството
за култура, чувствувам потреба да
го поставам прашањето дали наградените дела и автори во различни
години треба да добиваат различен
третман? Има ли начин Министерството во доменот на наградите да
воспостави некои норми кои нема да
бидат едногодишни, туку ќе потраат
барем десетина години, бидејќи станува збор за традиции, а традициите
се градат на долги патеки? Неопходно е кон проблемот на поддршката
на книжевни награди да се пристапи со поголема сериозност и да се
воспостават принципи кои ќе имаат
подолготрајна важност и нема да ги
дискриминираат самите писатели,
туку ќе го слават нивното творештво,
за што и фактички се наменети.
Притоа, ќе го задржат угледот на писателите чии имиња ги носат, како и
на нивните доделувачи, какво што е
во случајов нашето Друштво.
Во рамките на истиов проблем е и
прашањето за висината на поддрш-

ката за поголемиот дел издавачки
проекти за оваа година. Со решенијата на овогодишниот конкурс во голем
број случаи се загрозува една важна,
впрочем, најважната компонента на
издаваштвото, а тоа е цената на авторскиот труд. Сметам дека токму
тука, во Друштвото на писатели на
Македонија, треба да се изрече јасно
и јавно апелот во име на заштита на
писателскиот труд, апелот за одржување на угледот и достоинството на
творецот, без разлика на тоа дали е
Македонец, Албанец или припадник
на друга заедница во Македонија и
без разлика на тоа дали бил, е или
ќе биде политички или активистички
ангажиран. Со еден збор, секој издавачки проект што е поддржан со
средства помали од 100 000 денари
во стартот покажува дека во него не
се предвидува достоинствен надомест за неговиот автор. Дозволиво
е хонорарот благо да варира, дури
пожелно е можеби да биде изготвена некоја категоризација на автори
(според досегашна читаност, популарност и критички одглас), но мора
да се внимава да не се наруши еден
достоинствен минимум на авторски
хонорар кој секој творец, било класик
или дебитант, треба да го добие за
вложениот труд.
Самото Друштво, кое речиси целата
досегашна дејност ја остварувало и
ја остварува главно со финансиска
поддршка од Министерството за
култура, оваа година добива фонд
на средства кој е осетно намален во
однос на минатата година. Но денес
е свечен ден, празник на нашата асоцијација, и нема место за обесхрабрување. Напротив, покрај сите тешкотии, а можеби и токму наспроти нив,
ова обраќање сакам да го завршам со
една убава објава, а тоа е дека Претседателството на ДПМ одлучи да
упати повик за пријавување на кандидати за нови членови на нашата
асоцијација, така што се надеваме
дека новата пролет ќе ја дочекаме во
поголем состав и со ново, уште поинтересно творештво.
Затоа што творештвото, неговото
поттикнување, негување, вреднување и паметење, е смислата на
нашето постоење.

ОБРАЗЛОЖЕНИЈА ЗА
ДОБИТНИЦИТЕ НА
НАГРАДИТЕ
НАГРАДА „„СТАЛЕ ПОПОВ“ ЗА
НАЈДОБРО ПРОЗНО ДЕЛО:
„„МАЏУН“ – ВЛАДА УРОШЕВИЌ
Романот „Маџун“ на Влада Урошевиќ најкусо може да се одреди како
роман на атмосферата и роман за
детството. По тој редослед. Зашто
избраната „јас“ форма и очудената
перспектива на детето-раскажувач
е подредена на замислата да се раскаже (нелинеарна) приказна во која
себе ги обединува личното и колективното време, автобиографското
и измисленото, фактите и фикција.
Романот негува специфична култура на сеќавање, која во рамноправно
учествува историското, биографското и фактичкото, колку и мистичното,
мистериозното и таинственото. Сепак
треба да се нагласи дека не станува
збор за каков било вид на фантастика, туку за „меморија на вообразбата“
која, на ваков или онаков начин, е
препознатлива во речиси сите негови
претходни прозни дела, а овде донесена до совршенство во изразот.
Композицијата на романот е фрагментарна и мозаична, но сепак уредена, така што романот оддава впечаток дека сѐ е однапред замислено
и подредено во совршена стилистичка и композициска целина.
(Извадок од образложението на комисијата во состав Лорета Георгиевска-Јаловлева, Кристина Николовска,
Оливера Ќорвезироска)

НАГРАДА „„АЦО ШОПОВ“ ЗА НАЈДОБРА ПОЕТСКА ЗБИРКА: „„ПАТОТ“ –
ВИОЛЕТА ТАНЧЕВА-ЗЛАТЕВА
Виолета Танчева-Златева ги води
читателите на едно суптилно лирско
патување: прологот на книгата, т.е.
песната „По патот на Поезијата“
најавува дека метафората на Патот
е една од најприсните назнаки за поетската уметност, која во епилогот
од книгата се поистоветува со „Извишување“. Благодарејќи на топлиот
и сугестивен поетски глас, трите „патувања“ од трите циклуси од книгата
се градат сосема неусилено и непретенциозно: секоја нова песна е нов
чекор кон лирските пространства, во
кои се поетизираат собитијата од катадневјето.

„Патот“ е книга на лични воспеви,
еден вид книга на лирската исповед.
Книга во која преку непоматената,
јасна перцепција на катадневјето и
лесно читливите симболи, но и преку
критичко осмислување на стварноста, се бара патот кон себе и другите.
И покрај едноставноста и строгоста на поетскиот израз, песните од
оваа книга се слоевити и постојано
упатуваат на многубројните нишки
меѓу поезијата и животот. Книгата
„Патот“ е убав пример како со мала
(но доволна) доза на добрина и убавина поезијата може да досегне до
недопрените вредности на животот,
кои се универзални и секој читател
може да ги препознае во себе.
(Извадок од образложението на
комисијата во состав Владимир Мартиновски, Вања Изова-Велева, Благој
Самоников)

НАГРАДА „„ДИМИТАР МИТРЕВ“
ЗА НАЈДОБРА КНИГА КРИТИКА И
ЕСЕИСТИКА: „„МОЗАИК ОД ГЛАСОВИ“ – ЛИДИЈА КАПУШЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКА
„Мозаик од гласови“ е комплексен
критички труд во кој низ пет поглавја
авторката се пројавува со дваесет и
седум луцидни огледи и записи посветени на автори, дела и појави од
современата македонска книжевност.
Сите тие се текстови во кои Капушевска-Дракулевска се потврдува како
грижлив и педантен проследувач и познавач на литературата, и тоа не само
во сопствената јазична и културна
средина, туку и како компетентен промислувач при нејзиното компаративно
разгледување во споредба со другоста
и другиот. [...] Широко информирана,
поткрепена со стожерните, но и со најсовремените книжевни теории, критичката мисла на Капушевска-Дракулевска ја поседува и онаа неопходна доза
на шарм и заводливост со која успева
лесно да се движи низ домашните и
странските книжевни лавиринти, нудејќи му на читателот низа занимливи
толкувања, но и поттикнувачки сугестии за нови читателски возбуди.
(Извадок од образложението на
комисијата во состав Васил Тоциновски, Анастасија Ѓурчинова, Јагода
Михајловска-Георгиева)

НАГРАДА „„ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“
ЗА НАЈДОБРА КНИГА ЗА ДЕЦА:
„„НЕ ПАРКИРАЈ ГАРАЖА“ – ТРАЈЧЕ
КАЦАРОВ
Комисијата едногласно оцени дека
по својата литерарна, структурална, концепциска, јазична и хуморна
поставка, романизираниот ракопис на Трајче Кацаров се издвојува
како видно забележлива современа
проза, значаен чекор во современите
македонски книжевни текови.
Ракописот „Не паркирај гаража“
нуди читлива проза како за младите читатели така и за повозрасните.
Текстот нуди јасност и речовитост,
низ содржина која го расплетува
дејствието во романот сврзано со
галеријата личности во земјата на
лутите, односно лутоста. Но дури и
кога пројавуваат лутина, децата ни
пренесуваат некоја порака...
(Извадок од образложението на
комисијата во состав Киро Донев,
Фејзи Бојку, Мито Спасевски)

НАГРАДА „„КНИЖЕВЕН МОСТ“ ЗА
НАЈДОБРА КНИГА ОБЈАВЕНА НА
НЕКОЈ ОД ЈАЗИЦИТЕ НА НАЦИОНАЛНОСТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА:
„„BI-NIHAUET“ („„БЕЗ-КОНЕЧНО“) –
РИФАТ ЕМИН
Наградената
поетска
книга
„Без-конечно“ изобилува со поетски
експерименти и финеси во изразувањето. Изборот на зборови, како и
обидот да создаде континуитет со
богатата отоманска поезија преку
употребата на архаизми, ја прави
збирката привлечна и за општата
публика, како и за читателите со истанчен вкус. Неговите стихови создаваат илузија на паралелен и имагинарен свет полн со мистицизам.
Рифат Емин на маестрален начин
со своите стихови создава слики, би
рекле дури и уметнички слики. Од
стиховите може да се насети музика
и музикалност, но и филозофија, историја, митологија, додворување на
читателот, кое резултира со љубов.
Рифат Емин е уникатен со своето
изразување во турската книжевност
во Македонија. Оваа збирка поезија
не го остава рамнодушен читателот.
(Извадок од образложението на
комисијата во состав Гордана Јовиќ-Стојковска, Делвина Крлуку,
Октај Ахмед)
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НАГРАДА „СТАЛЕ
ПОПОВ“ ЗА НАЈДОБРА
ПРОЗНА КНИГА
Влада Урошевиќ
Обраќање на авторот по повод добивањето
на наградата
Многу ми е драго што ја добивам оваа награда, а особено
затоа што ја добивам од едно
толку квалификувано и толку
компетентно жири.

Не беше лесно да се стане член
на Друштвото. Мојата кандидатура пропаѓаше двапати: дури
третиот пат, по бурни дискусии
во Управата, бев примен.

И многу ми е драго што ова се
случува тука, во домот на македонските писатели, кое веќе со
децении е култно место во културната топографија на Скопје.

Секако, времињата што дојдоа
потоа променија многу нешта.

Се сеќавам колку ова место ни
значеше нам, на мене и на моите
врсници, во годините кога бевме
млади и кога сè уште не бевме
членови на Друштвото. Бевме
убедени дека тука секоја вечер
се случува нешто многу важно и,
во времето кога влезот можеше
да го обезбеди само членската
карта, и вечерата со ќебапчиња
и пиво во бавчата имаше некое
особено, повисоко значење.
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Мене ми е особено драго што
денес во овие простории гледам
многу млади луѓе од оваа наша
професија, и што тие го водат
Друштвото со сериозност и посветеност, сфаќајќи го значењето
на својата задача.
Како и секогаш, новите времиња
носат нови искушенија. За жал,
во нашето современо општество
има сили кои сакаат да го претстават нашето Друштво како
една одживеана установа. Книгата напишана на македонски
на некои не им се чини повеќе

толку важна. Пишувањето и
објавувањето книги почнува да
се третира како некакво приватно хоби. Но, колку литературата (и уметноста воопшто) да се
поттурнати на заден план, колку
во денешните услови улогата на
писателот да е минимализирана
и омаловажена во јавноста, останува како неоспорна вистина
дека ова Друштво ѝ е неопходно
на македонската култура, и дека
овој дом не е место само на сентиментални спомени, туку, пред
сè, едно живо средиште кое зрачело и зрачи со една неисцрпна
духовна енергија.
Јас верувам дека младите луѓе
кои се собрани под неговиот
покрив ќе знаат да му влеат нова
содржина и нова виталност.
Она што ми се чини важно е
дека оние што доаѓаат се надоврзуваат на она што било значајно и што и денес е значајно
– проникнување на вредностите
што ги носат новите генерации со
вредностите оставени од претходниците. Зашто културата не
може без континуитет.
А ова Друштво е еден вистински столб-темелник на тој континуитет.

Влада Урошевиќ

ИЗВАДОК ОД „МАЏУН“
МАГОР, 2018
„Во дворот живеат Големите Невидливи. Го чувствувам тоа според здивот што ми ги крева влакненцата на испотениот врат, додека се наведнувам
над мртвата жаба која некој ја згмечил и ја фрлил
помеѓу сабјестите страци перуника. Уште некој, наведнат врз мене, сака да ја види жабата. Но, кога
се свртувам, зад мене нема никој. Пајажината се
занишува; пајакот се повлекува, изигрувајќи циркуски акробат, кон засолништето во лисјата. Нема
ветар, сè е мирно, но пајакот недоверливо ѕирка од
грмушката и не се враќа во средиштето на мрежата
од кое инаку не се оддалечува по цел ден. Некој
минува низ дворот, некој ги крие моите играчки во
грмушките, некој ја засолнува некаде мртвата жаба
за да не ја јадат оси. Јас знам кој се војва потајно
низ дворот. Сите возрасни се преправаат дека никогаш не слушнале за нив. Само баба ми Ленка знае
дека тие навистина постојат. Таа едноставно ги
вика: ‚Тие‘. ‚Немој да ги лутиш‘, ми вели таа. ‚Ако се
преправаш дека не ги забележуваш, ќе те остават
на мир‘, вели мешајќи го врз шпоретот слаткото од
вишни кое клокоти и прска. ‚Лошо е ако плукнат во
слаткото додека се вари‘, вели таа, ‚веќе во септември ќе се скисели.‘ Потоа ја крева црпалката и пушта
од неа да капат густи капки кои светкаат како скапоцени камења и притоа брои. Јас знам дека колку
капки ќе капнат, толку години ќе стои слаткото во
тегла без да се зашеќери. ‚Најдобро е да си немаш
работа со нив‘, вели таа додека ја враќа црпалката
во зовриената црвена лава од слаткиот вулкан која
станува сè погуста и потемна. ‚Кракатау‘, викам јас
и истрчувам во градината. ‚Кракатау!‘

*

*

*

Еден лист од грмушката рибизли, пожолтен
поради нешто среде лето, се фатил на пајажината и трепери, трепери, трепери. Пајажината не го
пушта и тој напразно се обидува да се измолкне од
нејзината леплива замка. Невидливата воздушна
струјка го поттикнува листот да се извиткува, да се
превиткува, но тоа ништо не помага – тој е пленик
на некаква несфатлива механика која управува со
тој театар на сенки во кој сите нешта се осудени
на бесконечно повторување. Јас стојам очаен и
не можам да го оттргнам погледот од глетката.
Ужасно ми е жал за некого или за нешто, но не знам
ни за кого, ни за што. А листот без престан трепери,
трепери, трепери.“

Влада Урошевиќ (Скопје, 1934) е автор на голем
број збирки поезија, романи, патописи, есеи,
студии и критики, а приредил и над десет антологии, пред сè на француски и македонски поети.
Член е на ДПМ, на македонскиот ПЕН-центар, на
МАНУ, на меѓународната „Академија Маларме“
и на други престижни заедници. Ги има добиено
сите позначајни национални книжевни награди,
а одликуван е и со ценети меѓународни признанија. Наскоро треба да излезе од печат неговата
нова збирка песни.
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„ПАТОТ“
ТРИ, 2018

БОЛКА
И кога не сум подготвена
да згрнам нови простори
далечините во сонот ми се отвораат
и ме повикуваат со гласот на предците
што не стигнале да го затворат
кругот на Патот
Камбаните тогаш и без празник ми бијат
а птиците ми долетуваат
и пред да пукне пролет

НАГРАДА „АЦО
ШОПОВ“ ЗА НАЈДОБРА
ПОЕТСКА КНИГА
Виолета Танчева-Златева
Обраќање на авторката по повод
добивањето на наградата
Кога Ацо Шопов го напушти
овој физички свет, јас бев
осмо одделение. Неговото
заминување го доживеав
како своевидна лична загуба,
зашто ја имав откриено и засакано неговата поезија – а
не треба да забораваме дека
преку поезијата го откриваме
и човекот, не само авторот.
Тоа беше време кога гледавме партизански филмови и се
восхитувавме од хероизмот
и пожртвуваноста на луѓето
во одбрана на татковината.
Време кога учевме напамет
родољубиви стихови, кога
ја рецитиравме „Очи“ на
Шопов испеана во ритам на
погребен марш. Време кога
и самата пишував и знаев
дека еден ден ќе бидам поет.
И ете, до денешен ден трае
таа љубов кон поезијата,
таа слатка прокоба, зашто
„судена ни е, во крвта залегната“. Или, како што вели
Шопов: „Ах таа убавина, тоа
диво во крвта завивање...“
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Му благодарам на Ацо
Шопов, на плејадата македонски автори и на моите
родители што ме направија
автор и човек каков што сум
денес. Им благодарам на почитуваните членови на жири-комисијата што ја избраа
мојата книга како прва меѓу
еднаквите. Ви благодарам и
вам, драги пријатели, што со
своето постоење го облагородувате мојот животен Пат.

Јас ли сум инаквата?
Се чудам од кој времепростор сте дојдени вие
и пред себе и пред другите неискрени
што самите си ги затворате патиштата
и за најголем бог го славите
парчето шарена хартија
Зар не знаете колку е лесно да го одвее ветрот
да го заталка
да го скине
и со него да ви ја напукне суетата?
А нема поголема болка
од таа што ја разјадува душата

ИЗВИШУВАЊЕ
Исплашено
се скукулила зад појавноста
за да не ми пречи
во домаќинлакот
во лектурите
во прошетките со нозете и со мислите
Трпеливо чека да се сетам
дека веќе сум ја родила во себе
Си го чува сама зародишот
Не се дава да потоне во ништожноста
Самотна – не се жали на осаменоста
Катаден сама си го отвора патот
се гради самата
расте
се извишува
Дише трепетно
и чека да дојде нејзиното време
Мигот го чека што ќе ме сепне во заитаноста
и ќе ме седне пред белиот лист
со моливот стиснат меѓу прстите
Не се откажува од мене
Нејзина сум колку што е и таа моја прокоба
Истрајна во болката своја и моја
таа
песната што чека да биде напишана

Виолета Танчева-Златева
МОЈОТ ДОМ

МОЛИТВА НА РАЦЕТЕ

Мојот дом не е обичен стан во з(а)града
од бетон што желно погледнува кон висините
Домот мој има покрив-небо
обоен со лазурот од соништата
недосонети на детството
а ѕидовите ми се корија сенчеста
во која талкаат Јованче и Марика
Лесно ми е крилесто да забегам
од ограденоста на просторот и душата
од она што се нарекува цивилизација
– блескава шума накитена со лажно зеленило
Само ги затворам очите и вдишувам
од румената свежина на древната гора
и од синилото недогледно на небото отворено
на мојот дом

Колку работи поминуваат секој ден
низ овие мали раце!

ВРЕМЕТО ШТО ГО ЧЕКАМЕ
Го чекаме во Темникот
Времето
за заминување
или зачнување на Новото
Трпеливи
како старци
кои ги пропуштиле сите возови
Намовнати
како неискусни љубовници
збунети пред првиот чин

Прости ми
што навечер немам сили
да ги склопам за молитва

СРЕДЕ

Чекаме
да ни се смилува
и да дојде
Болни од благодарност
кон Темникот
што меко нè поклопува

НИШАЊЕ
Телата се нишаат како распеани ѕвона*
и далечините одекнуваат од нашите воздишки
Летаат во луд занес пеперугите
Сонцето и последните капки сок
ги исмука од нашите клетки
Опиени се тревите од пладневниот омај
и ние врз нив легнати
довикувајќи ја смртта
убава
* Од „Човек без својства“, Музил

ЧЕВЛИ. ПАТИШТА
Премалени од талкањата
по врвиците што довикуваат од бескрајот
застанале чевлите во аголот на ходникот
со обесени носеви и стврднати ѓонови
Засрамени од немоќта своја
немеат клапнати во пристанот
напуштени и некако туѓи
Наши се само надежите
за нови патишта

Раце цврсти готвачки и мијачки
раце вешти принесувачки и раскревачки
раце чистотници за крпи обични и магични
и за влакна паднати на погрешни места
раце тресачки на килими черги и чаршафи
раце другарки на чинии чаши вазни и дреболии
за разубавување на секојдневното сивило
раце цел на злокобен нож кој подмолно засекува
за да предупреди на потребното трпение
раце друшки за компјутери книги пенкала и хартии
раце пазарувачки од леб до хартија со мирис на камилица
раце галовни мајчински
раце ќеркински
покајнички
љубовнички
копнежливи
прељубнички
раце коритца за капките милост
со кои штедро ме оросуваш Господи

Паднав среде срцето на светот
а сакав светот да го сместам во него
и да го именувам
за свое средиште
Зошто толку брзо се менуваат параметрите?
Дали толку малку успеа татко ми
да ми пренесе од физиката
или самата сум виновна што далдисана
по стиховите на светот
заборавав да ги слушам мудрите поуки?
На кој бог треба да му се заблагодарам
или да го искудам
за случајностите
средбите
разминувањата
и ситните доцнења
што внесуваат крупни промени
на платното на животот?
Паднав среде срцето на светот
и еве ме пак про’ртувам со млад никулец
за ново раѓање
и го устремувам зелениот ластар кон небото
Не е важно паѓањето
Суштината е среде срцето

Виолета Танчева-Златева (с.Бориево, Струмица, 1968) е поетеса, романсиер, раскажувач. Дипломирала Југословенска книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. Член е на ДПМ од 2000 година. Член е
на Редакцијата на Списанието за книжевност и култура АКТ, на Редакцијата „Стожер“ и на Здружението на лекторите на Република Македонија. Работи како лектор во Издавачки центар ТРИ, Скопје. Почнувајќи
од 1991 г., досега објавила 3 прозни книги, 1 роман за деца во писма и 6
стихозбирки. Во 2015 г. ја доби наградата „Браќа Миладиновци“ на СВП
за книгата „Година без лето“. Во паузите меѓу лектурите, подработува
на 3-4 книги: две поетски, една збирка раскази и еден роман за деца.
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„МОЗАИК ОД
ГЛАСОВИ“
МАГОР, 2018

П
НАГРАДА „ДИМИТАР
МИТРЕВ“ ЗА
НАЈДОБРА КНИГА
КРИТИКА И
ЕСЕИСТИКА
Лидија Капушевска-Дракулевска
Обраќање на авторката по повод
добивањето на наградата
Добивањето на наградата
„Димитар Митрев“ за критика и есеј што ја доделува
македонската
писателска
асоцијација, за мене значи
признание за мојата долгогодишна професионална (и со
голема љубов) посветеност
на литературата и на науката за литература. Со оглед на
фактот што книгата „Мозаик
од гласови“ во целина е
посветена на автори и дела
од македонската книжевност, сметам дека наградата истовремено претставува
признание за македонската
литература во целина. Без
авторите и делата кои по
различни поводи го провоцирале моето критичарско и
есеистичко љубопитство во
изминативе неколку години,
книгата немаше да постои.
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Топло им благодарам на
членовите на жирито – наши
истакнати писатели и критичари – за доделената награда, а изразувам искрена
благодарност и до Претседателството на ДПМ во целина.
Многу ми е драго што ја добивам наградата годинава,
во едно толку реномирано
друштво, особено затоа што
меѓу добитниците се наоѓа и
мојот почитуван и драг професор, академик Влада Урошевиќ, главниот „виновник“
за мојата професионална
ориентација кон критиката
и есеистиката. Може да се
рече дека денес учителот и
ученикот се седнати на иста
клупа и чувството е навистина прекрасно.

очитувани поети, драги почитувачи на поезијата,

Денес е празник на поезијата. Обично,
за празник, се врзува недоумицата:
Што да облечам денеска? „Облечи се
во своите чисти свилени зборови“ – ми
шепнат стиховите на драгата Лилјана
Дирјан од Царството на Вечноста. Минувајќи по улицата Рузвелтова, на ѕидот
од една станбена зграда погледот ми
запира на еден необичен графит: „We
need more Poetry“. Каква коинциденција
со денешниот ден – си помислив и по
којзнае кој пат ми прелета мислата на
германскиот поет Фридрих Хелдерлин
за тоа дека „човекот поетски домува во
овој свет“ – мисла која чудесно кореспондира со идејата на УНЕСКО за чествување на Поезијата. Празникот на Поезијата е во духот и на нејзината природа
– да го прославува светот! Се смета дека
вечно творечкиот ритам на поезијата
нема за цел ниту да го разбере, ниту
да го менува светот, туку да го слави,
онака како што тоа го правеле древните
градители на споменици покрај бреговите на реките Тигар и Еуфрат, Нил или
Ганг. Позната е анегдотата на Наполеон кој, стоејќи на еден таков прославен
брег, им говорел на своите војници: „Од
врвот на овие пирамиди ве гледаат 40
векови“.
Времето што го евоцира поезијата не
е физички мерливо; поезијата не е вонвременска, туку севременска категорија.
Универзалноста на поетската мисла
за човековата положба под ѕвездите,
тоа е суштинскиот простор на вечната
поезија на човештвото, билет за нејзината антрополошка одисеја од искони
до денес. Од магиската формула – инкантација која се промислува како прв
поетски говор до чудотворната моќ на
песната на Орфеј, најславниот митски
пејач и свирач, која умеела да ги скроти
живите суштества, суровата природа,
дури и силите на смртта и Подземниот свет, како и од анонимниот народен
бард-номад до современиот поет безмилосно втурнат во глобалното/вирту-

Лидија Капушевска-Дракулевска
елно море на дигитални технологии, поезијата го гради својот
„чардак ни на небо ни на земја“.
„Песната е школката на полжавот во која одекнува музиката на
светот“ – ја сакам оваа аналогија
на Октавио Паз, бидејќи ја кристализира недоловливата суштина
на поезијата, таа „аристократија
на духот“, како што ја нарекува
Данило Киш, нејзината божественост или магија. Поезијата е
своевидно Чудо, Игра, Универзум,
Убавина, Слобода, Њубов, вишок
на смисла, говор на боите, звуците и знаците, но и говор на тишината, дијалог со отсутното; таа е
интуиција, емоција, искуство, или,
визија, екстаза, логос... Не случајно, Платон сакал да ги протера поетите од неговата идеална
држава, бидејќи сметал дека тие
креираат нешто непостоечко и
воспоставуваат релација со емотивната градина на душата, а не
со рационалниот дел од личноста. Какво признание за Поезијата,
таа уникатна култура на говорот,
тоа хармонично ехо на микро- и
макрокосмосот! Поезис на грчки
значи „создава“. Поетите се значи,
создатели, творци, „непризнати законодавци на светот“ – би
рекол Шели. Според „законите“
на поезијата, трепетот на крилјата
на една пеперуга во Кина може да
предизвика ураган на Карибите!

„Еден камен бавно се срони
во водата
И видов по многу векови
од неговиот трепет
како се заниша
еден далечен брег“ – пее нашиот
Матеја Матевски.
Понекогаш, поезијата е возвишен израз на резонанците на човековата душа, метод на внатрешно
ослободување,
недиригирана
мисла, повик за патување..., но понекогаш, претставува едноставно обид да се каже вистината за
светот: таа свесно ги бележи лузните на времето во име на едно
подостоинствено
човекување.
Живееме во свет кој претставува
своевидна симфонија на страв и
ужас, во тегобни времиња исполнети со насилство, омраза и обезличување од секаков вид. Јазикот
на поезијата, напротив, е јазик на
љубовта, изблик на копнежот и
восхитот, на загубата и болката, што на сите заедно и на секој
посебно ни се многу добро познати – истакнува американскиот
поет Вилијам Мервин, добитник
на „Златниот венец“ на Струшките вечери на поезијата (2005) и
продолжува: „И покрај разликите
во јазикот и културата, љубовта
кон поезијата, односот кон неа
и потребата од неа, не се ниту
од национален, ниту од етнички
карактер, туку се длабоко вкоренети во човековата природа.“
Затоа ни треба поезија, затоа и ни
се случува поезија, токму овде и
сега, секаде и секогаш...
„Поезијата е загатка“, вели
Борхес, „страст и задоволство“,
но и „збир од мртви симболи кои
оживуваат единствено преку
читање или рецитирање.“ И тогаш
зборовите воскреснуваат. „Уметноста се случува секогаш кога
читаме некоја песна“. Во духот
на оваа прекрасна борхесовска
мисла и како увертира на денешното читање, дозволете ми оваа
пригодна реч во чест на Нејзиното Височество – кралицата на

космичките тајни – Поезијата,
да ја завршам со една песна од
нашиот Блаже Конески – песната „Жештина“ од стихозбирката
Црква (објавена во 1988 – точно
пред 30 год.):
Денеска
в небо,
оние сини ангелчиња
со бели крилца,
цело јато,
што прават и што бараат?
Тие една голема,
тие една усвитена тепсија
облагаат со злато
и по неа,
по краиштата и средето,
со златни чеканчиња
маваат и
ѕингараат.
Скопје, 21.03.2018 година
(Извадок од „Мозаик од гласови“)

Лидија Капушевска-Дракулевска (Штип, 1962) е книжевна
теоретичарка и критичарка, авторка на седум книги студии и
есеи од областа на книжевната
фантастика, толкување на поетски текстови и компаративно проучување на книжевните феномени, а освен тоа има
приредено и осум антологии и
книги со избор од поезија. Таа
е професорка по компаратистика на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје и член на
неколку книжевни и истражувачки асоцијации. Моментално работи на неколку различни
проекти од областа од компаратистиката.
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НАГРАДА „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“
ЗА НАЈДОБРА КНИГА ЗА ДЕЦА
Трајче Кацаров
Обраќање на авторот при добивањето
на наградата

Трајче Кацаров

Како дете бев воодушевен од
светот на Дизниевите ликови.
Го сакав тој бестежински свет,
свет без болести, без болки, без
солзи, без трагични настани.
Го сакав тој свет полн љубов,
радост и веселби. Го сакав тој
свет во кој сите вечно живеат,
никој не старее, никој не расне,
никој не умира. Кога потпораснав
ме освои
и сѐ уште ме освојува
Трајче Кацаров
светот на професорот Балтазар.
НЕ ПАРКИРАЈ
Сѐ што работам е по урнек на тој
ГАРАЖА
анимиран лик. Со ова сакам да
кажам дека јас сум веќе во свет
кој ми овозможува да црпам инспирации кои, пак, недвојбено
ме тераат да го опишувам, да го
пренесувам низ колоритни слики,
низ елегантни форми, досетки и
луди фантазии, до оние кои се
подготвуваат да зачекорат во
него, најпрво со нозете на дете,
а потоа и со нозете на возрасни
луѓе.
НЕ ПАРКИРАЈ ГАРАЖА
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Трајче Кацаров

НЕ ПАРКИРАЈ
ГАРАЖА

Трајче Кацаров е македонски поет, раскажувач, есеист
и драмски автор. Роден е
во Штип, на 14 септември
1959 г. Завршил Академија
за филм и театар во Софија,
Бугарија. Магистрирал на
Институтот за македонска
литаратура на Универзитетот „Cв.Кирил и Методиj“ во
Скопје. Работи како драматург во Народниот театар
во Штип. Во 1993 година го
основа Списанието за уметност „СУМ“. Член е на ДПМ
од 1991 година. Автор е на
голем број поетски и прозни
книги за деца и за возрасни,
на пиеси и драми кои се изведуваат во земјата и странство. Има добиено повеќе
значајни награди во земјата:
„Кочо Рацин“, „Мајстори на
прозата“, „Јован Котески“,
„Глигор Прличев“. Во 2004
г. е прогласен за личност на
годината во Општина Штип,
а истата година добива признание Деец во културата.
Во 2009 г. Општина Штип му
доделува
Осмоноемврско
признание.

„НЕ ПАРКИРАЈ ГАРАЖА“, ПАНИЛИ, 2018
ФЕФЕРОНКАТА МИМИ
„Сосема ненадејно, во средината на
кругот налик на полна месечина, Туфе
Џинката ја здогледа Феферонката
Мими.
Трепкаше со очите од јаката светлина и стануваше сѐ полута и полута.
Не симнувајќи го светлосниот круг
од нејзината лута „фаца“, Туфе Џинката застана до неа. Го почувствува
врелиот здив што ѝ излегуваше од полуотворената уста.
Премале од страв.
Си помисли дека веќе ја научила од
чушкозмејот Огненко вештината за исфрлање оган од устата.
Но кога Феферонката Мими, поради
тоа што беше алергична на јака светлина, особено на светлина што доаѓа
од батериска лаба, му се искива в
лице, Туфе Џинката веднаш сфати
дека пред себе има несовршено чушкоглаво суштество во женска форма.
Ја препозна својата најлута другарка,
Феферонката Мими.
– Ако не се лажам, затворена во
светлосниот круг на мојата батериска
ламба, пред очиве ми стои Феферонката Мими, така ли е? – ја праша Туфе
Џинката.
– Еј, мавни ми го тоа светло од пред
очиве! Зарем не гледаш дека ептен ме
лути? – пламна Мими, покривајќи си
ги очите, готова повторно да му кивне
во лицето, и тоа доста силно и доста
влажно.
– Гледам дека си лута, па си мислам
да ти предложам да направиме бенд.
Еј, Мими, ќе бидеме најлутиот пар на
планетата Феферона! – ѝ предложи
Туфе Џинката.
– Со тебе ли бенд?! А бе ајде бркај
работа! Каде се чуло и видело Феферонката Мими да прави бенд со аматери, шеќерни џинки?! – му рече Мими
правејќи движење со раката што
значеше: „море мавни ми се од пред
очите, токмак низаеден!“
– Мими, не потценувај ме. Сѐ уште не
си ме видела како изгледам кога ќе ме
фати лутината. Дури исфрлам...
Сакаше да ѝ каже дека исфрла оган
не само од устата ами и од носот, но се
сети дека тоа е лажга на која таа никогаш не би наседнала. Затоа само ја
наведна главата и како кокошка почна
да рие во прашливата земја.
– Леле ама ме насмеа! Туфе Џинката
се токми да ми биде партнер во лутината!

Почна да му се смее, додека Туфе,
од жолта џинка, полека но сигурно се
претвора во црвена бабура.
– Кога веќе сме ја дотуркале работата дотука, кажи ми поради што
си толку лута, та не може никој да
ти парира? – ја праша Туфе Џинката
откако се оддалечи на чекор-два од
неа и почна да ја набљудува како да
сакаше да ѝ земе мера за фустанче.
– Најмногу сум лута кога ќе ме кара
мама, и тоа за бадијала – му се пожали
Мими.
– Ауу, голема работа! Па мене вчера
ме „испеглаа“ за бадијала и тато и
мама, па никому не се фалам – ѝ рече
Џинката.
– Вчера решив да ѝ помогнам, да ги
навадам цвеќињата во градината. Ја
наполнив најголемата кофа што ја
имаме со вода и тргнав од цвеќе на
цвеќе. Не беше лесно да се шета со
полна канта вода. Но кога човек сака
да сработи нешто од срце, колку и да
му е тешко, нема да се пожали, нели?
Само што помислив дека ја вршам
најхуманата работа на планетата Феферона, ги полевам цвеќињата и со тоа им
го продолжувам животот, ја слушнав
мама како вика од зад полуотворениот
прозорец: „Мими, влегувај дома! Зарем
не гледаш дека врне? Каде се видело
бе мое кутро девојче, некој да ја полева
градината додека врне!“
Е, Туфе, тогаш навистина сетив како
капките дожд ми се слеваат по лицето
и по рацете. Фустанчето ми беше
веќе насекаде мокро. И не би била
јас Феферонката Мими, ако бргу не
најдов излез од ситуацијата: Влегов во
куќата, го грабнав првиот чадор што го
најдов и повторно излегов да го полевам цвеќето.
Дождот веќе не ми ја мокреше ниту
косата, ниту лицето, ниту рацете, ниту
облеката. Но таа пак се појави на
ширум отворениот прозорец и почна
да викна колку што ја држи гласот: „Не
верував дека си толку глупава! Зарем
се полева градина додека врне дожд!“
Ете, тоа многу ме налути, па лута,
полута од најлутата феферонка на
планетава Феферона, викнав:
– Леле мамо, не верував дека имаш
проблем со видот. Зарем не гледаш
дека имам отворен чадор и дека
дождот веќе не ме врне?!
– Морам да ти кажам, Мими, дека
после ова што ми го раскажа, никому
нема да му е тешко да заклучи дека
мајка ти има проблеми со видот... Замисли да не може да види отворен
чадор.

– Жолт чадор со црвени ружи. Но не
само што има проблем со очите, туку
таа и има тврдо срце, па не ти дозволува да ги полеваш цвеќињата и тоа
среде дожд кога најмногу им треба
вода за да не се исушат...
– Да ти признам, Мими, еве и мене
лутина ме фаќа поради тоа што не
можам да се сетам – кој повеќе ги суши
цвеќињата, сонцето или дождот...
– Тоа не е важно, Туфе. Јас се налутив оти таа не сака да ја види мојата
грижа за цвеќињата навреме да бидат
нахранети и полеани.
– Но кога си веќе овде, ќе ми дозволиш ли да те поканам да учествуваш
на Фестивалот на песни и игри на кој
можат да учествуват само лути деца.
Го организирам по повод Роденденот
на змејот Огненко. Сакам со песна и
игра да му го честитаме – ѝ рече Туфе
Џинката.
– На змејот Огненко!? Зарем постои
змеј? И тоа со име Огненко – вчудовидена до немајкаде праша Мими.
– Постои, моја Феферонке. Тој е
најлутиот змеј од сите змејови на планетата Феферона. Секогаш кога ќе се
налути му излегува оган од носот и од
устата – ѝ рече Џинката.
– Леле колку сум среќна поради
тоа што ќе го запознам најлутиот змеј
на Феферона! Морам да ти признам,
Туфе, се распрскувам од радост – радосно викна Феферонката Мими.
– Зарем повеќе не си лута? – ја праша
Џинката.
– Не. Повеќе не сум лута. Голема
чест за секого е, а особено за мене, што
ќе можам да учествувам во роденденската забава за чушкозмејот Огненко.
– Зарем навистина не си лута? – пак
ја праша Џинката.
– Не сум бе, Туфе – му одговори
Феферонката Мими и му се насмевна.
– Е, тогаш не го исполнуваш условот за учество на фестивалот! Прости,
Мими, ама овде се разделуваме – разачарано, без да ја погледне во очите, ѝ
рече Џинката.
– Жал ми е, Туфе. Не можев да ја
сокријам радоста. Лутите се секогаш
искрени. Лутината не знае за лага. Чао,
ти посакувам ептен да го налутиш
змејот Огненко! – со несмалена ведрина на лицето се збогува Феферонката
од Џинката.
– Ти благодарам, Феферонке Мими,
моја најлута другарке! Ако почувствуваш дека те лути фестивалот и змејот
Огненко, знаеш каде да ме најдеш! – ѝ
порача на разделбата Туфе Џинката.“
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ey ak sevdam benim
ne yaparsan yap
ancak benden fazla sevenleri
unutma ha sakın
unutursan hiç dinmeyecek
yağmur yaralarım

СВЕТЛА ЉУБОВ
доста е веќе
нека заврши оваа љубовна безнадежност
нека потече место неа една светла љубов
бела, како мајчино млеко
најпрвин

НАГРАДА
„КНИЖЕВЕН МОСТ“
ЗА НАЈДОБРА КНИГА
ОБЈАВЕНА НА НЕКОЈ
ОД ЈАЗИЦИТЕ НА
НАЦИОНАЛНОСТИТЕ
Рифат Емин
Наградата „Книжевен
мост“ е прва моја награда
добиена во Македонија
и затоа претставува и
прва официјална потврда за моите активности
во полето на културата и
уметноста. Затоа таа има
големо значење за мене
и секако ми е поттик да
продолжам да пишувам.

„BI-NIHAUET“ („БЕЗКОНЕЧНО“)
DIVAN
YAYINCILIK, 2018
AK SEVDA
yeter artık
bitsin bu kara sevda
yerine ana sütü gibi
ak bir sevda gelsin
ilk önce
ak sevdayı icat eden
beni
sonra da bendean fazla sevenleri
alıp salsın sonsuzluğa
uçsuz bucaksız
gülücük okyanusunun en derinine
ve de semavatın
şahikalarına
kara sevda sonsuzluk ise
o zaman ak sevda
sonsuzdan da öte

14 бр. 130 (1/2019) | Стожер

мене,
кој ја измислив светлата љубов,
по мене, пак, оние
што љубат повеќе од мене
нека нè земе и нека нè фрли во бескрајот
во најдлабоките длабочини
на бескрајниот океан на насмевката
и ако, пак, безнадежната љубов
е бескрајност
на врвот
на небесата
тогаш светлата љубов
нека се постеле и отаде бескрајот
светла љубо моја
прави што ќе правиш
но и оние што љубат повеќе од мене
не заборавај ги, немој
ако ги заборавиш
не ќе запре никогаш во мене
дождот од болка

EBEDİYET
Babam’a
kimse senin kadar güneşi sevmedi
sevemez de
güneşe uzanabilen
sen oldun
ancak
ne hikmetse
gece de sevilir
dedin ve
ortalığı
ay ettin
tarihin derinliklerinden
çıkardığın hazineleri
sen bana
ben ise tüm sevdalılara
bağışladım
ve hayallerim
zümrütlendi

rüzgarın üstünde
bana güneş nasıl
ay nasıl sevilir
öğrettin

dalıp
etrafıma aldırmadan
kendisizliğimi
tanımadığım bir akıntıya
bırakıyorum

sonralı bir sonra
ve üç nokta

içindeyim içimdesin
kokunu
sevdiklerimden fazla
seviyorum

БЕСКРАЈНОСТ
на татко ми
никој не го сакал сонцето колку тебе
ниту може да го сака
тој што посегаше по сонцето
беше ти
но,
што промисла ли ќе беше,
– и ноќта се сака –
рече и го претвори
светот околу тебе
во месечина
ризниците што ги откопа
од длабочините на историјата
ти ми ги подари мене
јас, пак,
на сите што знаат да ги љубат
соништата, пак, мои
како смарагд позеленеа
ме научи како се сака
ветерот
згора – и сонцето
згора – месечината
а потоа едно потоа
и три точки

BARUT
içindeyim içimdesin
maalesef şiir yazıyorum
belalı dizeler yağıyor
parmaklarımın ucundan
özümden özümden özümden
içindeyim içimdesin
gönlümdeki kuşlar isyanda
kara kokunu kokuyorum
zaten hep kokuyorum
içindeyim içimdesin
evet kuşlanıyorum
vakitlerin uçsuzluğunda
ama sadece bir tek
kahpe renkli çiçeği
unutabiliyorum
içindeyim içimdesin
çemberin
içine

içindeyim içimdesin

БАРУТ
во тебе сум во мене си
за жал, пишувам песни
дожд од стихови бељаџии се реди
од врвот на прстите мои
од сржта моја, од сржта, од сржта
во тебе сум во мене си
птиците во мене кренале бунт
мирисам на земја
всушност, секогаш мирисам
во тебе сум во мене си
вистина е, се претворам во птица,
но сè што можам да заборавам
во бескрајноста на времињата
е само еден цвет
со боја на блудница
во тебе сум во мене си
сосредоточено
далдисан
во обрачот на околината
ја препуштам
својата ништовност
не обѕрнувајќи се околу себе
на еден непознат тек
во тебе сум во мене си
твојот мирис
го сакам повеќе
од нештата што ги сакам
во тебе сум во мене си
Препев: Васко Марковски

Рифат Емин (1974, Скопје) е историчар на уметноста, преведувач, библиотекар, поет, прозаист, музичар, културолог. Дипломирал и магистрирал историја
на уметноста и археологија на Филозофскиот факултет при Универзитетот „
Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Работи во Националната библиотека НУБ „Св.
Климент Охридски“. Како автор билингвист, пишува и објавува и на турски и на
македонски јазик. Колумнист е во весникот „Јени Балкан“ кој излегува во Скопје.
Тој е еден од преведувачите на антологијата „Кипарска турска поезија“ од турски
на македонски јазик. „Вî-nihâyet“ („Без-конечно“) е негова трета стихозбирка.
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СТАВ

ВРАТЕНИ ВО
МИНАТОТО!
Катица Ќулавкова

Д

еновиве прочитавме во медиумите вест дека
Владата на Република Северна Македонија,
на својата 130-та седница (одржана на 16
април 2019), донела одлука 5 мај да биде прогласен
за „Ден на македонскиот јазик“, и тоа како празник
од работен карактер. Петти мај 1945 се наведува
како ден кога со Решение на Народната влада на
Федерална Македонија „е усвоена азбуката на македонскиот јазик како официјално писмо“.

граѓаните на Република Македонија и во единиците
на локалната самоуправа, Закон со којшто започна
поместувањето на договорените рамки/начела на
Охридскиот рамковен договор од август 2001 и на
уставните амандмани од ноември 2001 година. Во
2008 година тогашната Влада на РМ го смени Законот за употреба на македонскиот јазик, а ја прогласи
– каква иронија – 2008 за Година на македонскиот
јазик.

Која е пораката која се испраќа со оваа одлука?
За да се даде одговор на ова прашање, треба да се
земе предвид севкупниот или поширокиот општествен контекст во којшто е донесена.

Оваа, 2019 година, во нерегуларна, а со тоа и недемократска постапка, е усвоен нов „Закон за употреба
на јазиците“, со којшто македонскиот го изгуби статусот на државен/национален јазик и доби статус
на еден од јазиците на заедниците во Р Македонија.
Јануари 2019 година е објавен во Службен весник
Законот за употреба на јазиците познат како „Закон
за албанскиот јазик“, од причина што воведува радикално нов режим во употребата на службените
јазици во државава и предвидува државни институции (Инспекторат, Агенција, санкции и др.) кои го
унапредуваат албанскиот јазик како државен јазик
(од малцински и регионален во државен), а со тоа
имплицитно, па и експлицитно, најавува деградација на статусот на македонскиот јазик и дискриминација на стекнатите јазични и културни права на
македонските граѓани.

Нема сомнение дека многу одамна требаше да се
донесе одлука за одбележување на еден Ден на
македонскиот јазик, уште во рамки на Република
Македонија во составот на југословенската федерација, евентуално по прогласувањето на независната
и суверена држава Република Македонија во 1991
година. Исто така, нема сомнение дека македонскиот јазик е поширок поим од азбуката на македонскиот стандарден јазик од 1945, па следствено и Денот
на македонскиот јазик, ако веќе така се нарекува,
треба да се поврзе со постарата историја. Историјата на македонскиот јазик евоцира многу постари
датуми од оној од 1945 година, кој го одбележува
чинот на институционалната кодификација на современиот македонски јазик, а не и на македонскиот
јазик како поопшта и посложена категорија.
Во 2008 година, на 4 август, се усвои Законот за
употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20 % од
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Треба да се има предвид и фактот дека одлука за
прогласување на Денот на албанската азбука (22
ноември, како настан од општоалбанско јазично,
културно и политичко значење) е донесена десетина години порано и дека е прогласен за неработен
ден, а неговата прослава сѐ повеќе добива димен-

зии на неколкудневен регионален политички спектакл. Згора на тоа, минатата, 2018 година, Владата
на Р Македонија направи измени на Законот за државните награди и донесе одлука за основање нова
државна награда за Денот на албанската азбука
22 ноември. Наспроти ваквите културни политики
за албанскиот јазик, оваа 2019 година, дискретно и
симптоматично, не е распишан конкурс за традиционалната државна награда за наука „Гоце Делчев“,
наводно од финансиски причини.
Не е тешко да се согледа, дури и врз основа на овие
факти, дека прогласувањето на Ден на македонскиот јазик е поттикнат многу повеќе од прагматични
политички мотиви со цел да се дефокусира јавноста
од процесите на темелната ревизија на македонската држава, а далеку помалку од пиетет спрема македонскиот јазик.
Иронично е тоа што за парадигма на Денот на
македонскиот јазик е земен термин од најновата
стандардизација на азбуката на современиот македонски стандарден јазик, иако македонскиот јазик е
стар јазик, чијшто развој се врзува за најмалку две
автохтони писма/азбуки, глаголицата и кирилицата,
а современата азбука е втемелена врз старословенската и црквенословенската кирилица. Врз основа
на старословенската кирилица, всушност, е вршена
адаптација на азбуката, со цел да се истакнат гласовните/фонетски особености на македонските
говори и истите да се кодифицираат во рамки на
новите државни институции. Кирилицата со маке-

донски предзнак има доживеано повеќе службени
или неслужбени кодификации, по првата кодификација во ликот на старословенската кирилица и во
рамки на кирило-методиевската традиција.
Натаму, во 19 век имаме неколку индивидуални и
групни културни потфати на кодификација на македонската азбука и правопис (Тројазичникот на Ѓорѓија
Пулевски од 1875 и неговата „Словенско-населенска
македонска слогница речовска“ од 1880, „Македонскиот буквар“ од Коста Групче и Наум Евро од 1888).
На самиот почеток на 20 век ја имаме кодификацијата предложена од страна на Крсте Петков Мисирков
и Димитрие Чуповски (и т.н. илинденска кирилица).
Во ваков општествен и политички амбиент, не може
а да се игнорираат ни асоцијациите на Преспанскиот договор од јуни 2018, во којшто признавањето на
македонскиот јазик како дел од групата словенски
јазици се врзува за еден датум од поновата историја
(1979 година, кога во Атина е одржана 3-та конференција на ОН за Стандардизација на географските
имиња) и го детерминира македонскиот јазик како
најмлад словенски јазик. Не може да се заборави ни
фактот дека токму во текот на 2019 година се водат
и преговори меѓу македонски и бугарски научници
за македонската културна историја и дека се можни
дополнителни приговори и отстапки.
Уморни сме од релативизирање на сите вредности,
морални, културни, јазични и национални, уморни
сме од релативизирање на цивилизациските категории и од инсталирањето на конфузијата како владејачки принцип кој ја искривува здраворазумската
логика, уморни сме од вулгарноста на теснопартиските интереси и нивниот театар на сенки.
Во навидум суверената Македонија, навидум безличните политики промовираат со години на ред,
противречна хиерархија на квазивредности кои, за
жал, единствено се движат напред. Навидум цивилизираните политики ја сведоа Македонија на географски поим и на новокомпонирана политичка конструкција. Македонците повторно вратени во минатото!

Катица Ќулавкова (Велес, 1951) е поет, теоретичар,
литературен критичар, есеист, препејувач, антологичар, со долга и исполнета академска и писателска кариера. Творештвото ѝ е преведувано на
низа странски јазици, а учествувала (честопати
како главен истражувач и координатор) во голем
број меѓународни проекти. Член е на Друштвото на
писатели на Македонија од 1978 година. Редовен
член на МАНУ е од 2003 година. Таа е и долгогодишен активен член, а во одреден период и претседател на Македонскиот ПЕН-центар. За своето богато
творештво ги добила безмалку сите значајни книжевни и академски признанија во земјата. Нејзината обемна творечка библиографија во последно
време се надополнува со забележителни актуелни
и ангажирани записи, интервјуа, есеи и критички
согледби.
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СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА
Венко Андоновски

ЗРНО ПЕСОК ПОТЕШКО
ОД ВСЕЛЕНАТА
На Михаил Ренџов

Велат дека Мохамед Ибн Рашид, обдукционистот на
телото на Големиот император, иако во службениот
свиток запишал дека причина за смртта на Александар
е маларија, сепак, од обдукцијата излегол со вистинската причина за неговото селење на оној свет, откако
претходно ја ставил причината во својот лев џеб.
Станува збор за обично зрнце песок, кое обдукционистот Ибн Рашид го нашол, сосема случајно, под
јазикот на големиот император, целосно збунет, но и
полн сомнеж што никогаш нема да се разјасни.
А нема да се разјасни затоа што сега, откако Александар е мртов, никој веќе не може да знае дека еднаш,
пред десет години, во Еритреја, окото на тогаш уште
не толку големиот Император му застанало врз една
вита Еритрејка, и дека и таа не ги држела очите веднати, секогаш кога се разминувала со него. Ретко кој
знае дека товари злато ѝ биле понудени да дојде во
неговиот шатор, за Големиот император, навикнат на
освојување земни раеви, да се увери конечно во неспоредливата убавина на женскиот пекол и да се потсети,
по толку војувања, што значи жена гола и жешка како
пустина. Сите товари злато што ги пратил, му се вратиле без збор. И никој не знае дека пред да замине во
нови походи, Александар на гордата Еритрејка ѝ напишал писмо: „Гулабице моја, љубовта не се вооружува
со сила, и затоа си одам, без да те принудам. Додека
е времето во мене и јас во него, ќе го носам срцето
твое под јазикот, најскришното место на светот, оти
со горната страна на јазикот говориме, а со долната
најскришно молчиме и најголеми тајни таму криеме“.
А речиси никој не знае дека таа, читајќи го писмото,
сама во одајата, се насмевнала и рекла: „Згреши што
љубовта ми ја премери во злато и на честа цена ми определи со кантар; сега и целиот свет да ми го дадеш,
и сите земји да се твои, и песокот од сите брегови по
лицето на Земјата да го поседуваш, срцето мое вечно
ќе остане само едно зрнце песок, кое никогаш нема
да биде твое.“
Велат дека потоа Императорот веќе не гледал со
воодушевување и радост кога ќе освоел нова земја,
без разлика колкава била. Никој не се сеќава дека
некогаш рекол „Освоив сè“, туку секогаш, пиејќи од
пехарот, тажно велел – „Нешто важно ми недостига,
не ми е токму светот што го поседувам“.
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И никој, а најмалку обдукционистот, кој во овој
момент го напушта шаторот на Големиот император,
носејќи го во левиот џеб, без да знае, зрното песок
што недостига за светот да биде комплетен, нема
никогаш да дознае дека Александар, со познатата
ужасна сила на љубовта, во претсмртните часови
ја довикал во сон убавата Еритрејка. Нејзиниот маж
можеби некогаш ќе раскаже дека таа ноќ жена му
одеднаш се престорила во гулабица и дека излетала
без збогум низ прозорецот. Никој нема да знае дека
потоа, по десет дена лет, долетала до шаторот на
Големиот император, дека колвнала едно зрно песок
и дека влетала внатре. Лекарите околу постелата на
болниот цар се сеќаваат на моментот кога една луда
гулабица влетала во шаторот, и дека тие попусто ја
бркале збудалената птица, која успеала да му застане на усните на болникот. Но никој не видел дека му
спуштила зрно песок под устата, и потоа самата излетала.
И додека обдукционистот збунет оди со зрното
песок во левиот џеб и се прашува можно ли е едно
зрно да задуши толкав маж, тој како да почнува да
насетува дека тоа не е обично зрно; но далеку е од
мислата дека тоа зрно тежи повеќе од сите земји и
царства земни, повеќе од сиот песок на сите морски
брегови, од сите вселени, а и не може да сфати зошто
пред неговите нозе гасне светлината во окото на една
прекрасна гулабица, падната пред шаторот. Чувствува тој дека има некаква врска меѓу зрното во неговиот џеб и распукнатиот, празен граден кош на птицата,
од кој мистериозно исчезнало срцето, ама не разбира
сосема каква е таа врска меѓу срцето и зрното песок,
она зрно песок кое не само што ја содржи сета вселена, туку е и потешко од неа.
Од книгата „Припитомување на кучката“
ТРИ, 2018
Венко Андоновски (1964, Куманово) е раскажувач, романсиер, драмски автор, критичар, книжевен теоретичар, колумнист, професор. Автор е на збирките раскази
„Квартот на лиричарите“, „Фрески и гротески“ и „Припитомување на кучката“, на романите „Азбука на непослушните“, „Папокот на светот“, „Вештица“, „Ќерката на
Математичарот“, како и на десетина драми. Најизведуван домашен драмски автор во последната деценија. Ги
има добиено сите позначајни книжевни награди.

НЕОБЈАВЕНА ПОЕЗИЈА
Михајло Свидерски

ГРАНИЦА
***
пасош
што не вреди
име
што го заборавив
презиме
на кое не се сеќавам
адреса
на која можеби никогаш
нема да се вратам
***
пред мене и зад мене
луѓето заминуваат
и веќе нема да се вратат
не знам што е поголемо
сонцето
или мојот народ
по светот
***
заминувајќи
нозете ги пакувам во куферот
рацете во ранецот
телото излегува низ вратата
душата останува дома
легнува на креветот и не сака
да стане
поделен сум на две половини
како
Кипар
***
заминувам од дома
одам без да запрам
што може да стори
скршен човек
правам големи чекори
како да ја преминувам
Рио Гранде.
***
заминувам
илјада мечеви
ме распарчуваат
ме делат
ме ситнат
ме смалуваат
ме тераат да се одречам
од себеси
како Македонија
***
заминувам и мислам
колку лесно може
да те избркаат од дома
бомби
авиони
хаубици

беспилотни летала
хемиски оружја
си одам
низ рушевините на своето битие
како да ја напуштам
Сирија
***
заминувајќи
од Египет
до Аушвиц
разни вавилонци
крстоносци и инквизитори
ни ја пишуваат историјата
го сонувам прогонот на Израил
моите синџири се невидливи
на мојот пат го нема Мојсеј
да го подели морето кон Ханан
оти јас не се враќам дома
одам во обратен правец
кон својата
Ветена Земја
***
ми кажаа
дека умрела мајка ми
во рацете на татко ми
вести на радио
глад поради сушата
водоводните претпријатија нè
прежеднуваат

рудниците на белците нè затрупуваат
плантажите нè умртвуваат
денес господарат и со сонцето
го палат и го гасат по желба
затоа дење е жешко
а ноќите се студени
чекорам како во празно
и секој чекор ме враќа наназад
којзнае колку празно
ѝ било срцето на мајка ми
кога ја оставив
низ песокта како низ облаци
да ја напуштам
Африка
***
молитва
со еден збор
нè создаде
и со еден збор
можеш да нѐ растуриш
ти што од земја
си ни ги изделкал
предците
покажи ни го патот
оти кај тебе нема граници
нема граници
Од необјавениот поетски
ракопис Граница

Михајло Свидерски (1991, Битола) е поет, раскажувач, преведувач, магистер
по правни науки на факултетот „Јустинијан Први“ – Скопје. Автор е на збирките поезија: „Жетва на душата“ (2008), „Низ сонот од магли и дождови“ (2013),
преведена и на бугарски во издание на „Нима“ од Плевен (2013), и „Ѕвезди што
спијат“ (2017). За романот „Бело и Црвено“ (2014), во издание на „Темплум“,
ја доби наградата „НОВИТЕ“ за најдобар дебитантски прозен ракопис. Романот е објавен и на бугарски јазик, во издание на издавачката куќа „Изида“ од
Софија, во 2016 г. Деновиве го објави романот „Последните денови на Ханс“.
Застапен е во домашни и странски книжевни списанија и антологии. Неговата
поезија е преведена на англиски, руски, грчки, бугарски, српски, унгарски и
албански јазик. Член е на ДПМ од 2018 г. Активно преведува поезија и проза
од англиски, бугарски и српски. Од октомври 2015 г. е основач и уредник на
издавачката куќа „Восток“ од Битола.
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ЕВРОПСКО СЛЕМ-ПРВЕНСТВО

МАКЕДОНИЈА ПО ЧЕТВРТИ ПАТ НА
ЕВРОПСКОТО СЛЕМ-ПРВЕНСТВО
Елена Пренџова
Македонските слемерки
Марија Грубор и Елена
Пренџова учествуваа на
Европското слем-првенство за 2018 година, што се
одржа во Будимпешта, од 26
ноември до 2 декември 2018
година

О

ва е четврто по ред учество на
Македонија на ова првенство.
Досегашните настапувачи/
ки беа: Афродита Николова (2014 г.),
Елена Пренџова (2016 г.) и Игор Трпче
(2017 г.). Натпреварувачката за 2018
година, Марија Грубор, која победи
на националниот слем-натпревар
во Прилеп во 2017 година, успешно
помина на полуфиналната вечер и
продолжи да се натпреварува во финалната вечер, што значи настапуваше две вечери по ред. Грубор доби
позитивни и жестоки реакции од публиката и големи пофалби од жирито,
но не успеа да се пласира во најтесното финале од 5 напреварувачи/ки.
Таа се натпреваруваше со останатите 21 учесник од 21 земја во Европа
(само Италија имаше пратено двајца
претставници). Победникот за 2018
година е слемерот и радионовинар
Петер Молнар од Унгарија. Неговиот
настап беше интерактивен и динамичен и обработуваше актуелни и свежи
теми од општествените случувања во
неговата земја.
Елена Пренџова, како дел од организациониот тим на националниот слем во Македонија, „Поетри
слем Македонија“, учествуваше во
еднонеделната работилница „Премостување на границите“, заедно со
претставници/чки на организациите
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на националните слемови на: Словачка – Томаш Штрака, Србија – Горан
Живковиќ, Украина – Павло Корубчук,
Унгарија – Мартон Симон, Франција
– Јопо, и Чешка – Анатол Свахилец.
Покрај слемерите/ките од Европа,
на работилницата учествуваа и слемери/ки и изведувачи/ки на перформативна поезија од САД, членови/ки
на поетскиот ансамбл „Спик изи“ од
Чикаго: Нејт Смит, Бејли Кесл, Џоел
Чмара и Ели Бенсусан, како и нивниот
предводник и менторот на работилницата, Марк Кели Смит. Работилницата беше заокружена со финален
поетски перформанс – сите европски
изведувачи/ки ги изведуваа своите
текстови на тема „Мостови“ на мајчин
јазик, а американските и француските слемери/ки и перформери/ки тандемски ги изведуваа нивните текстови во превод на англиски јазик.
Завршниот поетски перформанс се
одржа помеѓу полуфиналната и финалната вечер на избор на победник/
чка на Европското слем-првенство.
На работилницата, пак, се работеше
слем-песната на Пренџова „Драга
Вулф“, која претставува песна-писмо
на авторката Пренџова до писателката Вирџинија Вулф, една од предводничките и основачките на феминистичката и т.н. книжевност на тек
на свеста, во која Пренџова укажува
на состојбата на жените во современото општество, нивните права и
стереотипите и општествените очекувања и притисоци со кои се соочуваат во ова модерно, но во поглед на
правата на жените и не толку прогресивно општество. Песната доби
овации и бурен аплауз и се покажа
дека темите за човековите права воопшто наидуваат на исклучителен

интерес кај публиката – и кај жените
и кај мажите, ценејќи ја општествената ангажираност на авторите/ките и
поттикнувајќи активизам со исход за
подобро утре.

МНОГУЈАЗИЧНАТА ПЕСНА
Покрај полуфиналната и финалната вечер, како и вечерта на перформансот од работилницата, во
програмата беше предвиден и ревијален настап на перформативниот
и мултимедијален поет од САД – Боб
Холман, и на годинашната победничка на Светското слем-првенство за
жени – Мвенде „ФриКвенси“ Катвива
од Кенија/САД. Боб Холман е еден
од најпознатите живи поети перформери во САД. Активен на сцената со
децении, во 1993 година Холман ја
основа патувачката поетска трупа
„Љујорикан поетс кафе“, а во 2002
година го основа „Бровери поетри
клуб“, клуб што секојдневно организира поетски настани, читања и
работилници за поезија, и кој досега
објавил 13 поетски книги. Исто така,
Холман се занимава и со поетски
театар, а неговиот придонос во ова
поле се десетина поетски претстави
кои ги режирал и продуцирал, но и
многубројни телевизиски програми
и филмови посветени на поезијата.
Неговиот најпознат поетски филм е
„Кхонсеј: Многујазичната песна“ од
2015 година, на кој се снимени мајчини говорители/ки кои рецитираат негова авторска песна на 50 т.н.
„мали“ јазици и јазици во изумирање.
Предавал креативно пишување на
неколку колеџи и универзитети во
САД.

Мвенде „ФриКвенси“ Катвива е уметница, едукаторка и
слем-поетеса и активистка за правата на жените, правата на квир и ЛГБТ заедницата и правата на Афроамериканците и другите раси во САД. Нејзините слем-настани
се тематски поврзани со претходно наведените социјални прашања од глобален аспект. Настапите на Холман и
„ФриКвенси“ беа масовно посетени и публиката им приреди пријатно добредојде.
Европското слем-првенство за 2018 година беше во
организација на Унгарската асоцијација за слем-поезија,
потпомогнато со официјалните национални слем-организации на државите учеснички, т. е. „Театарска работилница“ од Македонија. Земја домаќин на Европското
слем-првенство за 2019 година ќе биде Италија, а за 2020
година – Словенија. Инаку, националниот слем-натпревар
во нашата земја традиционално се одржува во Прилеп.
Елена Пренџова

ДРАГА ВУЛФ
Драга Вулф,
Како си?
Се превртуваш ли во гробот?
Ти тежи ли феминизмот на надгробната плоча?
Драга Вулф,
Еден век со вечен сон,
но во моето време како зомбија шетаат заспани убавици
низ реалноста
и на прсти, како балерини, вешто го прескокнуваат
феминизмот и правата на жените.
Драга Вулф,
Во моето време жените си го менуваат презимето на
таткото за презимето на сопругот –
не знам дали е тоа отпор да се откажеш од презимето на
мажот кој те ранел 25 години,
или е љубов да го прифатиш презимето на маж кој го
познаваш пола година?!
Драга Вулф,
Во моето време жените мислат дека феминизмот
подразбира реакција
на жени кои имаат проблеми со мажите – зарем ние
имаме проблем со мажите?!
Ние имаме проблем со жените кои мислат дека имаме
проблем со мажите.
Драга Вулф,
Во мое време жените ги „заработуваат“ своите „3 гвинеи“
со третото родено дете!
Драга Вулф,
Во моето време жените не се задоволуваат (само) со
„сопствена соба“ – не, не...
Во моето време жените се желни за сопствена палата
препишана како свадбен подарок од саканиот им сопруг.

што снаата ѝ го подарува на свекрвата за китење и
фалење!
Драга Вулф,
Во мое време самохраните мајки сè уште се жртви, а не
избор!
Драга Вулф,
Во мое време се легализираат војните, а се
криминализира абортусот!
Драга Вулф,
Се превртуваш ли во гробот?
Уште ли ти тежи феминизмот на надгробната плоча?
Драга Леди Магбет,
(онаа на која никогаш името не ѝ го дознавме),
Црвената дамка не се вади,
сама се појавува и сама исчезнува по еден месец, секој
месец;
по еден месец, секој месец; по еден месец, секој месец...
Драга пријателке,
Двете презимиња што ги носиш не значат дека си
освестена, значат само дека си мажена – браво! Си се
омажила!
Во денешно време полесно е на факултет да се запишеш
отколку да се омажиш.
Ама драга пријателке,
Се разведов...
Да си жива и здрава, ти барем си била мажена...
Драга Вулф,
Сè уште се превртуваш во гробот?
И сè уште ти тежи феминизмот на надгробната плоча?
Жал ми е, драга Вулф,
Би ја продолжила јас листава и до недоглед, но
ограничена сум со време...
Засекогаш,
Пренџова

Елена Пренџова (Скопје, 1985) е поетеса, слемерка,
преведувачка, антологичарка, учесничка и организаторка на поетски и слем-фестивали. Има објавено
седум поетски книги, а за некои од нив е одликувана
со признанија – во 2018 за збирката „Шшш... (интимистичка вибер поезија)“ ја доби наградата „Јован
Котески“ од културниот центар „Бран“ и ревијата
„Бранувања“ од Струга.

Драга Вулф,
Во мое време жените се разведуваат поради свекрвите
кои очекуваат
снаата да им биде сурогат мајка на нивните синчиња!
Драга Вулф,
Во мое време факултетите за жените претставуваат
мрестилиште на потенцијални идни сопрузи!
Драга Вулф,
Во мое време за жените факултетската диплома е
постсвадбен накит

Петер Молнар (Унгарија) европски слем-шампион за 2018 г.
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НЕОБЈАВЕНА ПРОЗА
Жил Галор

ТРИ
РАСКАЗИ

ТАТКО

DON’T LOSE YOUR FAITH IN HUMANKIND

Паметам, еднаш со татко отидовме на панаѓур.
Сами, јас и тој. Чекорев крај него по тревата, и
додека тој ме држеше за рачето, јас како зашеметен се џарев наоколу, и само одвеме-навреме ја
кревав главата и клемпавите ушиња кон неговото свежо избричено лице. Во еден миг, нешто ми
го одвлече вниманието и јас се оттргнав од татко
и се стрчав кон ливадите – игри, музика, насмеани
девојки и какво не шаренило. Дури по некое време
сфатив дека сум сам. Mе пресече страв. Се растрчав наоколу барајќи го татко. Како цел живот да
ми помина до мигот кога, туркајќи се меѓу луѓето,
најпосле застанав пред стаклото на еден автомобил, во кое го препознав одразот на едно свежо
избричeно лице. Кога му се насмевнав, и лицето во
стаклото се насмевна. Во следниот миг некој ме повлече за ногавицата и јас погледнав кон тревата:
оздола, кон мене се џареше едно исплашено детенце со клемпави ушиња: Татко, кај беше досега?

Г.П., дваесет и петгодишен административец од
Скопје, забележа дека се расипал главниот вентил
од водоводната мрежа во неговиот влез, и реши
да побара алат од блиската продавница за железарија. Патем, мина пред дворот на Р.С., шеесетгодишен пензионер, инаку татко на прилично познат
и, за жал, доста контроверзен политичар. Р.С. си ја
кроеше лозницата, а Г.П. се доближи до него, го
поздрави и го праша дали можеби тој би можел
да му позајми клуч и клешта. Р.С., иако не беше сигурен дали го има видено овој млад човек порано,
пријателски расположен му помогна.

ИЗВОРОТ НА ТВОЈОТ ГЛАС
Не е толку страшно тоа што секнат е за мене изворот на твојот глас – јас сум повеќе езеро од твоите
минати зборови, и милениуми би требало да минат
пред да почнам да се сушам. Полошо е тоа што ти
го затна сливот за мојот глас во тебе, со камења,
карпи, партали, и сега јас бабрам, кипам во себе,
олово ми тежи во крвта, како јамка околу гркланот
да имам, и не можам, не смеам, немам право да го
пуштам својот глас кон тебе. Ти сега не сакаш да
знаеш ништо од мене.
Плима ми се издигнува од лажичката нагоре кон
грлото. Рацете ми бувнуваат, се исукуваат во повит,
дрен, бурјан, отровни грмушки. Ги тријам подлактиците пред тебе, и дури и помислувам да те допрам,
но веднаш се гледам себеси како чудовиштен
митски створ: половина дрво, шупливо и болно, половина див вепар, со гнили песјаци.
Ќе чекам сталожен, како потопен брод што во
својата утроба носи резерви скапоцено вино.
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Се почувствува добро.
Кога заврши со работата, Г.П. отиде до продавница и купи природен овошен сок, без додаден
шеќер, спакуван во тетрапак. Потоа се врати кај
Р.С. и, заедно со позајмениот алат, му го подаде и
купениот сок, при што искрено му се заблагодари
за услугата. Р.С. добродушно се насмевна, и рече
дека тука ќе биде ако потреба нешто друго. Потоа
го врати алатот во гаражата, и влезе дома со сокот.
Го стави на масата, а потоа седна на столче и долго
гледаше во него. Најпосле стана, го зеде сокот и се
упати кон кантата за ѓубре. Пред да го фрли во кантата, подзастана.
Се почувствува лошо.

На имеил адресата на редакцијата на „Стожер“ –
redakcijastozer@gmail.com – извесен Жил Галор
ни ги прати овие три раскази, со кратка придружна забелешка дека тие се дел од неговата
збирка „50 раскази“, односно „Избор од десет
збирки раскази“ која наскоро треба да биде објавена од издавачката куќа „Бегемот“. Ги охрабруваме сите автори членови на ДПМ (единствено
овој пат правиме исклучок), кои имаат ракопис
пред печат, да ни праќаат извадоци – „Стожер“
би одвоил простор за тивка најава на делото.

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА
Петар Наневски

ЛЕБЕДОТ НА СОНОТ

Петар Наневски (Ваташа, Кавадарци, 1935) е поет,
есеист, сликар. Завршил Педагошка академија. Работел во Музејот-галерија во Кавадарци. Првата поетска книга „Срп и нежност“ ја објавил во 1971 г. По неа
доаѓаат „Причина и спокој“, „Галии низ зумбулите“,
„Сончевата споредба“, „Сликар меѓу ѕуници“, „Полноќна Ваташа“, „Грчот на Лаокон“, „Така прорече Морос“,
„Фрлач на дискови“, трилогијата „Вечерни актови“ од
2006 г. и др.

ПРИСОН

ЛЕБЕДОТ НА СОНОТ

Додека загнати по мене
бегајќи им расправам за потопите
за птичјите зандани за луѓето
за срцето дека е голиот живот

Во тишините на шетачот
паѓаат саги
по музата на ноќта
што сакаше да се справи

Тебе те оставам под јазикот
те превртувам и шмукам како апче
додека ми здодее сè наоколу
лактовите на денот а дознавам

со славејот на Орфеј
раширен меѓу слики
Бојата на ѕвездата ги обојува
бучавите на сонот

колку ме разоткрива песната
толку ќе пристигнам
во другото време.

а во името затвора
галија од спектар
Лебедот на сонот лебди
лебди низ гобленот
од свадбите на Пенелопа.

УБАВИНА
Ох таа дивна заспија
како партитурите
на клавирот
Леле внатрешни харфи
оддабина цртаат писок
Кога не се почитува
убавината
разлудената партитура
станува патека
за лична змија.

ПАКОСТ
Госпоѓицата донесе јагоди
да ги послужи кујунџиите
но во претставата
ги извалка рацете
се сведнаа облаците
та настана пакост
а еден од нив толку боледуваше
да ги збере детелинките
по фустанот созреани.
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повалиден консензус за тоа кое дело
е најзаслужно за наградата. Пожелно
би било овие членови во жири-комисијата да се и генерациски и жанровски разновидни, со цел да се добие
една пообјективна слика при изборот
на победничката книга. Би требало
и да постои потесен круг (shortlist)
на номинирани дела, а за нив, како и
за победникот, да се даде јасно образложение од страна на жирито, по
можност без тајност во процесот на
одлучувачката распределба на гласовите. Освен тоа, потребна е и поголема
транспарентност и при формирањето
на овие жирија од страна на извршените тела на ДПМ.

4.
ВИЗИЈА

ВО 5 ТОЧКИ
Давор Стојановски
Кога ја прифатив поканата да напишам мислење во врска со визијата за понатамошен развој на ДПМ,
се одлучив да ги изнесам првичните
забелешки што одамна ги имам и
чија имплементација или поопсежна
дискусија сметам дека ќе го подобри
статусот на Друштвото од надворешен и внатрешен аспект.

1.

Сите настани што се организирани или на некој начин се
поврзани со ДПМ, а се одвиваат во просториите на Друштвото
(соопштенија на награди, промоции,
портрети, разговори итн.) речиси без
исклучок се одржуваат во 12 часот
во работен ден. Ваквата практика се
чини дека не го почитува ограниченото слободно време на вработените
членови на Друштвото или вработените потенцијални посетители што
инаку би сакале да присуствуваат на
конкретниот настан. Во најмала рака,
сегашната практика претпоставува
дека секој посетител е невработен,
пензиониран или има лесно координативно работно време. Настаните,
без оглед дали се од отворен карактер или се ограничени само на членовите, би требало да се одржуваат
во прифатливо време за сите, за да
се овозможи непречена и поголема
посетеност и од членството и од пошироката публика. Веројатно најпогоден временски период за почеток
на настаните би бил по 17:30 ч.
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2.

Интернет-страницата
на
ДПМ, иако од неодамна
е очигледно со поправен
дизајн, сепак, има простор за уште
поголемо уредување. Еден предлог
е одделот со членови да се уреди
во колони со полесен преглед, наместо да се скрола вертикално, а
воедно секој автор да има хиперлинк
до основните био-библиографски
белешки. Главен недостиг на интернет-страницата, сепак, е отсуството на архив, поточно листа на сите
досегашни добитници на наградите
што ги доделува ДПМ. Потребно е
да се наведат сите дела што добиле
„Стале Попов“, „Ацо Шопов“, „Ванчо
Николески“ и „Димитар Митрев“,
затоа што освен за историска релевантност, достапноста до овие информации е особено потребна и за
угледот на наградата и на самото
Друштво. Притоа, пожелно би било и
да се наведат членовите на жири-комисиите низ годините, како и образложенијата за победникот.

3.

Што се однесува до доделувањето на наградите, сметам
дека треба да се размисли за
надополнување на досегашната практика од тричлена жири-комисија, така
што ќе се воведе (барем) петчлена
комисија за доделувањето на секоја
од претходно споменатите награди.
Ова би било по углед на повеќе реномирани европски и светски книжевни
награди, а воедно би се дошло и до

Пред крајот, би сакал само
да напоменам дека откако
сум член на ДПМ (2014 г.)
па досега, немам чувство дека навистина членувам во него. Затоа би
сакал да се покренат прашања за тоа
која е функцијата или полезноста на
авторите што членуваат во него, и
дали тие се само автори со право да
учествуваат во конкурсот за награда
на ДПМ и се само дел од гласачкото
тело пред избори. Би било пожелно
да се разгледаат и начините на кои
Друштвото ќе биде поотворено за
соработка со странски книжевни и
други културни институции. Притоа
мислам на можноста да се искористи
потенцијалот што за тоа го имаат членовите од ДПМ што живеат во странство (вклучувајќи ме и мене). Затоа
предлагам поголем контакт со ваквите членови, зашто постојат можности
за соработка и промена на искуства
со некоја странска институција.

5.

Општо земено, впечаток за
ДПМ кај луѓето што не се дел
од него (па и дел од нив што
се членови) е дека тоа е анахроно и
беспотенцијално, што речиси секогаш побудува негативен впечаток.
Тоа е болен факт што мора да се прифати. Затоа ДПМ треба да се обиде
да се „ребрендира“, да стане поприемчиво за добронамерни критики, да
биде поотворено за размена на идеи
со други институции и инстанции и,
што е најважно, да ја зголеми, поточно – да ја оживее комуникацијата со
(и меѓу) сите свои членови.
Давор Стојановски (Скопје, 1987) е
автор кој пишува во повеќе жанрови. Добитник е на неколку награди, помеѓу кои и Роман на годината на Утрински весник („Собирачи
на пепел“, Или-или, 2016). Се занимава и со превод и со музика,
живее во Австрија. Наскоро треба
да биде објавена неговата прва
збирка поезија.

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА
Драгана Евтимова

ИЗМИСЛЕНИ
ГРАДОВИ

ЛИСАБОН
Секој ден доаѓав на истото место и седев покрај
реката Тахо. Сакав да ти пратам порака. Остро се
критикував дека сум кукавица, нерешителна и мрзоволна личност. Цела недела ја составував, но
залудни беа сите обиди конечно да ја пратам. И
кога на крај сакав да ја пратам, наместо „прати“, по
грешка го притиснав копчето на кое пишува „избриши“. Некои пораки бараат време.

ЉУБЉАНА
Од денес престанав да те гледам со розови очила,
бидејќи само што помислив дека те пронајдов,
ти ги извади моите розови очила од главата и ги
скрши со ѓонот од левата чизма. Така, продолжив
да бдеам над својата осаменост.

МОНТЕВИДЕО
На работната маса го најдов твоето писмо. Во него
имаше само еден празен лист хартија. „Што се вознемируваш без врска“, ми вели Б. „Можеби некој се
исплашил да ти ја напише вистината“, ме охрабри.

ОТАВА
БЕРЛИН
Рано утрото автобусот пристигна во Берлин.
Платив сместување за два месеца и со ранецот
на грб поминав покрај сите значајни и незначајни
споменици, порти, ѕидови, музеи, паркови и дрвја.
Потрошив четиристотини и тринаесет филмови и
купив двесте и седум разгледници, напишав сто и
дванаесет хаику песни и дваесет и девет писма со
впечатоци за градот и им ги пратив на пријателите,
за да не ме заборават. Мојата љубопитност немаше
граници, па одлучив да ги посетам сите двесте и
шеесет музеи, да земам автограм од сите кустоси
во нив и да им подарам по една песна од Октавио
Пас. Така, трчајќи по улиците на Берлин, заборавив
да се вратам дома.

ДАБЛИН
Мајка ми никогаш не го споменуваше мојот вистински татко. Само еднаш ми рече дека се вика
Патрик. По многу години, денес влегов во Катедралата што се наоѓа во центарот на градот и бидејќи
имав два слободни часа, бавно ги разгледував
портретите на нацртаните луѓе што ги прогласиле за светци. Пред да излезам од Катедралата си
купив една малечка икона. Стаписано гледав во човекот со брадата, кој гласно ми се смееше. Брзо ја
свртев иконата од задната страна и му го прочитав
името: Свети Патрик.

Седев на една клупа меѓу заливот Џорџијан и
реката Отава, додека црвената и жолтата боја од
природата се огледуваа на синото небо, водата и
зимзелените дрвја во паркот Алонгквин. Покрај
мене поминаа момче и девојка: „Не сакам да ме заборавиш“, рече девојката. „Нема“, ѝ одговори момчето. Девојката го прегрна и го праша: „Ветуваш?“
„Не“, момчето ја оттурна од себе. Додека меѓу клупите претрчуваа лисици, верверички и црни мечки,
а над главите им летаа некакви шарени птици, нивниот разговор се претвори во едно големо недоразбирање.

СКОПЈЕ
Забрзано одев по Камениот мост. Брзам да го
фатам автобусот. Добив нова порака на мобилниот
телефон. Застанав и почнав да ја читам: svi imaju
otiske, koje ih razlikuju: svi su isti, ali nećeš na svim tim
ljudima ostaviti isti otisak od svojih prstiju... Градот
има поинакво значење во шест часот наутро.

Драгана Евтимова (Скопје, 1984) е авторка на следните дела: „Постоењето на динамиката“ (2005),
„Јас сум некаде на друго место“ (2011), „Фусноти
по сеќавање“ (2014), „Се гледаме наскоро. Е.“ (во
коавторство со Владимир Лукаш, 2017), „Растојанието меѓу две точки“ (2018). Има преведено дваесетина книги од словенечки јазик.
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ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА

Стерјо Спасе

КЛЕТВАТА НА МАЈКАТА

Вие немате дојдено наваму. Го немате видено
нашиот прекрасен Завер. Какво убаво место има кај
нас! Јас секогаш одев таму кога бев малечок. Ги заборавав јагненцата и ме приграбуваше убавината на
прекрасната природа: езерото, неговите брегови и постојаното зеленило на смреките; на влезените заливи
со тумбиња, пошумени со различни дрвја и низите
планини наоколу и тој голем остров во средината на
езерото, како брод од приказните, ме одушевуваа и
душава ми ја задоволуваа. Еден ден одненадеж, без
да мислам на тоа, дедо ми ме најде на врвот на стените на Завер: беше премногу исплашен да не паднам по
стрмнините, затоа убаво ми ги истрга ушите и ме посоветува по илјадити пат да не стојам на вакви опасни
места. Јас побарав да ми прости и му бакнав рака. Тој
многу се задоволи и тогаш ми ја раскажа оваа легенда
за Преспанското Езеро:
– ...Којзнае пред колку време, може и пред илјада
години, од уста на уста раскажуваат, ова езеро некогаш било поле, такво плодородно поле што сите
имале корист. Во тоа поле крушата раснела нааа,
ваква, колку стомна за вода, и јаболкото наа, колку
бардак за вода. Имало пасишта и длабоки сенки за
бравовите, каде што збеснувале многу ждребиња и
друга стока. Сред полето минувала една река, од која
луѓето ги ваделе своите градини, пченичните и пченкарните посеви и пиеле ладна бистра вода. Селата,
како китка босилек, биле распрснати сред полето и
по подножјата на планините.
Секое село имало по една чешма со десет цевки со
чиста вода, студена како мраз. На овие извори навечер и во празничните денови се собирале момите од
селото, полнеле вода, говореле што говореле и започнувале песна, играле и ора! Тие песни и таа радост
се слушале до доцна во ноќта низ целото поле.
Го гледаш ли она место таму, меѓу Бели и Тумбата? Таму попот на нашето село имал свои пасишта.
Зиме и лете едно големо стадо овци си пасело во тие
ливади. Попот – поче Ламбе – главил како овчарче
едно дете, еве, на твоја возраст, дванаесет-четиринаесетгодишно. Се викале Гоче, а било од некое село
кај Свети Наум. Името на селото не ми текнува. Овчарчето било толку сиромашно, душата да ти ја здроби!
Мајка му останала вдовица со пет малечки дечиња.
Детето, како најголемо од челадта, имало должност
да ги храни браќата и сестрите. Се главило овчар кај
поп Ламбета. И, што велиш ти, Гоче бил добар овчар?
Од неговата работа, внимателност и од секојдневната
напрегнатост, станале тие овци наа... да ги расцепиш
на половина! Ама попот, што ги имал сите добрини и
што секоја недела ги полнел дисаѓите од литургија,
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не знаел, ниту
можел да разбере што е глад и
гладување! Како
плата на Гоче му
плаќал премалку,
па и помалку леб
му давал попчето, а повеќето го
чувал во тагарчето од овча кожа.
Кога оделе в село, на крајот на неделата, да се преслече и да се измие, тие парчиња леб им ги носело на
браќата и на сестрите. Детето го чувало целиот леб,
во текот на денот јадело повеќе овошје и различни
билки. Детето заслабело, па дошло време кога станало како плашица. Еден ден, играјќи овде на крајот
на Завер, му паднало тагарчето во водата и тоа заминало под планината. Страдниот Гоче заплакал,
почнал да се удира по главата со раката и премногу
се нажалил, но никако не можел да го најде тагарчето! По два дни дошло време да оди во своето село за
да се преслече. Премногу бил загрижен, зашто одел
со празни раце! Што ќе каснат неговите братчиња?
Кога втасал дома, мајка му радосно го пречекала. Тој
се зачудил. „Каде ти е тагарчето со леб, синко?“ го
прашала и го прекорила. Гоче се вкаменил и почнал
да солзи. „Немој да плачеш, сине на мајка, еве кај го
имам тагарчето!“ му рекла таа.
Вистина било неговото тагарче што го наследил од
татко му, кој го носел со себе кај богатиот, или кога
одел на печалба во Анадолија. Тагарчето било од
кожа на овен, добро штавена, а пак грлото му било навезено со тантелки, како везовите на нашите момички денеска. Мајка му му раскажала на Гочета како ѝ
паднало тагарчето во нејзини раце. Пред два дни, кон
попладне, може да имало рачиси два остена ден, таа
ги перела алиштата кај изворите на Свети Наум. Клуклу! правеле водите на изворите, пласкајќи на карпите, а пред мајка му излегувале бели пени – пени и
свијоци – свијоци што потоа слегувале по удолниците. Кога неочекувано, по белата пена завидела нешто
како пепелав завиток. Во почетокот се уплашила, но
после се осмелила и го фатила: Што да беше! Тоа
било тагарчето на Гоче, нејзиниот син, полно со леб.
„Ох, мајкината душа, ми испратил леб по далгите на
водата!“ – си помислила гладната мајка.
Гоче почнал да се насмевнува. Но во ноќта насон
му дошол тој, Пустиот, и му шепнал на уво: „Гоце, црн
ти Гоце, секоја сабота коли по еден овен на попот,
стави го месото во кожата и прати ѝ го на мајка ти по
грлото на Завер, по водата на реката што врви под

планината. Ајде, ајде, колку ќе ги израдуваш малите
братчиња, колку ќе ја израдуваш мајка ти! Па тие
ќе се поправат набргу, ќе пораснат големи! А ти ќе
станеш домаќин, богат домаќин како богаташ! Блазе
тебе! Тоа да го правиш секоја сабота! Не заборавај!
Немој да се мислиш!“
Гоче во почетокот занемел: од каде овој шепот,
токму како глас на жив човек? Се зачудил, но се израдувал дека слушнал такво нешто. Кога заминувал од
селото, ѝ рекол на мајка си:
– Мајко, секоја сабота попладне да одиш кај изворите на Свети Наум. Таму ќе најдеш еден подарок!
Истата вечер Ѓаволот отишол и кај попот, па му
шепнал на увото:
– Попе, попе, јас сум Свети Ѓорѓија, Господ ме прати
да ти кажам дека Гоче, твоето овчарче, в сабота попладне ќе го заколе првиот овен и ќе им го прати на
мајка си и на браќата по далгите на Завер. Отвори ги
очите да не ти фрли тој во нив трева!
Дошла и сабота. Мајка му повторно отишла кај изворите на Свети Наум да ги пере алиштата на дечињата.
Не почекала многу кога – што да види: во пената на
водите се прпелка нешто како овца. Го фатила: вистина било овца! Хе, тоа е овен, еден лоест овен, добро
одран, а пак месото повторно вметнато во неговата
кожа добро заврзана во грлото. Таа помислила дека
тој подарок го испраќа нејзиниот Гоче. Како нешто да
ја превило во градите: да не имало украдено од стадото на попот? Но кој можел да има таква милослива
душа да му подари на нејзиниот син еден ваков овен?
Леле, колку лоша работа имал направено синот! Тој
да краде, да граба, да лаже? Не, не! Со такво месо не
сакала да ги храни своите дечиња! Со дрво ќе го налегне Гочета кога ќе си дојде дома! Да си стави на ум
и такви мрзотии да не се осмелува да прави! Срцето
на мајка му се потресло, морници ѝ го пронижале
телото и почнала да се топори против својот син, што
тргнал по таков срамен и гнасен пат!
Диплејќи ги алиштата на дечињата, влажни или
суви од сонцето, повторно го слушнала грготот и
бучавата на водите, повторно го видела тој тек што
се распласкувал по карпите, повторно ги видела тие
пени-пени како млеко на овци и, за чудо, повторно во
средината на свијокот на водата се прпелкала уште
една овца.
„Две меса во еден ден!?“ се посомневала огорчената мајка. Така задишена и налутена, со голема мачнотија ја извадила закланата овца од свијкот на водата
и ја однела на ливатката под раздолжените гранки
на врбите, кои ѝ се привидувале, којзнае зошто, како
жолти превртени свеќи со угасното пламенче! Со
треперлива причуваност и лубопитност го одврзала
грлото на кожата и...
Боже! Господе! Да не ја излагале очите?! Внатре во
кожата го нашла заклан својот син Гоче!

– О леле, црна јас, кукавица! започнала да кука и да
писка колку што имала глас и сила, што ќе пукнела
над закланото тело на синот. Нејзиниот пискот се раширил, како циклон се подигнал нагоре и нагоре кон
небото, а пак оттаму како гром – таков гром што не се
слушнал никогаш во тие краишта – паднал над Сува
Планина и од мешиштето на планината се заслушал
силен рев, преголемо ревење, една стенкавост како
некоја заклана ламја, што пуштала душа низ заби:
– Попот Ламбе го заклал синот на мајка!
Клетвата на мајката насекаде се раширила...
А пак тогаш, што да видиш побргу: луѓе, животни,
сите се растреперени и саштисани, трчале право до
планините да се скријат некаде, а пак попот Ламбе
трчал право во полето со раздрпаното расо, со искривена камилавка, со разбушавени коси, со оџагарени
очи и со раширени раце како тој Пустиот, Гнасниот.
И само што стигнал сред полето, и само што луѓето
и животните се скриле по падините на планините –
почнале страшни грготења, бавтање на вода и страшен трескот во букот од грлото на овој наш Завер и
така-така за часкум целото поле станало, еве, вака
како што го гледаш сега: езеро! Над езерото друго не
се гледало, само црната камилавка на попот Ламбе,
што далгите ја носеле натаму!...
Клетвата на мајка, синко! Клетвата на мајка! Нема
нешто потешко и пострашно од проколнувањето од
мајка! Тоа мене ми го раскажала некогаш мојата баба,
нејзе ѝ го раскажала нејзината баба, и така од поколение на поколение и од уста на уста, ќе се раскажува
за клетвата, додаде дедо, длабоко земајќи воздух.
Превод: Никола Беровски

Стерјо Спасе (1914 – 1989) се вбројува меѓу најзначајните претставници на современата албанска литература.
Романсиер, критичар, автор на учебници и репортажни
записи, познат и како антологичар, преведувач, учебникар и собирач на македонски народни умотворби. Роден
е во Глобочани, Мала Преспа, Албанија, а починал во
Тирана. Основно училиште завршил на албански и на
грчки јазик во родното место и во Корча. Во Елбасан
завршил Педагошка гимназија. Работел како учител во
Дервичане, село во округот на Ѓирокастро, а подоцна
предавал во Москополе, Корча и Тирана. Во 1960 г. завршил висок курс за книжевност во Институтот за јазик и
книжевност „Максим Горки“. Својата наобразба ја довршил во Фиренца и во Москва. Работел и како новинар и
уредник во повеќе литературни списанија, и како просветен инспектор. Бил член на Албанската лига на писатели
и уметници.
Автор е на романите: „Зошто!?“ (1935); „Афердита“ (1944);
„Тие беа осамени“ (1952); „Афердита повторно на село“
(1954); „Езерото“ (1965); „На женскиот сокол“ (1966);
„Оган“ (1972); „Будење“ (1973); „Свештеничка“ (1975);
„Или смрт или слобода“ (1978); „Бунтовниците“ (1983);
„Денес или никогаш“ (1988). Ги има објавено збирките
раскази: „Круна на младоста“ (1934); „На раката на една
жена“ (1934); „Поздрав од село“ (1958); „Писма до мојот
внук Аријан од Македонија и Косово“ (1975).
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ПРЕПЕАНА ПОЕЗИЈА

Сретен Вујовиќ
ПОРЕДОК НА ХАОСОТ II
Во светот
што ни е даден
поетот е излишен
Што е траењето
во овој Живот
кога само Смртта е вечна
Спасот и бедното битисување
се сепак само миг во Бескрајот
Творецот на Верувањето
со самиот Безвремен
набожно бесмислен чин
ја овладеа Смртта
по цена на животот
на Единородниот Син
Дали Мислата
се овоплоти во Материја
и се уби себеси
Тука сме
Тука е
бесконечна оргија на лудоста
Дали воопшто постои нешто
освен Илузија
Земјописот без земја
ги јаде поимите
зад сфатливото
Колку заблуди во одредницата
која со Себство ја именуваме
а нѐ нема
Што воопшто има ново
во кучешкиот измет
и поимањето
во кое веќе никој
не е уверен
Ни предци
ни потомци
во мртвото море
на поетскиот пад
и космичката здодевност
Пејзаж без простор

КРИЛЕСТ КРИК

А зошто да се страдаат туѓите падови
и на што да се надеваш
ако се изневери трагата
по која се најдовме тука
зачудени и оголени од бесмисла
Трагаме по причината
верувајќи дека е можно
Ни потоа не е полесно
нова илузија нѐ поклопува
и трепери
небаре како Вистина ја препознаваме
Еден крилест крик
сѐ во неврат ќе однесе
и нема да бидеш тука
со своето битие да сведочиш
до кога
ако Конечноста е предизвик

МОРАНА
Тагата е неумоливо сечило
зариено во ткивото
со туѓ грев
Имаат ли страв со смрт запишан
оние што го присвојуваат видливото
Другите се сигурно смирени
во Надевањето
Вечноста нема ништо
освен себеси
се смее и немушто колне
Што можат да подарат сеќавањето
и Записите кои живеат до денот
кога ќе ги склопиме очите
конечно и вон од времето
тука е илузијата
на надмените сведоци
што несвесно брзаат
кон гробната капија
Громко се смеат
зашто за миг Смртта ја измамиле
бескрајно трпелива
и секогаш подготвена
Мислата голема
недосеглива
уште скита
по неомеѓениот простор
лажливо
зашто не ни припаѓа
а се обидува без допир
да прегрне и утеши
Затоа ни е потребно Таинството
Инаку Вистината би убила
Се сомневаме оти знаеме
дека нѐ нема
Треба да се заменат сетилата
и нивната бесмислена функција
Тагата е сечило

Зачудена е запрашаноста
Исчезна оној
низ чија присутност
се пронаоѓа себеси
Каде тогаш
да се најде ветената средба
ако нема чело
на кое ќе се потпреш
Од „Поредок на хаосот. Пејзаж
Можеби сонцето
без простор 2“, 2018, Цетиње
не би ги рафрлало своите искри
ако ги немаше залудните
и повеќе од непотребни лудости Препев: Виолета Танчева-Златева
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Сретен Вујовиќ (1957) е роден во
Цетиње, Република Црна Гора.
Работи како просветен работник. Беше дописник и соработник по мајчин јазик и литература
при United World College of the
Atlantic од Велс. Се занимава
со скулптура во дрво (три самостојни и три групни изложби на
скулптура), преведување (од италијански и германски), книжевна
критика и есеистика. Поезијата
и прозните трудови му се преведувани на англиски, италијански,
германски, полски, француски,
гаљего, албански, словенечки,
белоруски и македонски јазик.
Застапен е во неколку антологии,
на црногорски и на други јазици.
Ги негува главно поетско-тематските целини: проблематика на
населбите, поетска психијатрија,
(архи)памтење во потсвесната
слоевитост... Објавил десетина
стихозбирки. Книгите поезија
„Безглаво оро“, „Поема за љубовта“ и книгата со поетско-прозни
записи „Како човек да се врати“,
како и трилогијата „Ѓаволски
голем водач“ се преведени на македонски јазик.
Член е и еден од основачите на
Независното друштво на црногорски писатели и на Црногорскиот
ПЕН-центар, во кој е прв генерален секретар и актуелен потпретседател. Член е на хрватскиот
ПЕН-центар, на Матица муслиманска и еден од иницијаторите
за основање на Матица црногорска. Како претседател на Црногорскиот ПЕН-центар потписник
е на одлуката за основање на
Дукљанската академија на науки
и уметности, а од неодамна и
избран и за нејзин член. Добитник
е на најголемото признание на
својот роден град Цетиње за 2001
година, наградата 13 Ноември.

ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА
Љубинка Донева

САКАНИЈА
Посветено на Џан-Лука Фон Концен,
дете кое многу ја сака Македонија

ЗОШТО САКАНИЈА?
Bona ziba, добар ден, guten tag!
Jaс сум Џани, не сум враг,
секој од вас ми е драг.
Во Романија, земјата на мама,
ми велат:
– Ти си наш!
И вие овде
ми велите дека сум ваш,
а јас сум Џан-Лука Германец,
иако вие ме викате Џанец!
Та затоа велам:
Македонија, Романија и Германија
се најубавата земја Саканија!

ЉУБИНКА И ЏАНИ СИ ИГРААТ
МАКЕДОНИИ И ГЕРМАНИИ
Македонија, Германија и Романија
се најубавата земја – Саканија.
Вели Џанче:
– Јас сум Германче.
Јас можам да кажам Германче-Џанче,
А ти не можеш,
немаш рима ако кажеш
Њубинка-Македонка.
Можеш да кажеш само Њубинка-палачинка.
– Ти си Џанконче-Македонче!
– А ти Њубинка-Германинка!
Ај да бидеме и Њубинки и Џании-Германии!
– Добро! Да бидеме и Њубинконки
И Џанконки-Македонки.

КОЈ ШТО ЗНАЕ
Учителката Њубинка кажува:
– Книгите во себе многу тајни кријат,
секогаш се будни,
никогаш не спијат.
А чевлињата,
што знаат чевлињата?
– Чевлињата знаат во вода да шлапкаат.
И уште во место да тапкаат.
Чевлињата можат само со ножиња да одат.
Чевлињата знаат и другари да бидат.
Валкани ако се, зад врата се кријат.
Чевлињата ги чуваат ножињата
да не ги боцкаат ежињата.
За чевлињата многу знам,
сè научив сам.
– А што знаат јакната и панталоните?
– Кога ветерот силно дува
јакната знае добро да ме чува!
Во џепчињата панталоните
ми ги чуваат гумите и бонбоните.

Њубинка Донева (1952, с. Соколарци, Кочанско) е поет, критичар,
писател за деца, автор на лексикографски трудови. Има објавено
четири поетски книги и Речник на древни зборови во творештвото
на Светлана Христова-Јоциќ, како и неколку ономастички трудови.
За деца ги објавила драмскиот текст „Танцот на боите“, бајката
„Како настанале цвеќињата“ и книгата раскази „Царка Ветерка“.

КОЈ ШТО МИ Е

САКА ЏАНИ ДА БИДЕ ПРВ

Раде ми е дедо,
Венка ми е баба,
Давор ми е бато.
Извинете, но најмногу од сите
јас го сакам тато!
Њубинка ми е тетка,
ми пишува голема петка
кога сум умен и палав,
кога мама ја слушам,
кога внимателно газам и
и пред себе ништо не рушам.

Секогаш во игра,
сака да е прв,
во сè што прави
сака да е врв!

ВКУСОВИТЕ НА ЗЕМЈИТЕ
Македонија е земја бонбонија,
Италија е Шпагеталија
и Макаронија,
Романија е чоколадна Бананија,
Франција секаква крканција,
и Германија е секаква бананија,
а Финска крменадла свинска.
Данска е питата ланска,
Швајцарија е сирењарница...
Кој е гладен да не чита –
атласот на светот
може да му се чини пита!

СЕРИОЗНИ
Тетка му го учи Џани:
Мораш умен да бидеш,
мама да ја слушаш
и сам да се миеш,
навреме да спиеш...
А тој дополнува:
– Овошје да јадам,
и на другарчињата
што имам – да дадам...
А ти на дедо ручек да му правиш,
во компјутерот
нова песничка да ставиш,
на учениците некоја петка
и од мене имаш десетка!

Истрчува од дома
и вика на сет глас –
најхрабро срце сега сум јас!
Бегајте, лошковци, ве бркам за час!
Поради тоа често
со скршен се враќа нос,
а се случувало и зиме
од училиште да дојде бос!

ШТО САКА УМНАТА ШЕГА
Една умна шега
сака да ни бега.
Џани се лути, се мисли,
па радосно вели:
– Ај нека се врати,
тато има пари,
многу ќе ѝ плати.
До мене да седи
смешки да ми реди.

ЦАРКА БАРКА
Ме викаат Царка Ветерка,
ме викаат и Ветерка Верка,
Галеничка, мамина ќерка
Најпалава умна ѕверка!
А јас сум и Ветерка Верка
и Ветерка Царка,
но најмногу од сè
јас сум Царка Барка!
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строго забранет влез. бебиња.
„Престани да ме буткаш и влегувај веќе еднаш! Ти си првата!“
„Да, јас сум првата кога тебе
ти одговара. А кога си уморна и
кога ти се брза дома не можам да
бидам пред тебе, па да се убијам
ако сакам.“
„Или влегувајте, или да влезам,
ама да знаете, ќе го утнеме редот;
мојата клетва е најдолга и таа
треба да биде последната.“
Се смраморив.

ПРОЗА ЗА ДЕЦА
Оливера Ќорвезироска

КИФЛИЧКАТА
МИРНА
ТРИТЕ ТЕТКИ НАРЕЧНИЦИ
Пред самиот почеток на полноќното доење,
додека во устата залудно го барав вкусот на Маминото млеко одамна отпатувано во стомакот (а
веројатно и подалеку), слушнав непознати гласови
зад параванот.
„Тоа не се ни тетка докторка Марина, ни убавата тетка сестра Оле... Тетка сестра Тошка беше
дежурна претходната ноќ, не може да биде ни
таа... Можеби се некои случајни тетки докторки
или тетки сестри од другите оддели“, си помислив
погледнувајќи накај Кифличка. Иако ѝ го упатив
договорениот плач за будење, таа продолжи да си
спие, веројатно патувајќи низ најпознатите модни
салони во светот. Гласовите стануваа сè погласни
и понепознати, a јас и тогаш, по кој знае кој пат, си
признав себеси дека мојата најдобра другарка, кифличката број 37, е најзгодното девојче во салата
со натпис:
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„Па тоа се наречниците, господи!
Мене ова ми е третата вечер, a јас
сосем изумив. Што да сторам? Да
останам будна или да се преправам дека спијам? He знам каков
е редот... Можеби не треба да ги
слушнам што ќе кажат“, си реков
и во истиот миг цврсто ги стегнав клепките, за да заспијам што
побрзо. Залудно! Пред да втаса
по мене и најбрзиот Сон Тркач на
светот, да ме однесе, ако не подалеку, барем на крајот од ходникот,
во собата кај Maмa, над главата ми
никнаа три дебелки, омрцлавени и
бледи женички со немарно накадрени коси со расцветани врвови.
„А јас си ги замислував наречниците убави барем колку тетка
сестра Оле“, си помислив со
трошка бигор на душата.
Женичките почнаа да се џарат во мене, небаре
сум првото бебе што го гледаат во животот. Најмалата најбрзо се созеде и им свика на другите:

Најмалата наречница, немајќи време да почека
Најличната да слезе од маса, вешто се изјази до неа
и зазбивтано прорече:
„Ќе има лесен сон како пеперутка и инает голем
како три магариња!“
Сетне Најдебелата, откако се справи со ѕрнѕурките „оставајќи“ ги половината наземи (не сакајќи), а
половината на најблискиот инкубатор со заспаното
бебенце на тетка Резие во него (сакајќи), достоинствено проговори:
„Ќе биде и Серка, и Принцеза, и Аждер, и Џунџуле, и Мирна, и Немирна, и уште многу други нешта,
само никогаш нема да дознае...“
- Вааауууууу!
Токму во тој миг се разлеа плачот на Кифличка и
ги штрекна тетките наречници.
„Не мораше токму сега“, ѝ префрлив нељубезно.
„Не слушнав што не ќе дознам никогаш.“
„Туф, туф, голема работа. Небаре само тоа нешто
ќе ти остане непознато во животот“, сонливо промрмори Кифличка и се сврте на другата страна, обидувајќи се да ја заврзе скинатата нишка на сонот.

„Не сме дојдени на повојница, та сте зјапнале во
тоа печурчето (???)! По работа сме овде! Ајде да
кажеме што ќе кажуваме и да нè нема. Уште триста
други обврски чекаат на мене!“
„Де, де, ја чекале обврски, божем ние седиме со
скрстени раце“, се вдаде Најдебелата и тогаш забележав дека таа имаше толку ѕрнѕурки во рацете,
што постојано нешто ѝ паѓаше наземи, но, за чудо,
не предизвикуваше никаков тресок.
Од недоапица, Најличната се качи на масата (кутрото
дрво скрцка под нејзината тежина), молчешкум направи чуден гест на поклонување и во еден здив изрече:
„Најраното детство ќе го мине во една боја! Во
розова!“

Молскавично мислејќи со што да ја журнам Кифличка, забележав дека трите тетки наречници
веќе излегуваат од салата со натпис:
строго забранет влез. бебиња.,
оставајќи зад себе мирис на презреана диња и
чувство на навредено бебе:
„Зошто ли ме нарече печурче?“
Оливера Ќорвезироска (Куманово, 1965) е прозаистка и книжевна критичарка, како и авторка на неколку книги за деца и една сликовница (во соработка со
Глигор Костовски-Гишо). Преведувана е на десетина
јазици, а добитничка е на повеќе награди, помеѓу кои
и „Стале Попов“ на ДПМ (за збирката раскази „(С)плетени раскази“). Автор е и на збирките раскази: „Страдањата на младиот лектор“, „Две перници“, „Сошиени раскази“, „Новелички без шеќер“, „Улиците што
ги нема“, на романот „Заклученото тело на Лу“ и на
критичко-есеистичките книги „Отвораат ли соништата
работа“ и „Еден Текст и една жена“.
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РЕЦЕНЗИЈА

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НА
ЖЕНСКИТЕ ЛИКОВИ ВО МАШКОТО
ПИСМО ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО
АЛБАНСКИОТ НАРАТИВ
Марина Даниловска

Н

а кој начин машките автори во македонскиот и во албанскиот наратив успеваат да го
создадат женскиот лик и каков е тој вооп
што? Преку анализата на женските ликови
во прозните остварувања на авторите Петре М.
Андреевски, Јован Павловски, Венко Андоновски,
Луан Старова, Мурат Исаку и Ким Мехмети, ќе се
обидеме да дојдеме до сознанија за тоа како е
претставен женскиот лик, дали е централен или
маргинален.
Во творештвото на Петре М. Андреевски, во изделените шест романи („Пиреј“; „Скакулци“, „Последните селани“, „Тунел“, „Небеска Тимјановна“
и „Бежанци“) и анализираните единаесет женски
ликови (Велика; Пауна Деспотовска, Благородна
Чавкаровска, Вратика Чавкаровска; Цара Петреска, Варвара, Солунка Зенговска; Невена; Небеска
Тимјановна, Оливера Поточка; Словешта Масларова), 7 од нив се маргинални, а 4 се централни. Кај
оваа македонска жена доминира и патријархалниот принцип, таа е верна сопруга и грижлива мајка.
Скоро сите претставени женски ликови се мажени,
освен две – Солунка Зенговска од „Последните
селани“ и Вратика Чавкаровска од „Скакулци“. Во
оваа проза жената посакува да е мајка, а големата
и неостварената желба за пород е потенцирана во
романот „Тунел“ преку ликот на Невена. Кај Петре
М. Андреевски можеме да говориме за едно невообичаено ослободување на централното место
на женскиот лик. Овој истакнат македонски автор
говори и раскажува преку женскиот глас, прет-
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ставувајќи ни ги на преден план женските емоции,
доживувања, потреби, сакања.
Од Јован Павловски издвоивме 3 прозни остварувања („Сок од простата“, „Тоа Радиовце во кое
паѓам длабоко“ и „Град, години, луѓе“), во кои анализиравме 9 женски ликови (Њубов Алексеевна,
Васка Бикова, Шарин Рашатовна; Цара, Славка,
Магда, Санда, Горка; Здравка Ботковска). Сите тие
се маргинално поставени, за сметка на мажот, кој е
во центарот на вниманието. Но иако женскиот лик
е најчесто маригинален, жената сепак е слободна
во сопственото движење, во изборот на партнерот,
таа е сопруга, девојка или разведена, најчесто не
му е верна на мажот, таа е убава и заводничка. Во
романот „Сок од простата“ се истакнува убавината
и заводливоста на жената (Њубов, Шарин Рашотовна), а наедно имаме и нецензурирана женска
сексуалност. За разлика од преставувањето на разголеното и заводливото женско тело во романот
„Град, години, луѓе“, го имаме и ликот на грижливата мајка и верната сопруга.
И во прозниот дискурс, односно во анализираните 4 прозни остварувања („Фрески и гротески“,
„Азбука за непослушните“, „Папокот на светот“
и „Вештица“) на Венко Андоновски издвоивме 11
женски ликови (ќерката на стакларот, жената на
Авероес, ќерката на Константин, Харпија; Нун; ќерката на логотетот, Луција Земанек, Ина; Јохана
Грацијанчиќ, Јована, Слоботка), од кои само две од
нив се централно поставени. Во прозните состави

на Венко Андоновски жената како централен лик
ја забележуваме во романот „Вештица“. Останатите женски ликови најчесто се маргинални, поголем
дел од нив се девојки, односно немажени жени, а
мајка е само Нун од романот „Азбука за непослушните“. Се забележува дека во наративот на овој истакнат македонски автор некои од жените немаат
лични имиња, туку авторот нив ги означува како
нечии ќерки или пак сопруги. Сето тоа упатува на
подреденоста, како и на припадноста на жената
на машкиот сој. Кај Андоновски жената најчесто е
неверна, заводничка и бескрајно убава, но жената
претставена преку ликот на Јохана, е и верен почитувач на традицијата.
Во делото на Луан Старова, во анализираните 5
романескни остварувања („Татковите книги“, „Атеистички музеј“, „Пресадена земја“, „Патот на јагулите“ и „Ервехе“), мајката е на втор план, а приказната
се одвива за раскажувањето на татковиот живот.
Чувствувајќи ја потребата да ѝ се оддолжи на
мајката, авторот го пишува романот „Ервехе“ во кој
таа жена, таа мајка, добива централно место. Таа е
присутна во сите романи, но поставена на маргините, освен во романот „Ервехе“, кој е напишан за неа.
Старова во најголемиот дел од својата Балканска
сага ги пренесува сеќавањата за татка си, за татковите книги, за татковата работа, за преселбите,
но и за својата грижлива и тивка мајка. Оваа жена
е верен почитувач на патријархалниот принцип, но
таа е и умна и учена, знае неколку јазици (италијански, грчки, француски, турски и македонски), што ќе
ѝ помогне да ги спаси децата за време на војната,
кога сама се грижи за нив.

на приказната е поставен мажот, а жената е само
негово сеќавање, односно сите женски ликови се
маргинални. Во неговиот прозен дискурс светот го
гледаме преку очите на мажот, а жената е присутна
како негово сеќавање и ја гледаме или како жена –
сопруга или како жена – љубовница.
Во оваа наша анализа проследивме вкупно 55
женски ликови (31 од македонскиот наратив и 24
од албанскиот наратив), од кои најголемиот дел
се поставени на маргините за сметка на поставеноста на машкиот лик во центарот на приказната.
Но сепак, интересно е да истакнеме дека машките
автори најчесто создаваат силни женски ликови,
какви што се: Ервехе, Хабине, Велика, Словешта,
Небеска, Ѓата и др., и дека дури и воопшто не сретнуваме слаби женски ликови. Судбината на жената
се состои во тоа што е осудена постојано да се судрува со секојдневните стереотипни претстави за
себе. Но и покрај сè, таа инаетливо преживува и го
победува тоа секојдневје.
Марина Даниловска (1972, Тетово) дипломирала на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, на групата Македонски јазик, каде што и го одбранила својот
докторски труд „Модалитетите на женскоста во македонскиот и во албанскиот наратив“ под менторство
на проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска. Работи на
Универзитетот во Тетово, како доцент на Студиската
програма за македонски јазик и книжевност.

Од прозниот дискурс на Мурат Исаку издвоивме три романи и две збирки раскази („Plagët“
или „Рани“, „Fatprerët“ (1995) или „Несреќници“ и
„Banesa në katin e tretë“ или „Станот на третиот
кат“, како и збирките раскази „Unaza e djјerinё“ и
„Gёrsheta“). Во воочените 14 женски ликови (Ѓата,
Катјуша, Ѓераќина; Мореја Соколи, Прона; Хасие
Дураку; Циме, Наке, Неџмије, Хасимја, Замира, Разелина, Хајрије, Ханифе) жената најчесто е поставена
на маргината, освен во романот „Plagët“ или „Рани“,
во кој е центар на случувањето, предизвикувач на
несреќите, но сепак за неа говори мажот. Во прозниот израз на Исаку жената е убава и патријархално воспитана. Жената ги почитува кодовите што
ги наметнува општеството, а во случаите кога ќе
посака да отстапи од наметнатите норми на однесување, како и во случаите кога средината дава
лажна слика за нејзиното однесување, таа се јавува
како жртва на општествените односи и нејзиниот
живот најчесто завршува трагично и предвремено.
Во творештвото на Ким Мехмети, во анализираните 4 прозни остварувања („Седум ноќи тага“,
„Нора“, „Село без гробишта“ и „Село на проколнатите деца“) со воочените 9 женски ликови (Хабине,
Нора, Зејнубе; мајката на Зани, ќерката на главатарот, Тануша, Буле, Гентијана; Тиме), во центарот
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Ана Лазаревска, 2019

ЧИТАТЕЛ
ЖИВКО ГРОЗДАНОСКИ

НАИВНОТО И
СЕНТИМЕНТАЛНОТО
ДЕТСТВО
ЕДНО ЧИТАЊЕ НА „БДЕЕЊЕТО НА ОДИСЕЈ“ ОД ДРАГИ
МИХАЈЛОВСКИ И „МАЏУН“ ОД ВЛАДА УРОШЕВИЌ

Д

етството е централна тема
во голем дел од творештвото на Влада Урошевиќ. Но
низ детството во романот „Маџун“
(Магор, 2018) провејува една посебна топлина, пред сè поради тоа
што ова дело изобилува со автобиографски елементи. „Маџун“ е слатка,
леплива приказна која „ги напаѓа
сите сетила“ (Е. Баковска), и тоа низ
гласот на едно дете-наратор што
го открива светот во едно Скопје во
предвечерјето на Втората светска
војна. Читајќи го романот, поради
неговата фрагментарност, читателот се здобива со впечаток дека
разлистува албум со стари фотографии – со назабени рабови, во сепија,
и, што е најважно – фотографии
кои изобилуваат со детали. На овие
фотографии има цела една низа
ликови, кои често се поистоветуваат
со ликовите од детството на авторот. На пример, преку романот како
да се запознаваме со вистинскиот
дедо на авторот кој, како што е забележано во „Огледало за загатката“
(Сигмапрес, 2003), имал важна улога
во неговото детство: „Дедото беше
[…] еден посебен чудак, еден оригинален човек кој се интересираше
за многу нешта“. Понатаму, тука е и
таткото/тетинот кој од ископувања
се враќа со најразлични предмети,
и рибизлите засадени во дворот, и
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вечерите со дедовите пријатели под
лозницата... Но многу повеќе од овие
засебни поклопувања на елементи
од книгата со елементи од животот
на авторот, впечатлива е големата
рамка – во „Маџун“, детството преминува од „рајот“, преку „сјајот“ до
„крајот“ (со доаѓањето на војната),
додека во „Огледало за загатката“,
за најубавото време од детството
авторот ќе рече: „Тоа беше навистина еден престој во рајот, но потоа
дојде војната, како еден вид пандан,
некоја спротивност“.
Детството е исто така централна тема во романот „Бдеењето на
Одисеј“ (Просветно дело, 2018) од
Драги Михајловски. Но за разлика
од детството во „Маџун“, кое е автофикција произлезена од авторовата
стилизација на своето детство со
глазурата на централната приказна
на романот, книгата на Драги М. е
една речиси автентична автобиографија, каде авторот се сеќава на триесетина епизоди што го одбележале
неговото детство. Но зошто речиси?
Затоа што на последното поглавје
од книгата, во кое е опишана борбата помеѓу двете „завојувани“ маала,
му е дадена митска димензија, а малечката рекичка Курдерес одеднаш
стекнува милтоновско-епски размери: „Велат долго паѓале воините
на Цузата фрлени од силниот Гоце

од површината на реката до дното
на кое се наоѓало езеро што гори на
ќуќур. Рамно девет дена и девет ноќи
паѓале.“ Ако „Маџун“ е фотоалбум,
тогаш „Бдеењето...“ повеќе наликува на триесетина кратки средби со
авторот лично – читајќи го „Бдеењето...“, читателот што барем еднаш
присуствувал на предавањата на
професорот Михајловски, има впечаток дека во живо го слуша неговиот
глас, дека го има тука пред себе.
„Ова романескно остварување го
има и значењето на медитација над
смислата на животот која настојува
да го најде клучот на човекувањето во навраќањето кон неговиот
митски почеток – детството“, вели
Наташа Аврамовска („Стремеж“ бр.
1/2018) во промотивниот текст за
„Бдеењето...“, но тоа е тврдење кое е
многу соодветно и за „Маџун“. Сепак,
иако станува збор за две книги за
авторовото детство, во суштина,
„Маџун“ и „Бдеењето...“ се многу различни дела – „Маџун“ е роман, една
компактна (авто)фикција во која
наративните нишки се цврсто испреплетени од почетокот до крајот,
додека „Бдеењето...“ повеќе сака
да биде низа сведоштва на авторот, линеарно раскажани мемоари.
Понатаму, во однос на сетингот, во
„Маџун“ речиси и да не се споменува
дека тоа е Скопје од пред Втората
светска војна, додека „Бдеењето...“,
кој изобилува со детални описи
на маалото, градот и околината на
Битола, претставува една прецизна мапа на авторовото детство, со
многу конкретни топоними (кои во
најголем дел – рекичката Курдерес, на пример – веќе не постојат).
Понатаму, во поглед на времето на
раскажување, во „Маџун“ нараторот

користи сегашно време, со што читателот се става во
срцето на приказната, додека во „Бдеењето...“ меланхоличните сеќавања во имперфект се испреплетуваат со
искази во сегашно време кои најчесто сведочат за актуелните верувања на нараторот/авторот.
Кога би требало да се направи споредба помеѓу пристапот во пишувањето на двата романа, од извесна полза
би ни биле идеите на Орхан Памук, срочени во неговите
харвардски предавања за „Наивниот и сентименталниот романописец“ (Табернакул, 2013). Имено, во оваа
книга (толку жестоко нападната од Адам Марс-Џонс
во неговата критика за „Гардијан“ од 20.3.2011), Памук
ги дели романописците на „наивни“ и „сентиментални“,
притоа целосно повикувајќи се на концептот на германскиот романтичар Ф. Шилер за наивните и сентиментални поети. Според Памуковото читање на Шилер,
„Наивните поети се едно со природата; всушност, тие се
како природата – мирни, сурови и мудри. Тие пишуваат
поезија спонтано, речиси без размислување, не се мачат
да ги земат предвид интелектуалните или етичките последици од нивните зборови и не посветуваат внимание
на она што го говорат другите. [...] наивниот поет не се
сомнева дека неговите искази, зборови, стихови ќе го отсликаат општиот пејзаж […] и ќе го откријат значењето
на светот […]“, додека „сентименталниот […] поет […] не е
сигурен дали неговите зборови ќе ја опфатат реалноста,
дали ќе ја достигнат, […] Така, тој е особено свесен за
песната што ја пишува, за методите и техниките што ги
користи, и за вештината вклучена во неговите напори.
[…] преиспитува сè што перципира, дури и сопствените
сетила. […].
Според оваа предлошка, „Бдеењето на Одисеј“ се
чини типично „наивно“ четиво – исказите течат слободно, често и фуриозно, речиси според природниот тек на
свеста, нагло сосредоточувајќи се на различни времиња,
места и личности, нудејќи де (авто)биографски белешки, де историски факти, де опис, де народна поговорка,
де понекоја симпатична вулгарност, де цитат, де понекој
скапоцен момент на неочекувана блискост со читателот
(„да не ве давам многу“, „да ви кажам право“, „ви ветувам“, „да простите“, „како што ви реков“...), де гномски
искази. „Бдеењето на Одисеј“ е книга преполна со извичници, во знак на самоуверена, експлицитна пофалба
на животот: „Живејте во сегашноста! Бидете совршени!
Не барајте многу од животот! Тој одвај ве забележува!“
Наспроти ова, „Маџун“ го слави животот „однатре“,
преку љубовта кон детаљот – една од повпечатливите
одлики на „Маџун“, која како заслепувачки отсјај ни го
одвлекува вниманието, е филигранската посветеност
на деталите од секојдневјето што нè опкружува: микроскопски слики кои најчесто ги одминуваме без да им
посветиме каква било важност, а чиешто најобично обзнанување има зашеметувачко влијание на читателот. Не
зборуваме за оние познати „цепнатини“ кои се една од
најпрепознатливите одлики на творештвото на Влада
У., на оние тајни премини кон некој мистериозен паралелен свет – не, се мисли на конкретните, профани појави
чијашто должина и плоштина се мерат со милиметри:
шмукалката на пеперугата, набабрувањето на капките
крв на слупеното колено, и, за нас можеби најшокантната слика – кревките мрежички зад семките на тукушто
расечената лубеница. Таквата блискост до природата
е израз на автентична смиреност на авторот, кој има
целосна контрола и врз самиот текст, и врз структурата,
и врз техниките што ги употребува.

Има многу точки и агли од кои можат да се споредуваат овие две книги, но она што нам ни е интересно за
крај е онаа меланхолија што ја носи благата промена
на тонот кон крајот на делата: разговорот со хипнотизерот Али бен Али во „Маџун“ го има истиот емотивен
набој како и исходот од битката во „Бдеењето...“. Меланхолијата „за изминатото време“ во „Бдеењето...“ е
често сосем отворено искажана: „...И секогаш кога ќе ми
текне на овој дар, ми потекуваат солзи и ме фаќа тага
за изминатото време.“ (стр. 9), но во „Маџун“ таа е многу
ретка – можеби затоа што „Маџун“ (како и „Бдеењето...“)
сам по себе е една голема и убава меланхолија? Како и
да е, има едно поглавје во „Маџун“, каде главниот лик
е во градината и набљудува еден жолт лист заглавен
во пајажината (стр. 122/123), и тоа е поглавје кое хипнотизира со својата посебност и со меланхоличноста.
Прашан за ова, авторот посочува дека се двоумел дали
ова поглавје (кое на никаков начин не придонесува кон
главната приказна) воопшто треба да биде во книгата,
токму поради оваа негова различност. За среќа, би рекле
ние, ова поглавје е тука.
Заедничко за двајцата автори е тоа што и едниот и
другиот се големи сеќавачи. А восхитувачката минуциозност со која ги опишуваат сцените од своите детства
не може да не нè натера особено нас „помладите“ да се
прашаме: ќе бидеме ли и ние способни да се сеќаваме
на „малечките“ нешта од нашите рани години? На што
ќе се сеќаваме? И како, и на што ќе се сеќаваат идните
писатели, сега деца?... Животот што клокоти на секоја
страница од „Маџун“ и од „Бдеењето...“, од двајцата
зрели автори кои со возбуда и меланхолично се сеќаваат на своите детства, малку нè потсетува на крајот на
„Аргус слепиот“ (Селерио, 1984), роман од италијанскиот
автор Џезуалдо Буфалино (1920 – 1996), автофикција
која на сличен начин се сеќава на една одамна измината
младост, најубавото време од животот на главниот лик.
Нараторот таму, најпосле, ја завршува својата приказна
со „молитва, зад кулисите“:
„Гнил, мил животе! Свиреп, сомилослив. Си врвиш, си
одиш. А сепак еве те, и сега си ми в раце: копје, кајсија,
ружа. Те има, па те нема: како облак, како ветер, како
мирис... Животе, колку подолго тлее твојот оган, толку
повеќе го љубам.“

Живко Грозданоски (Кичево, 1986) е автор на четири
прозни книги и на една збирка поезија. Преведува од
и на италијански јазик, а негови раскази се објавени
на неколку јазици. Во 2006 снимил краток документарец (“In cage”, Nisi Masa) кој во 2007 го претставил
на филмскиот фестивал во Кан.
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Медитеран
Поезијата на Урошевиќ е едно
од најсугестивните сведоштва
за припадноста на македонската култура во медитеранската
културна сфера. Уште од првата
стихозбирка, не може да не се
забележи значењето на медитеранските кодови во поезијата на
Урошевиќ. Читателот е соочен со
еден вид панаѓур на светлината!
Поезијата на Урошевиќ е натопена со медитеранското сонце, со
медитеранските пејзажи, мириси
и штимунзи, бои и нијанси. […]

КРИТИКА

Метеопесни

ВЛАДИМИР МАРТИНОВСКИ

АСПЕКТИ НА
ПОЕТИКАТА НА
ВЛАДА УРОШЕВИЌ

12 КУСИ ЕСЕИ – ПОТЕНЦИЈАЛНИ
ОДРЕДНИЦИ НА БУКВАТА „М“

С

оочувајќи се со енциклопедиската разнообразност,
ураганска сила на изненадување и вџашувачка слоевитост на поетскиот свет на Влада
Урошевиќ, како меур на површина
од водата излезе една идеја. […]
помислив дека би било полезно (а
и возбудливо) да се скицира и да
се изработи еден мал „глосар“ на
невралгични аспекти на неговата
поетика. […] Еве, во оваа пригода,
по (не)случаен избор, барем дел
од аспектите на буквата М:

Мистериозно
Во раната песна „Ноктурно наречен откритија“, објавена во стихозбирката „Еден друг град“ (1959),
Влада Урошевиќ загатнува една
од основните мисии на поетската
вокација: треба одново да се откријат сите нешта.
Навистина, со секоја нова песна
поетот како да го открива светот
во целина или како одново да ни
открива еден нов свет. Фокусот на
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поетското истражување, во поетскиот свет на Урошевиќ е токму
загадочното, мистериозното и чудесното во светот и во човекот. […]

Митско
Во океанот од изненадувања и
чуда во поезијата на Урошевиќ,
едно од привилегираните места е
резервирано за креативната трансформација на древните и современите митови.
Митовите неретко имаат ајтиолошка улога, сугерирајќи одговор на прашањето за потеклото
и создавањето на светот и човекот. […] / Според мислењето на
Калил Џибран, една од ролјите
на поезијата е да ни го доближи
„чувството за единство во светот“.
Поезијата на Урошевиќ наполно
се носи со тој тежок предизвик
[…] / […] на индивидуален план,
за поетот детството е еден вид
„пандан“ на совршенството при
создавањето на светот од древните митови. […]

Поетскиот сензибилитет на
Влада Урошевиќ е особено чувствителен за промените во природата и во урбаниот пејзаж. Во
еден, речиси, ликовен манир, уште
од првата стихозбирка, поетските слики ги сликаат суптилните
промени и играта на светлините
и на сенките. […] би можела да се
пласира тезата дека покрај Ацо
Шопов и Матеја Матевски, Влада
Урошевиќ е еден од македонските поети кои особено внимание
им посветува на песните посветени на ноќта. Една од стожерните
причини би можеле да ја лоцираме во врската со топосот на сонот
и сонувањето, но втората клучна
причина за интересот за ноктурното секако би можела да се поврзе
со афинитетот за ирационалното,
чудесното и загадочното. […]

Микро- и макрокосмички
катастрофи
Во предговорот кон Избраните
дела (во десет тома) на Влада Урошевиќ, Лидија Капушевска-Дракулевска, меѓу многубројните луцидни проникнувања во тајните
на оваа поливалентна творечка
личност, ни нуди еден драгоцен
херменевтички клуч за неговиот
поетски потход: „Следејќи го Рембоовиот поетски модел, овој поет
проектира свет на неред и сложени асоцијативни врски, устоличува еден нов, апсолутно непознат,
‘отворен’ по својата структура, поетски поредок. Следствено, сите

елементи на песната се подредени на транспозицијата на таа ‘сетилна халуцинација’ до која поетот
допира во своите визии“.[…]

Монструозно
Една од есеистичките книги на Урошевиќ, посветена на фантастиката во сликарството, носи парадигматичен наслов – „Чуда и чудовишта“. Навистина, и
во неговата поезија има и чуда, но и чудовишта! […]
Напати дури и нештата што секојдневно ги среќаваме околу нас, како што се, на пример, автобусите, во
поезијата на Урошевиќ се доживуваат како еден вид
чуда и чудовишта […] чудовиштата, како претставници на монструозното, тука не се (само) за да нѐ
застрашат, туку да ни ја покажат привлечната сила
на чудесното во еден конкретен облик.

Мега-ониро-лирика
Во духот на неологизмот „Хипнополис“, според кој
е именувана стхозбирката на Влада Урошевиќ, предлагаме еден неологизам кој би можел да се примени
за неговите опсесивни теми – сонот и градот. Сонот
е една од клучните творечки магми од кои избликнува лирската инвентивност на овој поет, а хронотопот
на сонот најчесто е поврзан со градот. […]

Мини нарации во стих
Поезијата на Влада Урошевиќ поседува силна наративна компонента: речиси секоја песна сугерира некоја
приказна, а понекогаш само со еден катрен поетот нè
воведува во сплет од настани, та оттука е честата употреба на второто лице во песните (за читателот) да се
вовлече во сцената од „приказната“. […]

број рими станаа изабени, изветвени. Премногу употребувани. Рими-клишеа, кои станаа синоним за една
„надмината“ поезија. Во еден таков контекст, поезијата на Влада Урошевиќ е вистинска реткост. […]

Меланхолија
Во поезијата на Урошевиќ, речиси, нема експлицитни изливи на чувства на лирскиот субјект. […] Сепак,
повремено, мошне дискретно провејува и едно стамено чувство на носталгија по рајот на детството, по
сликите од едно друго време. Внимателно артикулираните елегични тонови во оваа поезија, сепак, ѝ
даваат и една топла, човечка нота […]

Метапоетика
Влада Урошевиќ е еден од најистакнатите македонски есеисти и толкувачи на поезијата на огромен
број македонски и светски поети. Но тој ја промислува
поезијата и преку поетската реч, а најеклатантни примери има во поетските книги „Ризиците на занаетот“ и
„Мане, Текел, Фарес“ […] Еден од стожерните (авто)поетички пунктови сигнализирани во песната „Ризиците
на занаетот“ се однесува токму на непредвидливоста
на поетското творештво. Во нашиот свет во кој речиси
сè станува однапред предвидливо и калкулирано,
еден од последните бастиони на непредвидливоста е
поезијата: Но какви песни ќе напише поетот на таа
хартија / тоа не може да се предвиди. […]
(Текстот е првично објавен во книгата „Во соработка
со сонот“ од Влада Урошевиќ, 2014)

Мултимедијалност
Урошевиќ е поет кој води суптилен дијалог со
ликовната уметност. Тој е автор на првиот циклус
екфразиска поезија во рамките на современата македонска лирика. Станува збор за циклусот сонети
„Платна“, поместен во неговата втора поетска книга
„Невиделица“ (1962), циклус песни, што, бездруго,
претставува промислен и префинет поетски дијалог
со тајните на ликовната уметност. На концептуално рамниште, циклусот сонети „Платна“ несомнено
добива статус на прв поетски „Имагинарен музеј“ во
современата македонска поезија, затоа што седумте сонети се темелат врз ликовните опуси на седум
сликари (Хиеронимус Бош, Питер Бројгел, Винсент
ван Гог, Миленко Станчиќ, Ордан Петлевски, Марк
Шагал и Милена Павловиќ Барили). […]

Музички семиозис
Во втората половина на XX и почетокот на XXI век,
вештината на римување во поезијата безмалку стана
ендемична појава. Во голем број јазици уште поголем

Владимир Мартиновски (Скопје, 1974) книжевен
автор и теоретичар, творец на над четириесет дела:
поетски и прозни книги, поетски избори и антологии,
книжевно-теориски студии, збирки есеи, зборници на
научни трудови, како и преводи од француски јазик.
Професор е на катедрата по Компаративна книжевност и еден од најревносните проучувачи на македонската книжевност во контекст на светската. Добитник е на некои од најзначајните книжевни награди
во државата, помеѓу кои и „Браќа Миладиновци“ на
СВП („Квартети...“, Кликер, 2010) и „Димитар Митрев“
(„Зоон поетикон“, Кликер, 2013).
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МАКЕДОНСКИ АВТОР НИЗ СВЕТОТ

ПОЕЗИЈА ОД ВЛАДА УРОШЕВИЌ
НОЧНОЙ РЕЙД

L’INCONNUE

Вы стараетесь проснуться
получается с третьей попытки.
Ревя, самолеты несутся,
ухают глухо зенитки.

Elle descend lentement le grand escalier de pierre.
Elle a le corps poudré de pollen de fleur.
Elle porte une boîte avec des papillons endormis
dans la main
Elle connaît par cœur la disposition des étoiles.

Прожекторы, тени гоня,
на небе кино показали.
Город – как новости дня,
как хроника в кинозале.
Знаком и скучен до рвоты
такой новостной сюжет.
Вон бежит от кого-то
женщина в неглиже.
Ловят, приводят обратно
бегущих от наказания.
Солдаты сверхаккуратно
Прочесывают за зданием здание.
Все сделано по законам войны:
Порядок суров и прям.
Тех, кто смотрит запретые сны,
будят и развозят по лагерям.
(„Ноќен препад“, Сонувачот и празнината, 1979)
Препев на руски: Олга Панкина

KAOS
Alltfler kvinnor med gröna ögon.
Alltfler tåg som inte kommer i tid.
Alltfler människor som respektfullt träder in
i en stor sal där bödeln slumrar.
Alltfler popplar som har förtvinat.
Alltfler städer som vi lämnar.
Alltfler bortresta som inte längre hör av sig.
Alltfler tvärdrag som man blir förkyld av.
Alltfler människor som skräms av den blåa färgen.
Alltfler tiggare som rycker en i ärmen.
Alltfler okända som står i trappan.
Alltfler som inte undrar verför.
(„Хаос“, Ѕвездена терезија, 1973)
Препев на шведски: Ласе Седерберг
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Elle se derige à l’odeur de la mer.
Elle sent les chemins des taupes sous la terre.
Elle devine les formes des nuages de demain.
Elle voit la nuit dans le cœur de la lampe.
Elle passe entre les cratères de la lune.
Elle passe entre les coulisses dorées d’opéras.
Elle passe entre les grands oiseaux empaillés qui
n’existent plus.
Elle passe entre les plongeurs morts en scaphandres.
Elle passe entre des enfants qui jouent à cache-cache.
Ils s’adressent à elle, elle leur répond.
Mais elle parle une langue mortelle
Que seules les statues comprennent.
(„Непозната“, Надвор од збирките, 2004)
Препев на француски: Жана Делкроа Ангеловска

BAD DREAMS
There’s a man that knows all about us.
There are papers about where we went wrong.
There are computers fed with our names.
There are sentences passed down by the strong.
There are photographs that don’t show ourselves.
There’s a woman pretending she’s forgotten us.
There’s a parcel collected by hand
with no respect for the postoffice regulations.
There are people looking at us in the street.
There goes a friend who passes us without hello.
Thre are steps that squeak under strange feet.
There are dreams the days still holds below.
(„Лоши соништа“, Сонувачот и празнината, 1979)
Препев на англиски: Дејвид Донел

PREGOVORI
Kdor seje kisel dež bo žel grenko blato
Kdor seka sadno drevje bo jedel stare čevlje
Kdor moli k božanstvu avtomobilu
bo v raju plaval v naftnih jezerih
Kdor sežiga knjige
bo živel gozdovih iz pepela
Kdor hrani jablane s pesticidi
bo hrana kovinskim insektom
Kdor ne verjame v potrebo po prepihu
potuje s kovčki polnimi megle
Kdor piše pesmi
uči vulkane gojiti rože

på hovudet.
Dei spring i ring i bakgårdar fulle av byltar.
Nattkjolane viklar seg kring føtene på kvinnene.
Hesteeigaren er funnen drepen
nede i kjellaren.
Det ser ut til at dei mistenkjer meg.
(„Ноќна мешаница“, Хипнополис, 1986)
Препев на норвешки: Кнут Одегард и
Јасминка Марковска

ЧУДОВИЩА

(„Пословици“, Ризиците на занаетот, 1993)
Препев на словенечки: Намита Субиото

Топли и мазни, красиви и свирепи,
Чудовищата в сумрак излизат од ъглите.
Като старо кадифе козината свети,
Бялото в очите им е като порцелан.

EL FIN DE LAS FÁBULAS

Блестят като някакви отровни мьниста,
рога и люспи, нокти и резци.
Гьрчат се и се люлеят, бият се и пьлзят,
мили и опасни чудовища на сумрака.

La princesa
roba huevos de urraca
de los nidos
La rana ya no tiene esperanza ninguna
en la transformación prometida
Los buldózer taponaron con tierra la entrada
del Palacio Subterráneo
A los lejos
pasa el rey con vestidos harapientos
con barba abandonada
parece estar recogiendo
viejas baterías
De vez en cuando
caen desde el cielo ángeles
envenenados con pesticidas
Los cuenta-cuentos
son examinados en la comisaría
por crear confusión
entre los niños
(„Крајот на приказните“, Ризиците на занаетот, 1993)
Препев на шпански: Клеопатра Филипова и
Хусто Хорхе Падрон

NATTFORVIRRING
Frå det flate taket på eit heilt kvitt hus
reddar dei ein lam hest
i ei natt med mange månar.
Dei kjem med lange stiger,
reip,
kveilar,
krokar,
jamvel ein stor spegel.
Ein mann har
ein påfallande vakker brannmannshjelm

Напускат своите леговища вьв стаята,
кьдето са преспали през деня незабелязани.
Бавно и неясно се отделят от предметите,
техните движения, техните гьсти преплитания.
Затьмняват огледалата, лазят вьрху книгите,
оживяват подмолно от шарките на килима.
Навсякьде са те, ужасни и привлекателни,
и детето от вьзхита протяга своите рьце кьм тях.
(„Чудовишта“, Надвор од збирките, 2004)
Препев на бугарски јазик: Роман Кисјов

NOTTE D’ESTATE
Belle donne nude passeggiano nella notte che avanza
tra i corridoi deserti e luminosi della stazione ferroviaria.
Sbirciano, curiose, una ad una, ogni stanza,
sfiorando di passaggio i lunghissimi sipari.
Loro girano senza nascondersi, spensierate e contente
e mentre camminano, dondolano leggermente i loro seni.
Dappertutto per le sale, dorme vestita della gente
con i visi sprofondati in verbali, cifre, beni.
Il viandante solitario entrerà coi bagagli in mano.
(Fuori – odore di ozono. Anche la luna ci sarà.)
Lui vorrà scoprire qualcosa da loro, ma invano.
Gli diranno solo: “Stanotte il treno non passa di qua”.
(„Летна ноќ“, Нуркачко ѕвоно, 1975)
Препев на италијански: Живко Грозданоски и
Роска Стојменова Вебер
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АМАРКОРД *
ДИМИТРИЕ ДУРАЦОВСКИ

ОПУС

К

ако некој жрец е – ми велеше еден наш
заеднички пријател при секоја појава на
Светлана. Ама секогаш, кога било, во кој
било дел од денот, со онаа нејзина црна како зифт
долга коса која понекогаш ја плетеше во најнеобични плетенки. Со оние нејзини сандали исплетени од кожа, со оние нејзини шамии во најневозможни бои, со оние нејзини разнобојни плетени
триаглести шалови. И обетките несекојдневни,
секој ден различни. Се дружевме секојдневно
секое лето со Светлана, летата беа од оние дамнешните, осумдесеттите и деведесеттите години
од еден век кој веќе беше папсал, и така истоштен
неповратно изминуваше носејќи со себе луѓе и
настани на кои понекогаш сега се потсетуваме.

Се сеќавам и сега на Светлана, во времево во кое
веќе таа не постои како суштество, како битие,
како човек односно жена. Во кое постои само како
сеќавање и така непостоечка фрла неизбришлива
сенка на оние кои ја познаваа.
Но ми се беше јавил Живко Грозданоски со
барање да му дадам мој текст да го објават во
Стожер, списанието на Друштвото на писатели
на Македонија, ќе правеле Нова серија, па вели
Живко да му дадам текст некој, некое мое сеќавање од минатите времиња. Ветив и му дадов по
три дена еден текст за сјајните зезнати шеесетти
години. Не може, вели Живко, објавено е. Добро, си
реков, ќе се повлечам, не мора ништо да има мое,
но сепак му дадов некаква надеж дека можеби ќе
му пратам текст.
Имав една убава замисла, да напишам текст за
оние времиња кога ми дојде Светлана еден летен
ден дома со идејата да правиме книжевно списание. Нè фати на ручек, слушнав како застана автомобил пред куќата, видов низ прозорец – црн фолксваген, таканаречената „буба“. – Еве ги Светлана
и Владо, ѝ велам на мајка ми, а таа прави место на
масата за уште две чинии. Владо, душа од човек,
слушаше, слушавме и ние додека ручавме, а Светлана целата во оган го објаснуваше концептот. Го
смислила веќе и името – Стожер.

* (a m’arcord – io mi ricordo – јас се сеќавам) – израз на ромањолски дијалект, популарен од 1973 (Фелини), означува „сеќавање, носталгично потсетување на минатото“.
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Со благородна идеја да пишувам за тоа како се
роди Стожер, се искачив горе на катот во одаите,
но наеднаш ме обзеде ужас од глетката. Купишта
книги по подовите на собите, во ходникот, на полиците, на столовите, на масите. – Кој ќе се снајде
овде, си помислив и наеднаш се обесхрабрив.
Ништо од ветувањата на Живко. Се обидов бегло
да барам онаму каде што мислев дека би можел
да ги најдам броевите на Стожер. Таму беа, од број
2 до 17. Првиот, оној кој ми требаше, го немаше.

низ народот. Петре беше тогаш многу влијателен
писател, директор на големата издавачка куќа
„Детска радост“. Видов како разговараат нешто
кусо и потоа како Светлана се враќа кај нас некако
безволна, можеби дури и лута. – Што се случи? – ја
праша Владо, а Светлана вели, му реков на Петрета да објави книга од Димитрие, му објаснив дека
првата што излезе минатата година беше одлично
примена кај критиката, а тој ми вели: – Опус. Што
опус, го прашав, вели Светлана, а тој ми вели, не
може да објави, немал – опус. Па како некој ќе има
опус, негодува Светлана, разочарана, ако не му се
печатат книги?
Се присетив вака благодарение на барањето
на Живко да напишам нешто како сеќавање, на
нешто, што било. И пишувам овде за драгите луѓе,
моите пријатели Светлана и Владо, кои си заминаа од овој свет некако набрзина, еден по друг. И
Петрета Бакески го нема веќе, беше автор на многубројни книги поезија, проза и театарски критики,
но јас никогаш не го запознав.
Најдов само неколку страници подготовки на паус,
но ми требаше тој – првиот број. За да ме врати во
времето, за да се сетам на настаните. Попусто се
вртев околу себе, не успеав да го најдам. И еве,
со жалење се подготвувам да му јавам на Живко
дека нема ништо од текстот што го ветив. Но му
благодарам што ме врати во мислите кај Светлана на која се сеќавам оваа ноќ, на нераздвојниот
нејзин животен сопатник, драгиот човек Владо
Јоциќ и не знам зошто, наеднаш, сега кога се сеќавам на Светлана се сетив на нешто што се нарекува опус, а тој волшебен збор ме враќа уште порано
во сеќавањата, во средината на осумдесеттите
години. Можеби беше 1987 година, кога се изрече
зборот – опус. Таа година ја насликав мојата последна слика, поточно три слики, бидејќи се работеше за триптих. Година-две пред тоа ми излезе
мојата прва книга, поправо книжуле, во „Млад
борец“, под наслов „Тајна историја“. Неосетно сликањето го заменував со пишување, но тоа никогаш
не ми стана императив туку убава интелектуална
игра. Онака како што не инсистирав дека треба да
претставувам нешто во сликарството, кое дури и
ми постануваше здодевно со онаа негова технолошка ограниченост.
Но се случи, бидејќи сега и овде се сеќавам
на Светлана Христова-Јоциќ, тогаш да бидеме
заедно неколкумина на коктел по повод Струшките вечери на поезијата. Си седевме во неврзан
муабет, јас веројатно и тогаш молчев, но не толку
како сега, Владо си го пиеше своето пиво и раскажуваше за некоја штотуку прочитана книга,
беше монструозен читател на македонска литература, читаше сѐ и од секого. Беше непогрешлив
арбитер во оценување на вредност на некое дело.
Додека така си седевме, олабавени во лесните
муабети, Светлана наеднаш стана и му притрча на
Петрета Бакески, кој со чаша пијалак поминуваше

Оттогаш изминаа толку многу години, речиси
триесет, а јас успеав да напишам едвај три-четири
книги, но се тешам со зборовите на стариот Чашуле
кој ми рече една топла летна вечер, додека седевме во Бистро, дека мене методот ми бил таков, не
треба тоа да ме загрижува. Modus operandi.
И секогаш кога ќе се сетам на Светлана, морам
да се сетам на тој волшебен, за мене недостижен
збор – Опус.

Димитрие Дурацовски (Струга, 1952) е автор на
две збирки раскази и на два романа. За романите
(„Insomnia“, Магор, 2001 и „Бледи сенки, далечни гласови“, Магор, 2014) двапати го добива Рациновото признание. Застапен е во десетина антологии со раскази, а
за неговите дела се напишани бројни критички осврти.
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ГАНЕ ТОДОРОВСКИ ЗА
„„ПОТОМЦИТЕ НА КАТ“
„„МАЃЕПСАН МЕГДАН“, 1979
„Значи, од особеностите на една посебна реалност,
која може да ја поистоветиме со животната реалност на луѓе од еден посебен крај, во едно посебно
време, - но, при тоа ако не ја заборавиме вонредната перцептивна моќ на авторот, неговата еруптивна
творечка страст, неговата суптилна имагинација, ете од тие посебности и низ тие особености изникнала и една нова реалност, естетската реалност на
романот на Методија Фотев – ’Потомците на Кат‘.“

***
МЕТОДИЈА ФОТЕВ, СИНТЕЗИ БР. 21, 2010

IN MEMORIAM

МЕТОДИЈА ФОТЕВ
1932 – 2019
Методија Фотев (14.3.1932 Њубојно, Преспанско –
11.2.2019, Скопје), Го започнал основното образование во Њубојно, во текот на Втората светска војна,
каде во зависност од воените околности, посетувал настава на италијански, албански и бугарски
јазик, пред да заврши четврто одделение на македонски јазик. Во 1952 година ја завршил Учителската школа во Битола, а потоа работел во „Радио
Скопје“, „Нова Македонија“ и во Телевизија Скопје.
Се запишал и на Филозофскиот факултет, Југословенска книжевност, и во втора година го напуштил
факултетот, според негово кажување, „со чувство
на ослободување од некој вид ненужна тегобност“.
Работел во Скопје, Лазарополе, Струмица, и на
други места. Во 1955 го објавил својот прв расказ
„Очи“, а потоа објавил и други раскази. Најпознат е
по романите „Потомците на Кат“ (1966), „Селани и
војници“ (1969), „Големите скитачи“ (1970), (напишан пред „Потомците на Кат“, но одбиен за објава
поради отворената еротичност на писмото), „Неплодна вода“ (1978) и „Вивариум“ (2010). Ја објавил
и поетската збирка „Поезија не за одмор“ (2002).
Романите на Фотев се преведувани на српско-хрватски, словенечки, албански и англиски јазик, а тој
е добитник на наградите „11 Октомври“, „13 Ноември“, „Рациново признание“, „Дијалог“, и други.
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„Додека читателот ја прима и одгатнува приказната, авторот заедно со содржината, на читателот
му ги пренесува своите сомнежи од постигнатото,
колку е задоволен од содржината, дали се радува,
или се жали. Читателот читајќи една содржина,
создава взаемност со авторот. И читателот чувствува, стекнал уште една личност со која може да
разговара. […] За сè во што е тешко да се постигнат
резултати и успех, нужни се подготовки и со иста
настојчивост да се втаса до самодоверба. Најпрвин да се препознае самодовербата во себе. Тоа е,
може да се каже, првиот пречекорен басамак кон
височините за во пределите на писателството.“

***
ИЗВАДОК ОД РОМАНОТ
„„ПОСЛЕДНИТЕ СКИТАЧИ“
МИСЛА, 1970
„А јас ќе речам“, се доискажуваше Макар Копачковски, „како може ова да постои? На човек треба
постојано да му е чудно постоењето на оваа светлина. Тоа е некаков мадем. И велат има различни
богатства. Ние значи сме богати“.
Можеби сега е полноќ, скоро гласно, скоро изустено се сети Сандар.
„Затоа, треба да се верува во оваа појава“, рече
Макар, дедо ѝ на Јагна. „Сите богатства се верување во нешто, велеше еден Црнец“.

Ноќта се смири. Како да си на некој чардак и
тивко се одмораш. Напрегањето што го правиш да
ја здогледаш убаво ноќта е одмор. И се завлекуваш
секаде со ноќта, се доближуваш до сите интересности, постојано си во движење, вво откривање,
во изненадување и, тоа е одморот. А ти се чини
на ништо не мислиш. Тоа не постои. Сите мирни
мигови се некогаш нерешени прашања. Тоа е всушност напрегнатост.

***
МИОДРАГ ДРУГОВАЦ ЗА
„„ГОЛЕМИТЕ СКИТАЧИ“
„„КРИТИЧКИ РАСКОПКИ“, 1989
„И скитањето е една страст, но кај Фотев секое
скитање има своја предисторија, свој социјален,
етно-психолошки и морален резон, корен, причина.
Причината е, секако, и во опустошувачката усаменост на луѓето во Долна Долина, која колку да е
имагинарна толку е неизмислена: реалност на имагинацијата, потврдена со животот, како Јокнапатафа на Фокнер, Раванград на Вељко Петровиќ, Пасквелија на Живко Чинго или Кукулино ја Јаневски.
Разликите што постојат меѓу нив се подразбираат.
Фотев е сликар на страста со сопствена палета, би-

дејќи има и едно сосем свое видување на човечката судбина. Фотев е голем психолошки реалист, со
митотворечка имагинација.“

***
ПОЧЕТОК НА РОМАНОТ „„ВИВАРИУМ“,
ДИЈАЛОГ, 2010
„На 16 април 2007 година, добив писмо од некогашната моја малечка пријателка Естера Шнајдер
и не го имам отворено сè уште. Кој знае дали ќе
смогнам да соберам кадарност да го отворам и да
го прочитам писмото? Од нашата разделба поминале седум децении. Јас старец не ќе истраам да
дадам џувап на сите прашања и барања на писмото, во мои години, сега кога крената ми е ногата да
го пречекорам прагот за во деветтата деценија. А и
преку нос ми е од тие наши секакви, само не и праведни и точни навраќања на дамнината, севезден
опишувани како времиња над времињата, слава
над славите, успех над успесите, чесност над чесноста, јунаци над јунаците.“
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САНДЕ СТОЈЧЕВСКИ ЗА ПОЕЗИЈАТА
НА РИСТО ЈАЧЕВ, „„СУМ“, БР. 68, 2011
„Од првите стихови на овој поет што се појавија во
периодиката, па сè до најновите негови дијалектни
лирски целини, во македонската поезија суштествува еден свет на топлина и на лирска подавка, на
копнеж по топла средба, по шепотлив пријателски
разговор, по домашниот праг и по безбедноста на
детството. И, накусо, Ристо Јачев како да настојува
интимноста и топлината на домашното огниште да
ги распростре на сите меѓуодноси што тој ги гради
со светот, но и што светот ги воспоставува надвор
од комуникацијата со поетовата лирска свест.“

***
ОД ИНТЕРВЈУ СО РИСТО ЈАЧЕВ
„„СУМ“, БР. 68, 2011
IN MEMORIAM

РИСТО ЈАЧЕВ
1942 – 2019
Ристо Јачев (15.5.1942, Долно Радево, Воден –
27.2.2019, Скопје) се родил во екот на Втората
светска војна, и од зачнувањето ја делел судбината на десетици илјади раселени од Егејскиот
дел на Македонија. „Едно прекрасно недоживеано
детство“, ќе рече самиот автор, „кое е универзална назнака во мојата поезија“. По годините минати
во прогон, се населува во Скопје и дипломира
книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје.
Имал неколку професии од областа на културата:
актер, наставник, новинар, уредник и издавач. Неговото творештво е исто толку разнообразно: тој е
пред сè поет, но исто така и романсиер, раскажувач, драмски писател, сценарист, антологичар...
Има објавено дваесет и седум збирки поезија и
десетина романи и драми. Има препеано дела од
српски, чешки, словачки и полски јазик, а за своите
дела ги има добиено сите позначајни книжевни награди во земјава: „Студентски збор“ за „Смртта на
ангелот“ (1968) „Кочо Рацин“ за „Секнати извори“
(1979), „Стале Попов“ за „Кукла“ (1992), „Григор
Прличев“ за „Вакафска земја“ (1997), „Ацо Шопов“
за „Редење на времето“, „Браќа Миладиновци“ за
„Помнам“, како и меѓународната награда за книжевен опус „Мелник“. Неговите дела се објавени
во над триесетина земји низ светот.
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„Моја поетска обврска беше да го оживеам времето кое го имам опфатено, да ја разгрнам земјата од
која се избришани нашите траги за да се чуе гласот
на Бога, на светулките, на мртва Дода, на мртов
татко, на дождовите, на св. Јован и на сите што ќе
засведочат дека сепак сме живи и дека постоиме.
Значи, се обидов да проговорам да не се заборави
уништувањето и раслојувањето, го побарав коренот на постоењето, по толку луњи им се вратив на
нашите прастари корења за да ѝ пркосам на смртта
и уништувањата и сè во името на животот и овие
мои 55 години во кои на извесен начин си правам
неминовна рекапитулација за тоа што било, што е, и
што ќе биде, но и за тоа што знам и што уште треба
да научам.“

***
ОД КОМЕМОРАТИВНАТА РЕЧ
НА ИВАН АНТОНОВСКИ
„Во текот на сиот свој творечки век, Ристо Јачев
им остана верен на разурнатите детски соништа,
прогонството, родното огниште и родољубието
како мотив и тема во поезијата. Остана верен дури
и во моментите кога во нашиот културен простор
можеби се сметаше дека ваквите теми и мотиви
веќе не се творечки предизвик за книжевниците.
Доследен и на својата борбеност, преку која беше
препознатлив и во творештвото, и во севкупното
негово дејствување и создавање во нашиот културен простор. На македонската книжевна критика

којашто кон крајот на минатиот век мислеше дека
тој почна да се затвора во еден и ист мотивски круг,
Јачев ѝ покажа дека од тој круг, преку своите стихови, вистинскиот поет може да овозможи нови
видици и хоризонти и да достигне нови творечки
врвови, (пре)создавајќи поезија којашто овозможува нови интерпретативни рамништа, многу подлабоки од оние коишто претходно ни биле познати од
неговите стихови.“

нија, сведок и обвинител...“ (Друговац, 1990: 618).
Во истата година кога се родив, се случи и неговата провообјава. Се случи стихозбирката „Кавал и
магија“ (1967) на Ристо Јачев.

***
НАД ГУПАРСКАТА СКРКА

***
ОД КОМЕМОРАТИВНАТА РЕЧ
НА ВЕСНА МОЈСОВА-ЧЕПИШЕВСКА
„Денес се потсетувам на Ристо Јачев, како на
некој свој најблизок, зашто тој толку ме потсетува
на татко ми. И двајцата се родени во иста година –
1942, и двајцата ја понеле истата слика на напуштеното и опустошеното свое село, Ристо на своето
Долно Родево, а Сократ на својата Сетина, и двајцата како дробни дечиња го замениле безгрижното
детство, едниот од Воденско, другиот од Леринско,
со стравотно бегство во непознат правец... Затоа и
Миодраг Друговац во „Историјата на македонската книжевност XX век“ ќе го окарактеризира и како
„поет со рането детство; поет на обездоменоста“,
но и како „сензибилен и елоквентен хроничар на
луњите во трагичниот летопис на неговата Воде-

Ќе изградиме манастир во шума клета
убава како птица. Низ него нека шета мрак
или месечината што ко светулка лета
наплакано. О, ќе изградиме манастир пак!
Ќе изградиме манастир сред жито, сред сребро,
работ ќе му го извеземе со игла од ребро,
со свилен конец краевите, со ѕвездена трага
убавата Република на вековно едро.
О, ќе изградиме манастир од чисто небо
за сивата птица што таинствено врти
како дребна сипаница на моминско чело,
над Гупарската скрка каде змиски глог ’рти.
Ќе изградиме манастир! Голем како свеста
Наша. Чеден манастир на вакавските места!
Од „Сопатник на сеништата“, Наша книга, 1988
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Вера Чејковска во НУБ во 2001

Горан Стефановски ја прима наградата „Стале
Попов“ - 1983

На брод за Св. Наум - Ристо Јачев, Васил Икономов, рускиот поет Роберт Рождественски, добитник на Златен
венец на СВП, Драган Јаневски и Адем Гајтани (1967)
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Во одбрана на меморијата
ЛАФ-МУАБЕТ
СО... МИХАИЛ
РЕНЏОВ
Пред сѐ – поет, автор на шест
стихозборки, кои некои негови
колеги ги користат како урнек
(прирачници) во своето творештво. Дипломиран правник.
Не е одговорен за некултурата
во нашата култура, туку за културата во Народната и универзитетска библиотека во Скопје.
– Мише, токму кога сите помислија дека ќе останеш „НА
РАБОТ ОД СОНОТ“, ти им втера
„СТРАВ“ во коските пред доделувањето на годишнава награда на
Струшките вечери на поезијата.
Како и од каде да почнеме?
– Барем ти не плаши се, Кириле...
Секој почеток е тежок, освен почетокот на месецот...
– Зошто?
– Па, се знае: нови лични доходи,
нови надежи...
– А ти, се надеваш ли?
– Во поезијата е како и во „ПЕКОЛОТ“ на Данте: „Оставете ја
секоја надеж вие, кои влегувате...“
– Така е во „Пеколот“, а што
„пишува“ во влезот од ДПМ?

Издавач:
Друштво на писателите на Македонија
За издавачот:
Соња Стојменска-Елзесер
(претседател на ДПМ)
Издавачки совет:
Мито Спасевски (претседател)
Редакција:
Трајче Кацаров
(Главен и одговорен уредник)
Виолета Танчева-Златева
Делвина Крлуку
Живко Грозданоски
Игор Крајчев

– Влез слободен, излез – нема!
– Како гимназијалец беше и спортистот, а и сега ги прескокнуваш
и облаците и месеците, но тебе –
секогаш те прескокнуваат наградите?
– Што да правам кога не се прескокнуваат маглите околу жири-комисиите?
– Сепак мислам дека си – демагог. Доказ: пишуваш поезија
во слободен стих, а купуваш –
тросед со рима?!
– Кога може Петар Т. Бошковски
да спие на „Постела од трње“,
зошто јас да не седам на тросед
од рима!
– Тврдиш дека кокошката потекнува од јајцето. Нека биде
така, но од кого потекнува –
влакното во јајцето?
– Од мене и Мето Фотев, сигурно
не! Прашај го Бошко Смаќоски,
или Тодор Чаловски.
– Правник си, зошто не ѝ се посвети на правдата?
– Затоа што повеќе ги сакам душевните кривини отколку „крива
Дрина“!
– Има ли некаква врска меѓу
ниските лични примања во културата и нејзиното денешно
ниво?
– Кога би се облекувала по
модата, средствата што ѝ се доделуваат на културата не ќе ѝ
стасаат ни за „монокини“. Пред
неколку дена бев на прослава-
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та на 20-годишнината од моето
матурирање и седев на клупата
која славеше 40-годишен јубилеј.
– Чув дека кога си се враќал од
прославата те казнил сообраќајниот милицонер, зошто?
– Не му дозволив на еден валјак
да ме претекне на испресечена
линија.
– Рече дека и ти сакаш да ме
прашаш нешто?
– Само ова: како можам со стариот „СПАЧЕК“ да дојдам до
нова кола?
– Многу лесно, регистрирај го во
ГОСПИК и ќе добиеш – ЦИТРОЕН
„ГС“!
Муабетот го водеше: Киро Донев
ОБЈАВЕНО ВО „ВЕЧЕР“ 26 јуни
1976 година
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