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писател, и неговото величество Александар Први
– три чашки...
Народе беден,
купи го Суворов или... – И
веднаш ќе се
обратеше кон
некоја жена.
Мрдајќи
со
русата брада, а во влакната трошки:
– Мадам, милостива, пардон. По волја
ли ќе е мала балерина за вашето тоалетно масиче? Поради расположение.
Три денари, повелете.
Чаршијата на свој начин го задеваше
и улаво му го изопачуваше јазикот.
– Николај, што ти бил?
Тој ќе се исправеше, ќе ја дигнеше
главата и ќе зататнеше:
– Генерал!
– А сега, а сега? – ќе се јавеше втор.
– Пензионер.
Кришум на грб ќе му закачеа парче
хартија со некаков напис и ќе се смееја
по него. Тој чекореше бавно, ги гледаше во очи и мавташе со главата
како преморен коњ: Ех народ, народ...
Беден народ...“
Ова е фрагмент од повеста „Улица“
на Славко Јаневски. Причината да го
објавам е едноставна, што би рекол
нашиот Конески, проста и строга. Рускиот емигрант Генералстап, јунаков
во фрагментот од повеста, ме наведува на помислата – што би правеле и
каков статус би имале нашите кои главечки тргнале во белиот свет, не водејќи сметка за својата татковина, за
нејзините корени, историја, традиција,
вредности, ако се најдат во состојба
во каква што се нашол Генералстап
на Јаневски? Ќе можат ли тие кутрите,
како и пијаниот руски генерал, да излезат на пазар и да ја продаваат својата историја, јунаците на својата татковина? Ќе имаат ли тие храброст пред
носот на минувачите да им ги буткаат
фигурките како што стои во повеста
на Јаневски, премачкани со црвена и
златна боја, на: Гоце Делчев, Јане Сандански, Ѓорче Петров, Никола Карев,
Ченто, Никола Јонков Вапцаров, Кочо
Рацин, Блаже Конески, Ацо Шопов,
Славко Јаневски, Гане Тодоровски?
Ќе имаат ли храброст и доблест да ја
кажат нивната цена? Ќе имаат ли храброст и доблест да кажат што биле во
нивната татковина и колку им недостасува?
Јас на овие прашања немам одговор.
Ако некој има, нека го каже. Дотогаш
препорачувам да се читаат и помнат
делата на нашите големи мајстори на
перото, како што се погоре наведените и многу други што овде не се споменати.

ОБЛЕКА
Напати изутрина
Се будам изѕемната
И наполу заспана,
Сонлива и наежена,
Го навлекувам врз себе
Моето младо,
Топло, свилено тело
Во кое се стутулувам
Детски тракајќи со забите,
Среќна што уште еден ден
Цел еден ден
Ќе бидам
Засолнета од вечноста.

ЛАУРЕАТКА НА
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
НА СВП 2019
Ана Бландијана
„По природа романтична, односно отворена за
сè што е ново, за чудата на светот и на животот,
за примордијалната енергија со која располагал
само првобитниот човек, Ана Бландијана размислува „митски“ и пишува „научно наивно“. Во
својата поетска програма, еднаш засекогаш, ги
има зацртано следниве елементи: уметничка дисциплина, згуснат поетски материјал, едноставност
на композицијата, јаснотија на елегичната мелодичност, оригиналност на поетското Јас.“

ПОНИЗНОСТ
Не можам денот да го спречам
Да има дваесет и четири часа.
Единствено можам да ти речам:
Прости ми што денот трае толку долго.
Не можам пеперутките да ги спречам
Во нивниот изблик од гасениците, вон!
Прости ми и за пеперутките и за гасениците,
Единствено тоа те молам со понизен тон.
Прости ми што цветчињата стануваат овошки,
А овошките голушки,
А голушките, пак, дрвја овошни!
Прости ми што изворите стануваат реки,
Реките мориња, а морињата океани.
И што љубовите стануваат новороденчиња,
А тие осами, а осамите љубови.
Ништо, ништо не можам да спречам.
И последното несочно зрнце, и мојата крв,
Сè си ја следи судбата своја
Без да ме праша мене за тоа.
Единствено можам да ти речам –
Прости ми, прости ми.
(Трета тајна, 1969)
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(Око на штурец, 1981)

КРСТОНОСНИОТ ПОХОД НА ДЕЦАТА
Еден цел народ
Сè уште нероден
Но осуден на раѓање,
Фетус до фетус,
Еден цел народ
Што не слуша, не гледа, не разбира
Но продолжува напред
Пробивајќи си пат
Низ склопчени тела на жени
Низ крвта
На мајките што никој не ги прашал.
(Списание Амфитеатар, 1984)

ТАТКО
Не одлучувам јас.
Атомите стануваат песок,
Песокта обликува камчиња,
Камчињата се претвораат во букви,
Буквите про’ртуваат, запупуваат,
Оплодуваат зборови,
Зборовите стануваат животни, се парат
И раѓаат младенчиња.
Не одлучувам јас.
Никогаш
Кога здогледувам бремен збор
Не знам кој е таткото.

СРЕЌНА, МИ ВЕЛАТ, ДЕКА ТРЕБА ДА БИДАМ
Среќна, ми велат, дека треба да бидам
Оти сум ја избрала смртта
За да можам да воскреснам.
Што сакаш повеќе од тоа,
Ме прашуваат,
Но никој не очекува одговор.
Блазе тебе! ми велат сите,
(А јас повторувам: Блазе мене!)
Па не можеш да воскреснеш
ако не умреш,
Ми велат
Оние што никогаш не воскреснале
Оти никогаш и не умреле.
(Посмртно сонце, 2000)
(Од „Архангел во саѓи“, СВП, 2004, Едиција „Плејади“ –
збирка песни по избор од авторката, во препев и со поговор од Лидија Димковска)

БЕСЕДА ПО ПОВОД ПРОГЛАСУВАЊЕТО
НА АНА БЛАНДИЈАНА ЗА ДОБИТНИЧКА
НА ЗЛАТНИОТ ВЕНЕЦ НА СВП ЗА 2019
ГОДИНА
Елизабета Шелева
[…]

1.

Ана Бландијана потекнува
и доаѓа од една богата, високореспектирана книжевност и динамична литературна сцена
каква што е романската, а која досега
ги изнедрила светски афирмираните
авторски имиња како што се Емил
Сиоран, Ежен Јонеско, Никита Станеску (самиот воедно лауреат и на СВП),
Михаил Еминеску и многу други врвни
авторски имиња.
Инаку, самата Ана Бландијана
(псевдоним зад кој се крие името на
Отилија Валерија Коман) е припадник
и претставник на генерацијата на 60тите, заслужна за афирмацијата на
модернизмот во романската литература и поезија.
Да се биде жена во овој суров, длабоко патријархален и циничен свет
ниту некогаш било ниту пак сега е едноставно и лесно. Но да се биде жена
автор и неуморен борец на страната
на правдата и вистинските вредности

– тоа бездруго изискува многу повеќе
заложби, храбра истрајност и жртви,
што воедно значи да се живее со товарот и ризикот, во двојна мера зголемен, поради голиот (и судбински)
факт дека си родена како Жена! Особено ако си жена родена овде, на Балканот, традиционално недоверлив (и
бездруго надмен) токму кон жените!
Отаде, нејзиниот псевдоним во себе
како да ги обединува созвучјето на
традиционалните легенди за заѕиданата Ана, со името на селото од
кое потекнува нејзината мајка – создавајќи нова моќна кованица што ја
симболизира Ана, жената поетеса,
овој пат „заѕидана“ во впечатливата
Тврдина или Црква на Зборовите.
Ана Бландијана е моќен и впечатлив поетски глас – но таа денес, не
помалку, е и симбол на бунтот – против тоталитаризмот на Чаушеску,
кога нејзиниот татко бил затворан
само поради фактот што работел
како свештеник, додека самата таа,
Ана – во младоста, но и подоцна –
цензурирана и прогонувана, како една

од многуте невини жртви. Нема да ја
заборавам нејзината потресна изјава
и сведоштво, дека сопствените ракописи не смеела да ги остава в куќи, та
морала нив да ги носи со себе или да
ги крие по куќите на своите пријатели
– за тие да не ѝ бидат запленети или
уништени. И токму затоа е можеби
толку силен, речовит, но и неодолив
одекот на забрануваните книги, дела,
вистини, но и на премолчуваните убавини и дострели – кои тлееле и се усвитувале долго пред да го дочекаат
триумфот или покајанието на денот!
„Јас бев забранета уште пред да
станам поет“ – потресно сведочи Ана.
[…]
Поезијата на Бландијана не флертува со помодното и површно допадливото пишување, таа е критички настроена и суштински загрижена заради губитокот и отсуството на слобода, современо-историската бездна,
сред која е стаписано човештвото...
Нејзиното писмо ги спојува личносните и интимни предизвици со
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метафизичките и мисловни поенти,
тоа е воопшто лирика на симултани
созвучја: меѓу Ерос и Танатос, водејќи
во нивната прегратка, но и созвучја
меѓу телесното и духовното, сетилно-чувственото и мисловното, непосредувано детското и длабоко мудроносното.
Како што сведочат книжевно-критичките реакции и одгласи низ Европа
– творештво на Ана Бландијана претставува значен придонес во збогатувањето на современата литература и
витален поттик за ревитализација на
нејзината благородна мисија...
Станува збор за лирика со медитативна, напати исповедна интонација,
обележана од постојаниот егзистенцијален немир и длабоката запрашаност над темелните дилеми на
човековата судбина, искуството (и
предизвикот) на другоста/инаквоста,
прашањата за моралната одговорност и незаобиколност, креативната
сила на љубовта како базична светотворна и книжевна енергија, драматичните а премолчани загатки и искушенија на творечкиот чин.
„Сѐ што ќе допрам се претвора во
Зборови“ – вели Бландијана, сакајќи
на сугестивен начин уште еднаш да
потврди дека поезијата е всушност
Магија, а не намера, дека е таа од Бога
дадена, а не рационално (свесно) предодредена.
„Поезијата меѓу тишината и престапот“ (како што порачува насловот на
еден од нејзините есеи) најсоодветно го доловува авторефлексивното
нишало, на кое вибрира оваа лирика:
строга кон себеси и кон другите, остра
и екстатична, горчлива и луцидна,
бунтовна и енергична, размечатаена и
анимистичка.
Тоа, впрочем, го потврдуваат и
пофалбените зборови на Чарлс Алтиери, од Универзитетот во Беркли, кои
се запишани на кориците од англиското издание на нејзините песни: „Ана
Бландијана се вбројува меѓу најдобрите европски поети и чудесна е
нејзината способност да ги приближи
читателите за да ги споделат најинтимните околности со поетот, дури и
тогаш кога песната се усложнува и ја
продлабочува својата смисла, со помош на неодминливата метафизичка
димензија на искуството... Таа е чист
лиричар, со убедливи метафори, што
ја раздиплуваат нејзината смисла за
’светата празнина‘ како негативно изобилство“.
Литературата на Ана Бландијана
беше препознаена и вреднувана од
страна на нашиот фестивал Струшки
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вечери на поезијата кога во рамките
на едицијата „Плејади“, точно пред 15
години, во 2004 година, а во препев
и со поговор од Лидија Димковска,
за првпат на македонски јазик, беше
објавен избор од нејзината поезија
„Архангел во саѓи“.

2.

Големината на еден поет не
ја одредува бројот на објавените дела, дури ниту бројот
на добиените награди, туку пред сѐ и
првенствено длабочината на неговите песни, автентичноста на лирскиот
исказ, луцидноста на духовната искра, како и смелоста отворено да се
разоткријат егзистенцијалните рани,
самата болка на постоењето, сочелувањето со смртноста, како неизоставен исход на постоењето.
За Ана Бландијана песните не се декор, украс, облека, туку „штит“, односно „коски“, кои се болно пре-распоредени околу нејзиното „месо“, додека
самата болка преостанува да биде
„единствениот гарант“ на извесноста на постоењето. „Живееме во рана,
единствено сигурно нешто околу нас
е болката“. Притоа, не само сопствената и лична, ами и болката на другите, која често останува незгрижена,
недопрена од зборот и утехата – е
интегрален дел од поезијата на Бландијана, која со оглед на тоа може да
се доживее и како ритуално искупување на страдањето и достоинствен
белег на очајот – личниот, како и туѓиот очај.
„Си ја присвоив болката / И сега таа
сета наоколу / Заробена во ѕидините
на моето тело / Како магнет, што ја исцицал од светот.“
Творештвото, според Бландијана,
неминовно вклучува доброволна саможртва на уметникот, како што впрочем порачува и познатата фолклорна
балада за „Уметникот Маноле“ (во
разни варијанти, позната и како заедничка придобивка на балканскиот
фолклор), а тоа двојно повеќе важи и
се однесува токму за жената-творец
и нејзината двојна жртвена позиција
во општеството (првично, заѕидана
како и секоја жена, оти на тој начин го
крепи семејното „здание“, додека вториот пат заѕидана како секој творец,
кој го крепи сопственото уметничко
здание, со своето тело и крв)!
Покрај неминовниот момент или
императив на личната саможртва,
посебно важно и нагласено место во
песните на Бландијана зазема мотивот на вината и одговорноста на
поетот (и воопшто уметникот) како
сведок на едно време и неговите го-

леми страдања и неправди (кога, на
пример, самиот „портрет на жртвата“
– како што пишува Ана – „станува поважен од нејзиниот земен живот“).
Како непосреден современик, цензуриран (и прогонуван) свидетел на
едно тоталитарно општество и режим (како оној во Романија), чии удари непосредно на сопствена кожа ги
почувствувало и нејзиното семејство,
Бландијана поседува посебно изострена и ангажирана сензитивност
за невралгичните аспекти и проблематичноста на самото сведочење и
сведоштвото, во врска со кое самата
остро предупредува: ниту сведочењето не е невино!
Поточно кажано, во едно општество
на насилство и неправда, како и во самата природа, која врие од синџир на
предатори, грабливци од секаков вид
– секој е на крајот нечија жртва или
плен, та ниту имало, ниту има, ниту би
можеле да постојат Невини! Никој не
може да биде амнестиран од злото и
одговорноста, а тоа авторката го формулира како „голем закон на валканоста“ или аксиом, присутен уште во
чинот на самото наше раѓање!
Не се невини ниту зборовите, вели
Ана, бидејќи многу од нив веќе ја загубиле сенката и си ја продале душата! Отаде, можеби највиновни меѓу
сите останати се токму оние што се
во улогата на набљудувачи, самите
сведоци – ни порачува Ана во песната
„Анимал планет“, чиј наслов е преземен и зајмен од истоимената популарна емисија/серија ТВ-репортажи
за епското крвопролевање кое секојдневно се одигрува во природата.
Токму тука, и секојпат одново, секој,
на крајот на краиштата, бидува нечија
(макар дури и сопствена) жртва!
Една од најмоќните и злокобни
песни на Ана не случајно го носи насловот „Пајак“. Патем, магијата на неј-

Како што
сведочат
книжевнокритичките реакции
и одгласи низ Европа
– творештво на Ана
Бландијана претставува
значен придонес во
збогатувањето на
современата литература
и витален поттик за
ревитализација на
нејзината благородна
мисија...

зините наслови е приказна за себе, таа
многу води сметка за тоа насловот да
биде сочен, комплексен, симболичен,
како порака и свет за себе. Оваа песна
предочува една злокобна космогонија
на ловци, грабливци и жртви, чиј врвен
именител и олицетворение е „генијалниот Пајак“ (како што го нарекува Ана).
Тој е творец и демнач, скриен во сопствената мрежа, фрлена над светот,
на крајот и самиот станувајќи плен на
нечија поголема мрежа, всушност, незнајна вселенска сила. Не е тешко во
пајакот од оваа песна да се препознае
метафората на самиот Поет, ткајач
на мрежи фрлени над светот, набљудувач на туѓите судбини и животи, но
кој, неретко, и самиот завршува како
трагичен улов и плен на сопствените
поетски пророштва, на сопственото
писмо и своерачно потпишаната фатална мрежа од (опасни) зборови! Од
друга страна, песната значи и лов на
себе, уште повеќе, можеби, и победа
над себе, макар и по цена на сопствен
пораз и болест!
Ана Бландијана и нејзината поезија
ги содржат токму оние квалитети и
атрибути својствени за една несекојдневно длабока и посветена поезија. Лирското „Јас“ во овие песни
е стоички исправено пред провевот
на невремето, што сите драматично
го споделуваме, како современици
на оваа немирна епоха. Осудена на
тоа постојано да биде и остане неспокојна и будна, изложена на трајни порази и разочарувања од своето
општествено окружување – за жал,
не само во времето на тоталитарниот систем на Чаушеску, туку и денес,
во посткомунистичкото општество и
време на компулсивната потрошувачка на идеите, вредностите, духовните
вертикали – поезијата на Бландијана
се обидува да го одбрани правото на
првото лице еднина, во свет кој е многу повеќе наклонет кон тиранијата на
множината, толпите, масите обезличени и хипнотизирани луѓе, лесно
податливи за секаков вид манипулација. Таа со полно право, на едно
место, огорчено потсетува дека ова
„човештво не ги осудило своите криминалци, туку своите светци“, парадокс кој поразително одекнува уште
од времето на библиските преданија,
па сѐ до денес и кај нас.
Отаде, не случајно, една од најзначајните книги на Бландијана (објавена во 2010 г.), го носи насловот
„Мојата родна земја А4“ – кога бездржавната ничија земја на белиот лист
хартија, како и „масата полна со хартии и моливи“, станува единствената
призната, иако и таа, трајно неспокојна, татковина.

Токму форматираниот лист А4
хартија е прогласен за родна земја,
родина на стихот/песната, но и за
татковина, единствената автентична родина која поетот ја признава за
своја и која навистина му принадлежи и го легитимира, како граѓанин
или граѓанка од друга, повисока
државност и навистина благородна
припадност!
Поет, каква што е Бландијана, е во
постојан, траен егзил – и тоа, егзил од
оној тип што однадвор, можеби, некому ќе му изгледа како невидлив или
неосознаен – но затоа е не помалку
трагичен и неизлечлив, а напротив
– преобразен во доброволна аскеза,
интровертно повлекување од светот,
дури и живот како заробеничка во
сопствениот дом (што Ана навистина
го доживеала најсилно и буквално изразен во времето на тоталитарниот и
постојан полициски надзор, од страна на романските тајни служби, над и
околу нејзината куќа).
Мотивот на заточеништво во песните на Бландијана познава повеќе
степени на интензитет и рамништа
на изразување: од историски референтното, митолошки универзалното
и алузивно, до родовото (како жена,
особено жена на Балканот) себезаѕидување и доживотна апсаана/
зандана, што потем ја развива како
моќна метафора, што прегнантно го
сожима животот во Романија (но и
пошироко, на Балканот).
На мигови делумно херојска, оваа
црта и судбина на прометејска прикованост за првобитната архекарпа
или археказна во лириката на Бландијана продолжува асоцијативно да
се шири и да зафаќа слоевити значења како трагична, историска и метафизичка прикованост на Балканот
за себеси, својата историја, нацијата,
ѕидот, жртвата, но и буквите (од преданието).
Поезијата на Бландијана, иако е
склона кон метафизички рефлексии
и медитативност, не е ни малку апстрактна, сувопарна, стерилна – ниту
пак е самонабедена, претенциозна,
површно поводлива – каква што денес знае и умее да биде голем дел од
современата поезија, која останува
повеќе амбициозна и себепромовирачка отколку вистински талентирана и достојна на своето реноме и
мисија! Останувајќи верна и доследна кон својот изворен сензибилитет,
поезијата на Ана Бландијана негува суптилен, внатрешно мотивиран
интертекстуален дијалог со своите
духовни и поетски сродници, како
од романската така и од европската

културна и книжевна традиција, но и
со Библијата, или со модерната поезија од Америка.
Тука, пред сѐ, го имаме предвид
големиот романски себеизгнаник и
метафизичар на очајот Емил Сиоран
и неговата знаменита фраза „растителни луѓе“, којашто Ана понатаму
ја развива и дообликува во една извонредна поетска слика со горка и
самоиронична порака за сопствената
нација и вообичаеното себепоимање
на Романците како пасивни жртви,
наместо како актери на сопствената
историја. Благодарение на оваа извонредно силна и содржајно богата
метафора на вегетативната нација
(или, парадигма) – песната на Бландијана се отвора во поширокиот регионален клуч, својствен и применлив
не само за Романија туку и за целиот
Балкан како и неговиот менталитет,
што себеси најчесто се согледува и
себеоправдува преку синдромот на
вкоренетост, но и закоравеност, жртвеност, но и фатализам, (историско)
губитништво, но и (современа) загубеност! Или, поточно, како едно големо, колективно, неподвижно вегетативно Множество – со зборовите на
Ана: „осудено да се роди / фетус крај
фетус / цела нација, што не слуша, не
гледа, не разбира, само оди напред /
низ измачените тела на жените и крвта на мајките / што никој не ја барал“.
И така, неслободата останува траен
белег, фатален атрибут на растенијата
(кои метафорично говорат за судбината на луѓето): така, во песната „Сомневање“, лирскиот субјект реторички
се прашува „слободно ли е цвеќето“,
укажувајќи притоа на генеричката предодреденост на биолошкото време,
неизбежните фази во животот, како и
детерминизмот на самото постоење,
под превласт на исчезнувањето.
Поезијата на Ана Бландијана, веќе
од првото читање, неодоливо ве
привлекува, оти погодува во онаа
невралгична точка на себепрепознавање во туѓите слики и доживувања
кои одамна вушност чекале да бидат
така исконски и моќно соопштени,
низ јазик, што го читате како свој,
сопствен архетипски отпечаток и запис. Она што мене лично посебно ме
плени, како нејзин читател, во реториката и стилот на Бландијана е токму изворната, соголена исказност,
афористичката дарба за скротување,
балансирање и поентирање на поетската синтакса, склоноста кон парадоксот и прашалноста, нескротената
во клишеа интонација и отвореноста
на песната, но и на себеси самата –
а тоа е нешто кое и им е својствено
само на ретките, храбри, исклучител-
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Во лириката
на Бландијана,
особено онаа
што е објавена
во текот на последните
години, се забележува
силно нагласена свест
за ефемерноста и
исчезнувањето, како и еден
занимлив, повторувачки
мотив на часовникот,
односно часовите,
забележителен во неколку
блескави и впечатливи
поетски слики...
ни духови и творци.
„Многу е потешко да бидеш слободен, отколку тоа да не си“ – изјавува
таа, во еден од своите егзистенцијалистички натопени стихови-прашалници! Или, кога признава: „Се сонувам
само себеси / Иако јас имам неколку
лица / Меѓусебно престрашени едни
од други“. Или, при описот на современите луѓе, како луѓе при животу
мртви (за живота мртви), поради постојаните бегства во „сонот, книгите,
пијачките“. Или, пак, кога изјавува:
„Не е тешко да губиш / Извишувањето не е ништо друго / Освен една продолжителна загуба“.
Неспокојот на лирскиот субјект себеси се проектира и препознава насекаде
во природата, космосот, зборот, особено во песната „Куркикулум витае“, која,
навидум, го опишува животописот на
морето, но фокусот е притоа ставен
токму врз неговите внатрешни битки
(удари и одбивања од брегот), себеомразата на морето и неможноста да
си прости самото себеси – токму на
истиот оној начин на кој и поетскиот
немир на Бландијана е оптегнат на самиот раб на неизвесноста, злокобноста, трајниот мегдан меѓу ропството и
слободата, битието и небиднината.
И затоа, нема крај и престан на потрагата по вистина, суштински одговори и повисоки пораки, отаде времето,
историјата, човекот и Бога.
За поет како Ана Б., писмото и буквално е онтолошки гарант на постоењето, метафизичка заверка на Битието, кое бездруго неизлечливо страда
од сопствената „смртоносна болест“
(времето, онака како што го опишува
самата Ана), борбата да се справиме
со исчезнувањето и непостоењето. Во
еден од своите, програмски обликувани, стихови, Бландијана ќе каже: „Сѐ
што не е напишано, не постои“, додека,
во друга песна својот живот буквално
го опишува како натпревар меѓу кругот
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(она што е запишано) и крстот (кога не
се родил запис), во личниот календар,
што непогрешливо ги бележи битките
со ништожноста и творечката немоќ –
молкот! Во песната „Биографија“, натопена со орфејскиот мотив за магиската
моќ што ја има уметноста, лирскиот
субјект ќе го каже следново: „Немам
веќе право да запрам / Секоја неречена
песна, секој непронајден збор / Ја доведува во опасност атмосферата“.
Лириката на Бландијана е суптилна
пофалба на сингуларноста, светата
неприкосновеност на Единката, првото лице еднина, господствената самотија, попрво опишана како еден од
божествените атрибути што поседува
висок генеративен, односно творечки
потенцијал и вистинска лековита самодоволност.
„Толпата... ми ги гали полна со љубопитност раните / ми ги инфицира“,
вели на едно место лирскиот субјект,
кому интровертноста и интроспекцијата му се далеку поблиски одошто
бучавата и лицемерието на големиот
број луѓе наоколу. Се разбира, и ова
приклонување кон интимата, самотијата, интровертната повлечност,
нема еднозначна и еднонасочна
форма – напротив, во песната „Сами“,
лирскиот субјект се двоуми околу тоа
дали и самотијата по себе е прашање
на (нечија, некаква) вина, односно
дали постои вина во самотијата и
колку, во која мера таа (самотија)
умее да биде и смртоносна?
Во лириката на Бландијана, особено онаа што е објавена во текот на
последните години, се забележува
силно нагласена свест за ефемерноста и исчезнувањето, како и еден
занимлив, повторувачки мотив на часовникот, односно часовите, забележителен во неколку блескави и впечатливи поетски слики: споредбата
на часовите со чунови од хартија,
сликата на клепсидра без песок (со
истечено време), истргнатите часови
од самиот часовник, како и песната
„Лов на време“ – што претставува
мегдан на лирскиот субјект со енигмата на постоењето и неговото истекување во небиднина, неуморната
трка да се украде и запише колку
што е можно повеќе од суровата, невидлива проточност на животот.
Небаре поезијата се преобразила во
своевидна пропедевтика на смртта и
свечена ритуална подготовка на сопственото, речиси шаманско, оти магично заминување, кое сѐ заедно успева
да биде толку присно, емпатично, мудроносно – кога ќе дојде во допир со
своите маѓепсани читатели, но заедно
со нив, и критиката!

За поет како Ана Бландијана пишувањето песни е прашање, пред сѐ, на
верба и непоматена вера, во улогата,
одговорноста и мисијата што ја има
зборот како хипостаза на Бога!
Поезијата има смисла, дотолку што
е самата двоен (удвоен) чин на бого-творење! Поаѓајќи од Библијата и
христијанската концепција на Бога,
Бландијана во една од своите песни
го опишува Бог како оној што „верува
дека е Збор“ – а со самото тоа, и траен
предизвик за секој поет, чиј уметнички
материјал и изразно средство имено
се состои од зборовите, секогаш-веќе
и трајно натопени и проникнати од
светоста на божественото битие.
Но за Ана Бландијана – Бог, кој е
праизворот на сѐ, воедно е болка,
или, како што самата го опишува, „во
вечноста рането, заслепено животно“,
кое го крепи светот, но кое и самото
страда, исто како и неговите сопствени творби, луѓето и целиот жив свет
на земјата! Тој и таков Бог е вид на
геометриска празнина, што од своја
страна, треба да биде дополнета од
уделот на луѓето и нивните творечки
доблести. Така, поетите боготворат –
еднаш, со помош на божествениот медиум на зборот, а потоа, експлицитно
допишувајќи се со Бога, во разговор и
обраќање со него, макар и само колку
за да му противречат!
Тешко е, во оваа прилика, соодветно да се заклучи и задоволително да
биде исцрпено богатството на сите
значајни, инспиративни и провокативни мотиви, својствени на лириката на
Бландијана, меѓу кои, секако, спаѓа
и мотивот на невозможната љубов и
мистицизмот на парот (двојката), што
продолжува да споделува онострани
искуства, макар и преку огледалото
(откако едниот од нив ќе замине во
вечноста), потем, мотивот на мртвиот
љубен, кој одново, некогаш и на сон,
оживува, благодарение на воскреснувачката моќ што ја имаат зборовите и спомените, или, пак, мотивот на
припадноста и вдоменоста во сосема
малите, минијатурни простори, како
оревовата лушпа, на пример.
Со тешко срце оставајќи го ова богатство поетски слики, алузии, толкувања
за некои идни, продуктивни читања,
дозволете ми за крај да укажам на уште
едно чудесно совпаѓање. Имено, меѓу
песните на Ана Бландијана се наоѓа и
една чијшто наслов „Преместена црква“
од љубопитство го прочитав и во оригинал, на романски јазик. Тој, ни помалку
ни повеќе, гласи: „Biserica translate“!
Или, во буквален македонски превод:
Преместен/преведен Бисер!

Излагање

ЧУМИ ПОЕТИ ВО СКУДНИ ВРЕМИЊА
Ана Бландијана
Верувам дека треба да започнам со
тоа што ќе посочам дека кога го одбрав стихот на Хелдерлин „во скудни времиња“ како наслов на овој мој
текст, не го направив тоа само како
референца на комунизмот. Тоа што
ова прашање било поставено од Хелдерлин покажува дека историјата
никогаш не ѝ била наклонета на поезијата, а времињата секогаш биле
помалку или повеќе „скудни“. Во текот на мојот личен животен век, историските периоди што сум ги спознала
се комунизмот и пост-комунизмот.
Оттаму, одговорот на прашањето за
ползата од поезијата не може а да не
се фати во костец со последичното
прашање за врската помеѓу писателите и моќта, писателите и слободата, писателите и трагедијата со која
живеат, притоа успевајќи да ѝ пркосат или, исто толку веројатно, трагедијата од којашто пострадале.
„Пркоси“ (“Resist”) има две значења:
- да опстане, да преживее
- да се бори, да се спротивставува.
Очигледно, културата има повеќе
заеднички нешта со опстанокот отколку со борбата, но ние не смееме
да заборавиме дека ова не се однесува на индивидуалното, физичко
преживување, туку на опстанокот на
колективниот континуитет, заштитата на интегралниот идентитет на
народот без кој тие би станале обична збирштина луѓе. Во таа смисла,
опстанокот преку културата изискува
темелен и неодминлив отпор (resist –
resistance).
Но, дозволете од малку поблиску
да погледнеме во овој длабоко-вкоренет поим и да го разгледаме прашањето за трајната вина или невиност: имаше ли културен отпор во
времето на комунистичкиот период?
Потврдниот одговор на ова прашање
бил напаѓан и од оние што посакувале нешто повеќе од културен отпор, и
од оние за кои сфаќањето на поимот
отпор никогаш не им се согласувало
со нивните пресметки, кои всушност
бараа покуда за оние што се обидоа
да дадат отпор, па макар било тоа и
со културни средства. Затоа што, кога
зборуваме за репресијата на култу-

рата под услови во кои културата не
замрела туку го надживеала самиот
систем што ја создал, ние, всушност,
зборуваме за инхерентниот отпор на
културата. Слично на ова, културниот
отпор, како манифестација на духот и
како облик на културната меморија,
бил способен да му се спротивстави
на процесот на перење мозок и на наводното создавање на нов човек.
Овој тип отпор се огласи како протест против интелектуалната смрт,
или како форма на опстанок сфатена не како опортунистичко, површно
прилагодување на милјето, туку како
длабока субверзија кон идеологијата
на тој систем преку залагање за вредностите што овој систем требаше да
ги уништи за да надвладее. Овој опстанок преку културата не се обиде,
всушност, да го победи комунизмот,
туку да му се спротивстави и да го намали неговиот ефект на клетките од
с’ржта на колективниот дух. Би сакала да се повикам на моето лично искуство и да посочам дека трите забрани
за објавување во 1960–1964, 1985,
1988–1989, како и бројните случаи во
кои бев спречена да објавам индивидуални текстови, не беа резултат
на политичката природа на мои дела
како такви, туку затоа што поезијата
по самата своја природа се покажува како опасна, поради единствената
причина што таа ги изразува вистините во кое било општество каде лагите се единствената изобилна materia
prima и во кое единствената цврста
реалност е онаа на репресивниот државен апарат. Оттаму, под тие услови,
изговорувањето на најсуштествените
вистини може да претставува злодело или, од другата страна на медалјонот, чин на херојство. Затоа, по однос
на моето творештво, естетичката
вистина беше обележана како субверзивна, па оттаму и како политичка:
поради самата своја безвременска
природа.
Сепак, потиснувањето на поезијата
само ги интензивираше нејзините политички ефекти. Јас станав убедена
во она (за мене дотогаш непознато)
за што Николае Штајнхарт (Nicolae
Steinhardt), како и Витгенштајн, веќе
се беше залагал – дека во услови на
диктаторство „естетичкото и етичкото се идентични“. Што се однесува до
соучесништвото помеѓу писателот и
јавноста, поетот истапува како подо-

бро опремен за отпор од кој било друг
креативен книжевен творец. Неговиот главен инструмент, метафората,
ѝ овозможува на песната средишен
простор помеѓу поетот и читателот,
со тоа што станува задача на читателот да ја обезбеди/открие отсутната
алка на она што било оставено неизговорено. Мојата песна „Сè“, која беше
распространувана и умножувана рачно по пат на samizdat, т.е. „на црно“,
стана двојно подолга од нејзината
оригинална верзија; затоа што читателите едноставно ја проширувале со
сопствени стихови. Затоа, вистинското прашање не е дали некогаш воопшто постоело она што ние го нарекуваме културен отпор, туку дали тој
всушност успеал да го замени политичкиот отпор.
Лично, верувам дека јас само се трудев да ја исполнувам мојата должност како писателка: јас само го пишував она во што верував, и се обидував да го објавам она што го пишував.
Понекогаш успевав, понекогаш не.
Гестот на отпор, гестот со кој некоја
конкретна песна била претворена во
манифест, им припаѓа на оние што ги
прошириле моите страници, надминувајќи и заменувајќи ја мојата присилна тишина со нивните лични реакции.
Јас не бев само автор на моите книги,
туку исто така и автор на моите тишини, благодарение на сите оние што
рачно ги репродуцираа моите песни
и на црно ги ширеа во стотици илјади
примероци; тие ме преобразија од писателка-самотничка во творец на јавното мнение. Отпорот на културата им
припаѓа на писателите, отпорот преку
културата им припаѓа на читателите.
Да се одрекува овој феномен на колективна психологија е, верувам, не
само грешка, туку и неправда. На истиот начин, би било неправда и грешка да се смета дека овој тип отпор, кој
успеа да ги заштити скриените семки
на слободната мисла што беа преживеале, би можел, во пошироката
рамка на нашиот историски напредок,
да го надомести нашиот патолошки
и разорен недостиг од солидарност.
Никогаш не смееме да го заборавиме
она што го рече писателот помеѓу
двете светски војни, Михаи Ралеа: тоа
дека Романците се народ составен од
индивидуалци коишто имаат тенденција сами да се спасуваат себеси. От-
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Кога ја
анализирам
врската помеѓу
писателите и моќта,
мислам пред сè на
тоталитарната моќ, која
може да изнуди потези
и реакции од писателот
и да го отфрли она од
што тој би можел да се
воздржи само по висока
цена.
порот преку културата ја потврдува
оваа дијагноза. Иако таа постои само
на половина пат помеѓу политичкиот
отпор и недејствувањето/ништавилото. Нашата задача не е тврдоглаво да
инсистираме наспроти сите аргументи што покажуваат дека ни тоа не сме
го направиле, туку да се запрашаме
зошто сме го направиле само тоа.
Сепак, тука би сакала да се вратам на една тема што, од аспект на
важност, хронолошки ѝ претходи
на темата за отпорот на писателот, а
се однесува на врската помаѓу писателот и моќта. Оваа врска постоела
во сите епохи, а очигледно е дека во
либералните периоди односот станува помалку важен отколку во тоталитаристичките времиња. Од аспект на
индивидуалната слобода, писателот
сам го одредува интензитетот и значењето на врската со моќта, но и во
овој случај, од ваквата врска најмногу
корист ќе имаат оние што се на позиција на моќ, а писателот секогаш ќе
страда.
Од друга страна, во диктатура, писателот е врзан за тиранот преку форма на зависност наметната од овој
вториот, додека најмногу што може
да направи оној првиот е да ја изрази својата природа: или да се потчини, или да се бунтува. Писателот не
е слободен да остане рамнодушен.
Всушност, колку и да е тоа чудно,
врската помеѓу моќта и писателот
многу потешко може да се игнорира
отколку онаа помеѓу моќта и сликарот, архитектот, или филмскиот режисер. Овие уметници имаат потреба од важни работни материјали без
кои не можат да ја создаваат својата
уметност, што значи во нивниот случај, цензурата е применета уште пред
самиот чин. Од друга страна, пак, писателот има потреба само од пенкало
и од парче хартија; цензурата секогаш се однесува на завршеното дело,
по чинот. Оттаму, писателот е врзан
за моќта на еден подраматичен и по-
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жесток начин од другите уметници,
не само од причина што импактот што
писателот го има врз народот е помоќен (иако, во последниве неколку
декади е престигнат од филмаџијата), туку затоа што во колективниот
менталитет, писателот, повеќе од кој
било уметник, е поврзан со идејата за
иднината, па така, ја носи тежината на
перманентното: моќта на писателот
се темели на широко распространетата теза, како и на стравот на луѓето,
дека неговите страници ќе опстанат
и ќе сведочат засекогаш. Скрбот и
репресиите што го тиштат писателот постојат правопропорционално
со амбициите и опсесиите на оние
коишто поседуваат политичка моќ
да манипулираат со вечноста и да ја
задушуваат постојаната закана што
книжевноста ја носи за сите структури на моќ.
Нели самиот факт што писателите
биле отсекогаш гонети и апсени доволно ни говори, ако не за нивниот
пркос, тогаш барем за стравот што
деспотите го имаат од нивното потенцијално спротивставување? Ваквото превентивно потиснување на
писателите ја мери опасноста што
книжевноста може да ја претставува
за диктатурата, воедно откривајќи ја
својата субверзивна природа, којашто
е нескротлива затоа што е вечна.
Кога ја анализирам врската помеѓу
писателите и моќта, мислам пред сè
на тоталитарната моќ, која може да
изнуди потези и реакции од писателот и да го отфрли она од што тој би
можел да се воздржи само по висока
цена. Од различни причини, не секој
писател ја имал потребната храброст
да ѝ се спротивстави на моќта, и тоа
е еден недостиг кој е помалку или
повеќе разбирлив. Но врската помеѓу
писателот и структурите на моќта
исто така се одликува со слободна
демократија и се одвива помалку
или повеќе долж истите линии, со
исклучок на факторот на репресивност. Како и вчерашните диктатори,
така и денешните политичари сакаат
да бидат опкружувани од престижни
писатели како нивен можен пат до
бесмртноста, но писателите не можат
да бидат присилени да ја играат таа
улога. Тие можат само да бидат купени. Така, тие стануваат единствено
одговорни за таа трансакција.
Потоа, писателите имаат најголеми
шанси да излезат извалкани од оваа
врска. Писателот може да ја продава моќта што ја има и на тој начин да
стане писател интегриран во структурите на моќта. Како и да е, продавачот губи многу повеќе отколку што
добива, на истиот начин на кој купува-

чот нема некоја особена придобивка,
затоа што откако ќе биде продадена,
моќта на писателот испарува во исто
толку валканите сенки на самиот негов компромис. А ние не смееме да
заборавиме дека, кога станува збор за
писателот, неговата сенка опстојува
со свој личен карактер. Со тежината
на вечноста доаѓа уште посериозниот
факт според кој, како што книгите на
писателот не можат да бидат одвоени од неговиот живот и време, така тој
ќе биде повикан на одговорност за сè
што се случувало во текот на неговата доба.
Првото нешто што го открив по 1989
година, на прилично драматичен начин, е тоа дека слободата на говор ја
намалува силата на зборот. Страниците напишани од забранет автор се неизбежно поделотворни затоа што се
скапо платени. Така и Хавел во затвор
беше поважен од Хавел како претседател.
Понатаму, помеѓу ослободувањето
и слободата, тука е кризата на транзицијата и на временото, на постојаната нестабилност, промената, несигурноста што го принудува писателот
да анализира и да бира. Писателот не
може да го игнорира она што човекот
на улицата не може да го разбере:
односно, тоа дека транзицијата и кризата се бесконечни затоа што тие се
дел од самата дефиниција на слободата и на демократијата, и ќе бидат
постојано преуредувани во постојано
возобновуваните и несигурни врски
на силите кои се во бесконечен судир
и трансформација. Овој терк, мораме
да признаеме, станува заморен, особено кога во сета исцрпеност ќе се
јави сомнежот дека оваа постојана
промена е само обична стратегија на
оние на моќ, кои измислуваат нешто
уште поекстремно/побизарно само за
да го одржат моменталното зло.
Но, ако сме „осудени на слобода“,
како што веруваше Волтер, тогаш
мораме да ги научиме правилата на
дејствување и законите за нивна употреба. Пред 1989 година ни недостасуваше слобода; но сега, ни недостасува одговорноста и мудроста за
да знаеме како неа да ја користиме.
Нашиот дел слобода се претворил во
предозираност.
Во ваквата ситуација не би било
апсурдно повторно да се зборува за
потребата од нова форма на културен отпор – потребата од отпор што
би го обезбедил нашиот опстанок, кој
повторно би ни кажал кои бевме и кои
сме, за да не заборавиме кои можеме
да станеме. Ваквиот отпор не ја бара
од нас истата храброст како порано

толку колку што бара да не бидеме
рамнодушни.
Парадоксално, верувам дека во романскиот книжевен простор повеќе
се чувствував како дома до 1989 година. И тоа не е така само затоа што
тогаш моите врски со читателите (и
покрај цензурата, или можеби токму
поради неа) беа помоќни, туку исто
така затоа што нашите постојани напори да ја зборуваме вистината што
ѝ пркосеа на цензурата нè исполнуваа сите нас (во земјите во Источна
Европа) со силно чувство за нашето
значење, спротивно на иновациите во
францускиот роман нуво, на пример,
или авангардната поезија стерилизирана од херметизми што се чинеше
фриволна. Но, во последниве години,
по децении од култ кон и опсесија со
консумеризмот, нештата се сменети,
а истоштеноста од материјализмот
нè има направено многу свесни за
онаа формулација на Малро (Malraux)
според која „дваесеттиот век или ќе
биде религиозен или ќе исчезне“. Ако
го замените зборот религиозен со
духовен, ќе најдете објаснување за
експоненцијалното размножување на
поетски фестивали и нивните стотици и стотици учесници.
Постои не само извесен замор од
консумеризмот, туку и чувството дека
навраќањето кон духовните вредности може да биде спасоносно. Секако,
ова не е голем тренд, но растечкиот
број јавни поетски читања – организирани од универзитети, културни
организации, фондации, книжевни
здруженија – на кои човек може да
присуствува само доколку купи билет, а кои сепак се полни со посетители, е јасен показател за овој нов начин за ширење на поезијата, како и за
обезбедување физички опстанок за
самите поети.
Понатаму, во голем број мали германски села постои обичај на „поети на резиденција“, финансиран од
граѓански здруженија кадешто секоја
година се поканува по еден поет да
дојде и да пишува; единствената обврска што ја има поетот е при објавувањето на делото да го спомене местото каде што тоа било напишано.
Ова е начин да се зацврсти културата
во помалите места. Слично на тоа, и
помалите земји се стекнуваат со признание преку организирање поетски
фестивали, што е еден начин на валоризација на земјата. Таков е случајот
и со славниот фестивал што се организира тука; Струшките вечери на поезијата не се само најстариот, туку и
најимпресивниот од големите европски фестивали.

Од оваа перспектива, заклучувам
дека можеме да дадеме оптимистичен
одговор на прашањето на Хелдерлин.
Културата е способна да ѝ даде отпор
на нашата моментална криза на идентитет. Културата, која е способна да ѝ
се спротивстави на кризата, покажува
дека отпорот преку културата е исто
онолку потребен денес колку што
беше и вчера. Да се надеваме дека ќе
биде и денес толку ефикасен колку
што беше и тогаш, иако денес пристапувањето на јавноста кон културата
е намалено. Од морална перспектива,
оние што своите очај, фрустрација и
револт ги изразуваат преку анонимни блогови не се помалку пасивни од
нивните родители коишто аплаудираа
на партиските состаноци за потоа да
го канализираат своето незадоволство дома, откако ќе стават перница
врз телефонот. Исто така, да си дозволиме да бидеме манипулирани од
скандалозните ТВ шоуа, да бидеме
издрогирани од вулгарните забавни
програми, или да бидеме успиени од
насилните 18+ филмови не е ниту помалку деградирачки, ниту помалку
опасно од тоа човек да си дозволеше/
дозволи да се плаши од Чаушеску.
Впрочем, ако ништо друго, ова е една
уште пожална состојба, затоа што
веќе не станува збор за терор, туку за
субкултура. Оттаму, уште еднаш, решението е она на културниот отпор.
Затоа што само културата може да ја
реши идентитетската криза во која се
наоѓаме денес, криза која нѐ обележува многу подлабоко и понеповратно
од која било економска криза.
Дваесет години по победата на
Solidarność на првите слободни избори, Лех Валенса рече дека во текот на
тие дваесет години, тој открил дека
во времиња на слобода перверзното
многу повеќе вирее отколку доброто. Од гледна точка на поезијата и
на уметностите, фасцинантно е да се
набљудува како перверзното, како
првичен исползувач на слободата,
се соединува со грдото на истиот
оној начин на кој, според сфаќањето
на Грците, доброто се сплотува со
убавото до оној степен до кој добива едно заедничко име: kalokagathia.
Спојот на Перверзното со Грдото сѐ
уште нема добиено име, но зрачи со
дијаболична моќ за да ги изопачи
умот и душата на младите, за да го
избрише секој постоечки меѓугенерациски континуитет, и за да ги замати
слоевите на меморијата. Згора на тоа,
неговите подмолни излачувања можат да ги преобразат идеите во нивните спротивности: човечките права
сѐ повеќе отстапуваат од човечкото
достоинство, а слободата на мисла
доброволно ја прифаќа лудачката

Постои не само
извесен замор од
консумеризмот,
туку и чувството
дека навраќањето
кон духовните
вредности може да биде
спасоносно. Секако,
ова не е голем тренд,
но растечкиот број
јавни поетски читања
– организирани од
универзитети, културни
организации, фондации,
книжевни здруженија
– на кои човек може
да присуствува само
доколку купи билет,
а кои сепак се полни
со посетители, е јасен
показател за овој нов
начин за ширење на
поезијата, како и за
обезбедување физички
опстанок за самите
поети.
кошула prêt-à-porter на политичката
коректност, влијателна до степен на
бунило, до степен на онаа стара внатрешна цензура, состојба поужасна
од цензурата сама по себе.
Значи, Wozu Dichter in dürftiger Zeit?
Каква е користа од поетите во овој пејзаж каде што еднаш историјата ја користеше омразата (расната или класната омраза, тоа не е ни веќе важно)
како свое гориво? Ќе се обидам да одговорам без патос и големи зборови:
Поетите се оние коишто, во свет
доминиран од Грдото и Перверзното,
се борат да го одржат жив пламенот на Добрината и Убавината; тие ја
преобразуваат поезијата во аура од
љубов, во еден речиси магичен штит
против омразата. Впрочем, токму тоа
е причината за повременото поистоветување на величествената поезија
со мистицизмот.
(Обраќањето е одржано на
22.08.2019 год. во конгресната сала
на хотел „Дрим“ во Струга, на симпозиумот „Исток/Запад: Балкан/
Европа“ во рамките на Струшките
вечери на поезијата)
Превод: Живко Грозданоски
Редакција: Марија Гиревска
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ЧЕТИРИНАЕСЕТ НАВРАЌАЊА КОН
МОТИВОТ ЧОВЕК
АЛЕКСАНДРА ЈУРУКОВСКА
Кон книгата „Човек“ на Јовица Ивановски, самостојно издание
(Награда „Браќа Миладиновци“ на СВП за 2019)
Збирката „Човек“ од Јовица Ивановски е поезија што освојува на првото
читање. А она со што оваа книга го
освојува читателот е едноставноста
со која поетот ги пренесува нештата
или пее за нив, иако тие не се ни малку едностави сѐ додека не сопреме и
не ги погледнеме како такви: основни,
базични, единствени – како воздухот
што го дишеме: „нема ништо поскапо
од воздухот што го дишеме“ или „попросто, здравје“ (наслов на една од
песните од оваа стихозбирка).

Човекот во (циклусите) Дишач, Мислител, Особен, Воден, Уличен и сл.,
може да биде некој кој пее лични, интимни исповеди, но и некој кој дава
поттик за преписпитување на оние
што го читаат. Во духот, или поточно,
во тонот на препознатливиот хумор
кој доаѓа рамо до рамо со сериозните мотиви, Ивановски во „Човек“
пишува за нешта што навидум ни
изгледаат банални, на кои не сме им
придавале значење или сме заборавиле дека се вистина:

Самиот наслов на книгата го дава и
главниот мотив, а тоа е човекот на кој
поетот му се навраќа во сите 14 циклуси. Секој од циклусите е насловен
со уште една именка или придавка
која ја дополнува основната – човек,
давајќи му атрибути и својства што се
чини дека денешниот човек ги изгубил или заборавил.

„Рамнодушност кон пролетта! /
тоа значи отсуство на љубов / на
човечност, на верба и надеж.“

Специфика за поезијата на Ивановски во сите негови 15 поетски книги
објавени досега е (само)иронијата
која од едноставните стихови растоварени од метафори прави интересна
игра или загатка за читателот – пее ли
поетот за себе или (и) за другите?
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„Само крајот може да роди / нов
почеток“ … „бегство од себе, тоа е
поезијата“.
Освен хуморот, (само)иронијата,
отвореноста, дрскоста, но и непретенциозноста, песните во „Човек“
имаат и една доза на носталгија,
зрелост или можеби некаков поглед
на човек кој во зрели години пишува за нештата што по инерција се
пропуштаат или ѝ се препуштаат на
младоста.

Оваа загледаност кон некогаш и
сега е најизразена во циклусот „Другиот“, каде што двете перспективи
се прекршуваат во своевиден лирски
(авто)портрет кој напати е суров, отсечен, дрзок, но и длабоко искрен.
Минливоста, она што останало назад (младоста, животот), но и збунетоста пред она што нѐ чека напред
(староста или смртта) се особено
изразени во циклусот „Време(н)“: „не
го гледаш додека те глода… требаше повеќе време / да минеш со некои
луѓе“.
Ивановски важи за урбан поет, за
поет во чии стихови векува Скопје,
за поет чија поезија домува во градот. Градот во „Човек“ експлицитно
е присутен многу малку, во неколку
стихови, какви што се оние во песната „Сѐ помалку јорговани“, или во стихот „Мириса на Париз од 1913 и Кисела Вода денеска“, но се чини дека е
присутен во општата атмосфера на
носталгија по клучни нешта на кои
денешниот човек заборава: дишење,
љубов, време за саканите, мирисот на
јоргованите, градот што го чувствува
како дом(а).

ПОЕЗИЈА ОД ФИНАЛИСТИ ЗА „БРАЌА
МИЛАДИНОВЦИ“ 2019 ГОДИНА
Биљана Стојановска „Стан што 		
се распаѓа“ (Галикул, 2018)
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ме подготвуваше
бодро за животот:
ако заврне
да не согорам

(Од циклусот „Треба да се чисти“)

Лете сè изгледа како слика на Дали.
Напладне нема никој надвор.
Сабота е.
На терасите зјаат само алишта
прострени сношти,
перени по десет часот на евтина струја.
Празни се столчињата од локалната
меана.
Мачките спијат под клупите на сенка.
Тргнав да купам пиперки
за да ги испечам.
Кога дома мириса на печени пиперки,
обично значи дека душата ти е мека
и слаткомирислива
како пинџур правен претпладне,
за кој децата нетрпеливо чекаат 		
да дојде време за ручек
и да го измацаат со тазе печен леб.
Митко Гогов „Скриено писмо“
(Антолог, 2019)

СКРИЕН НЕМИР
се будиме со потреба од љубов,
едноставно е –
треба повеќе љубов.
а за неа нема продавници...
чувствителни сме,
скриени во сопствената тежина,
завиваме како ветрот
додека зборовите
ни се лепат по грлото.
и облаците се како луѓето,
секој си ја носи сопствената тежина.
само тишината ни ги крева шапките.
скроти го немирот во себе и
молкот умее да раскажува.
Наташа Сарџоска „Крстна коска“
(ПНВ публикации, 2019)

ЧЕКОРАМ ПО ЖАР

(Од циклусот „SАCRUM“)

со маша баба ми редеше
догорчиња жар во мојата
чинија
обед е
вели мугра е
време е да голтам
грлото да ме запече

Катица Ќулавкова, „Мои страсти,
мои страданија“ (ТРИ, 2019)

ПОЕЗИЈА И СУДБИНА

(од циклусот „Од еден во друг јазик“)

Тебе, ако јазикот ти бега
писмото ќе ти остане
а во писмото – јазикот
а во јазикот – душата.
Ако умееш –
Судбината да ја претвориш во поезија
А поезијата во судбина
Ти ќе смогнеш
обичното да го опишеш
на необичен начин
ќе пишуваш чудно, без чуда
Тогаш претвори го очајот во отпор
Немоќта во моќ и кажи гласно:
Нема слобода, нема мир!

забележуваш своите недостатоци.
Килим си, сткаен од милиони гени,
чии јазли ќе ги расплетуваат
дури и внуците на твоите
правнуци.

ДИШЕЊЕ, МОМЧЕ
Дишење, момче! Воздухот е
бесплатен до крајот на животот.
Гризни од светот, но не прејадувај се!
Бегај од небото на кое не виреат птици!
Задоволствата и немоќта да им
одолееш.
Неправдите и лековитоста на
уметноста.
Не сакаш девојки со пластови шминка,
туку жени разубавени од годините.
Не ти се допаѓа каде оди светот, но вие
двајца отсекогаш сте биле во расчекор.
Да дишеш уште некое време, тоа сакаш,
зашто нема ништо поскапо од воздухот.

МЛАТЕЊЕ ПРАЗНА СЛАМА

Додуша, нема ни да имаш
каде да се вратиш.

Уметноста започнува онаму
каде што завршува умувањето.
Сакаш да скиташ барајќи се,
не да се загубиш наоѓајќи се.
Не да се облечеш во преклани,
туку прв да се разгаќиш од утре.
Кога би почнал одново, би водел
дневник
и би ги запишувал сите возвишени
и најлуди работи што не ти се случиле.
Уметноста не е хиена, го знаеш тоа,
но непобитно е дека се храни
со мозочната мрша.

Кога познатите ќе ти откажат,
Непознатите ќе ти помогнат.

НЕКОИ ЛУЃЕ

Светот нема да стане поубав
ни помалку насилен, ни помалку алчен
не подоцна можеби, по извесно време
ќе стане поднослив
ама ти ќе си заминеш
и нема да знаеш дали ќе се вратиш.

Јовица Ивановски „Човек“ 		
(Ј. Ивановски, 2019)

КИЛИМ ОД ГЕНИ
Скап е животот, како персиски
килим од неколку милиони јазли
врз кој гази кој ќе стигне.
Шарен, уникатен, дизајниран
од пар вредни ткајачи.
Семејното стебло отсекогаш
ти било како табло за матура.
Но кога ќе размислиш, сите тие
гранки од предци, разлистени
во гени кои завршиле во тебе...
Страшно нешто.
Наследство од кое не можеш
да се откажеш.
Го наследуваат и твоите деца,
и многу ти пречи кога кај нив ги

Со испружени раце
и зашилени глави се
пробиваат безмилосно
кон својата приземна цел.
Бараaт помош кога се во неволја,
даваат сè од себе за себе.
Широкогради се кога зајмат,
а нудат со рацете зад грб.
Ја сакаат вистината што не боли,
болни се кога измамата не лечи.
Велат дека лагата е вистина сè додека
не се докаже спротивното.
Скромни се кога немаат избор,
бесрамни кога никој не ги гледа.
Ѕверот во нив е притаен сè додека
му принесуваат жртви.
Луѓе се, сè додека не се докаже
спротивното.
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ВОЗОВИ
кога поминал првиот воз
им се причинило на селаните дека е
ноќта свеќа
што се пали и гаси
според волјата на гласната машина
и ништо веќе не останувало
свето и тивко

НАГРАДА „МОСТОВИ НА
СТРУГА“
Главна доминанта во книгата
Моника Херцег
За „Почетни координати“
(извадок од беседата на Ѓоко
Здравески)

„Читајќи ја оваа книга човек
има чувство дека влегува во
интимниот свет на оној што
пишува. Ова е една од оние
книги во кои авторката, онаа
од стварноста, и гласот на лирскиот субјект, односно Моника
Херцег од книгата, се совпаѓаат, или се разликуваат само
онолку колку што е потребно
за приказната да стане поезија.
На интимноста на светот
на Моника Херцег упатува и
погледот низ кој се пишувани
песните, поглед детски и присен, но со јазик магичен, јазик
на чинки и волшепства.
Главните ликови во „Почетни координати“ – […] ликови,
бидејќи оваа книга може да се
чита и како роман во стихови
– се најблиските на лирскиот
субјект: баба ѝ, дедо ѝ, мајка ѝ,
татко ѝ, брат ѝ. Покрај нив се
редат и други ликови од минатото на Моника Херцег од
книгата, најчесто ликови од
приказните што ги слушала
од најблиските: младата Ката
во која удрил громовникот;
Мато од соседното село, кој
под шапката носи патувања
како шипката семки, сосетката Анка, која помогнала при
раѓањето на татко ѝ итн.
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е смртта. Смрт видена со туѓи
очи, па прераскажана, но и смрт
доживеана. Смртта не само
што е сеприсутна во песните,
туку неа ја има и во сите наслови на циклусите, а насловот е
нуклеус на песната. […]
Тој свет полн смрт е толку жив
што ние како читатели не можеме да останеме надвор од
него. Тешко ни е да останеме
недопрени од сите тие приказни што ни ги прераскажува гласот на едно дете и да не почнеме да ги замислуваме сите тие
луѓе што низ времето ќе останат да постојат само во оваа
книга. Исказот на Моника е веродостоен, една од најважните
категории во книжевноста. Читателот верува дека тоа навистина било така во некое друго
време, па дури и во некое illo
tempore, затоа што кога ја чита
оваа книга, човек има чувство
дека е во некое ино време, во
некој свет на самовили и таласоми, во некоја маѓепсана
шума, има чувство дека е отаде
границите на материјалната стварност, како сѐ да е некаде помеѓу, и во просторот и во времето, како сѐ да е на неков премин,
во некоја ниедна доба.“

само ката ги сакала гласните метални
гасеници
во вторник ги терала овците и кравите
на пасење крај пругата
и набљудувала послушно
како разговараат со бога

ДРВЕНА РАКА
на мајка ми ѝ набабри раката
како мокра гранка букова
и ѝ се здрвени
од нејзината сува стуткана кожа
излегуваа шумски демони
ако ѝ ја отсечат нема да има доста нежност
за две деца
брат ми еднаш стави на главата тенџере
полно мравки
а нејзе од грижа ѝ падна кората од дрвото
и ѝ порасна и трета и десетта
и стота рака
за секоја мравка

ТОЧКА
во приказните на дедо ми
вжарената уста на локомотивата
го голта будењето на ритчињата
додека уште зевајќи
патува на работа
се плашиме од нивната усвитеност
но сочувствуваме
па измислувајќи нови авантури
ѝ ги враќаме отчукувањата на железницата
гледајќи со часови
како шините во далечината
се спојуваат во една точка

Моника Херцег (1990, Сисак, Хрватска) студира физика на Одделот за физика при
Универзитетот во Риека. Живее во Загреб. Освен наградата „Мостови на Струга“
што оваа година ѝ беше доделена на Струшките вечери на поезијата за најдобра
дебитантска книга („Почетни координати“), ја освоила и „Горан за млади поети“
за дело во ракопис, на хрватскиот поетски фестивал „Горанова пролет“ (Goranovo
proljeće); втората награда на меѓународниот натпревар за поезија Castello di Duino
2016, како и првата награда на регионалниот натпревар за хумористично-сатиричен
жанр „Стеван Сремац“ 2017. Песните ѝ се објавувани во различни списанија, на порталите во Хрватска и во регионот, како и на Третата програма на Хрватското радио.

(СВП) Песни од учесници на Версополис
Кармен Камачо
(Carmen Camacho)

Сана Хартнор
(Sanna Hartnor)

Џејкоб Поли
(Jacob Polley)

Ние жените од ова село не можеме
да бидеме
поинакви, туку вакви,
исти како сосетката,
секое утро си го местам оклопот,
излегувам на улица, подигам глас,
во итање оставам во поштенските
сандачиња
леток што ја објаснува мојата сила,
креирам слободно,
го дојам печатачот,
го притискам прстот во пукнатините,
удирам по шанкот на пабовите.
Ние жените од овој град сме силни
по закон,
ова не е место за лигушки,
користењето на нежноста
е очигледно реакционерен чин

8

Препродавач

езерата се пресметливи
и сјајни како огледала,
езерата се црни и морето е сиво
морето спиеше
со отворено око

Што имам јас, а да не е колнато?
Што продавам јас, а да не го
раздавам?
Можам ли сам да си ги испразнам
џебовите
и да си го прережам гркланот
и да се фрлам себеси мртов на
влезот од продавницата?

*
Сепак, понекогаш,
имаме видено жени
кои зборуваат со топол глас,
кои треперат кога велат те
обожувам,
кои одат по улиците без маскара
за трепки,
плачат, без да одат во мртовечницата

од него
светкаше трпение
толку старо, што сега носеше
искоренета и потполно
непозната боја
морето беше таму
кога боите дојдоа,
светлината и очните дупки за 		
светлината
да се фрли внатре,
боите беа новости,
нивните имиња се носеа
како шапки
(Препев од шведски на македонски:
Ивица Челиковиќ)

Тие се чудни девојки,
многу ретки,

Гжегож Квјатковски
(Grzegorz Kwaiatkowski)

и не знам како се осмелуваат

заборавил

(Препев од шпански на македонски:
Марија Крстевска)

во седум разбрав дека мојот
почитуван татко умрел
нешто што сигурно го очекував
в среда треба да биде погребан
односно скриен
од нас
пред сѐ од мене
дури и сега би го раскинал на
парчиња
смртта тука ништо не менува
ме створил
и потоа ме заборавил

Нарциси, свирипилиња, капи со
пуфки,
риби-мамки, федер-скокалчиња, име
напишано со жица;
гасеници, подлошки за мауси,
пластични кучешки лајна,
напади на бес, претскажувања за
божјиот оган.
Сум се ценкал до лудило и назад
и живо чудо е што сѐ уште сум
плотен,
оти ќе ви продадев трошки,
дреболии, тракатанци,
вршките од палците, а и последниот
мој здив,
поради добрината што ми ја сторил;
Сум скрчмил одела, работи, бракови,
куќи и земја:
човек сум безочен
без влакно на јазик
и ако ми се доближите, ќе станете
тоа што сум јас.
Колку ќе ве чини? Не толку колку
што ви се чини.
А колку имате? Колку е, толку е. Еве
го мојот наклон,
еве ви го моето око мило,
еве ви моја крвца за вашето мастило,
Сега ве преколнувам: живот давам за
сѐ што продавам.
(Препев од англиски на македонски:
Зоран Анчевски)

(Препев од полски на македонски:
Звонко Димоски)
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СТАВ

ДАЛИ СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ
ИЛИ МАКЕДОНСКИ ПОЕТИ?
Ефтим Клетников

T

рајче Кацаров, уредникот на „Стожер“, ме сретна
пред МПЦ за чиј Синод (со
исклучок на владиката Агатангел)
не знам дали е македонски или
бугарски, или македонобугарски
по нивното недоветно барање на
мајката-црква во Бугарија. Како
да не знаат дека македонската и
европската христијанска црква е
апостолска, изградена врз темелот на македонската и европската
Працрква на апостол Павле и на
Лидија Македонката. А веројатно и
не знаат. Бидејќи знаењето од овој
тип вклучува не само интелектуална, туку и морална и етичка димензија. Сеедно. Нека си синодува
Синодот и нека си ја бара мајката.
Трајче ми понуди да напишам текст
за „Стожер“, по избор, за рубриките
Амаркорд, или Став. Јас, драги читатели на „Стожер“ – ако сѐ уште е на
македонското гумно тој – се одлучив
за „Став“, оти толку многу сеќавања
имам што можам да се удавам и не
ќе можам ниедно да одберам меѓу
нив, а да не ги повредам сите останати. Со Ставот е сепак полесно. Тој
е во секоја смисла кантовски дефиниран. Во него има некој моќен морален критериум, кој е дури и априори залегнат: во нашето битие како
што мисли и германскиот филозоф,
можеби и најголемиот поклоник на
филозофијата на априоризмот.

16 бр. 132 (3/2019) | Стожер

Туку, драги стожерочитатели, се
мислев пак кој од исто така големиот број на ставови да одберам.
Сепак, тука немав толку големи
тешкотии затоа што сум поет и
што мојот став сега и е наменет
за поетите. Моите современици, се
разбира, но и оние што не се мои,
од Климент Охридски до Браќата Миладиновци, Рацин, Конески,
Шопов, Анте Поповски... но пред
сѐ е наменет за живите македонски поети од сега најмладата до
постарата и најстарата генерација.
Така, бидејќи како што вели Виктор
Иго, само во смртта сите сме една
генерација. Современици: Данте и
Конески, Пушкин и Ацо Шопов, Ламартин и Анте Поповски итн., да ѝ
се препуштиме на универзалната
аналогија на Бодлер.
Тоа е така. Туку, мојот став, драги
стожерочитатели, е малку лабав во
насловот, хамлетовски, кој во контекстот навистина ја содржи хамлетовската дилема: „Да се биде
или да не се биде“. Претпоставувам дека, имено, од неа и Ерих
Фром ја извел дилемата на своето
можеби најзначајно дело: „Да се
има или да се биде“, во која наместо метафизичка, како тој (анти)
јунакот на Шекспир, има цивилизациска хуманистичка јанѕа. Тоа. Да.
А што е тоа за македонските поети:
да се биде или не (Шекспир), или:

Да се биде или да се има (Фром).
Добро е на таа тема да размислат
нашите поети, оти таа е идентична
со став-дилемата на насловот на
овој текст: Дали северномакедонски или македонски поети?
За да се одговори, пак, на ова трауматично прашање-дилема, кое
е и многу покомплицирано од дилемата на Хамлет, потребно е да
се нурнеме во една, како што вели
Хајдегер, од најважните човекови егзистенцијалии. А која е таа за
поетот освен Јазикот? Јазикот кој
како генеричко Пра го поседува
единствено поетот. Не и прозаистот. Нека ми простат тука нашите
раскажувачи и романсиери. Единствено во овој контекст на поетите
им е на рамно ниво обичниот простодушен народски човек, човекот
на селото, кое за жал, исчезна од
мапата на нашето постоење, или
заглави во калта на цивилизацијата во која целосно се загуби симболистичката и магиската функција
на јазикот со архаична, митска маја.
Тоа е технолошката и цивилизациската слика на јазикот во оваа
негова по малку и трагична епоха,
неговото раслојување и распаѓање
во најизлитен комуникациски десакрализиран говор. Да. Таков, тој
е во опасност и вика: „Помогнете
ми!“ А кој може нему да му помогне
во таквата ситуација освен поети-

те, на кои впрочем им е доделена
можноста да му ја вратат магиската митска енергија. Тие треба да се
потсетат на она што го вели Хајдегер, дека имено јазикот е тој што го
создал човекот, а не обратно, како
што тврдат еволуционистите и социолозите кои не мрднале потаму
од Дарвин. Маркс тука е нешто
сосема друго. Па, на еден метафоричен начин и Октавио Паз е близок
до Хајдегер кога вели дека човекот
е составен од зборови. А најубаво
јазикот го дефинира апостол Јован,
на почетокот од своето Евангелие,
во кое во него тој го сместува Бог,
изедначувајќи ги едниот со другиот. Зборот за него е Бог, но истовремено е и алатка со која тој го создава од ништото и хаосот и светот.
И, како можат тоа да го сфатат
поетите, освен дека тие се веројатно најподобно создадени според
образот Божји, имено и затоа што
им е откриена и дадена за употреба тајната на јазикот. Најголемата
од сите тајни. Затоа и се тие микрипантократори кои со Словото,
зборот-Бог за кој говори апостол
Јован, создаваат нови светови и на
тој начин го прошируваат светот и
го дозбогатуваат имотот на Создателот.
Но јазикот, во генеричка смисла
не е, се разбира, свет само за поетите, туку за секој поединец, но и
народ во целина, за индивидуалната, но и за колективната душа,
јунговски речено. Јазикот е здивот,
Светиот дух на една индивидуа и
народ. Тој е нивниот живот и душа.
Оттука, имено, во модерните геноциди, кога се сака да се уништи
еден народ идентитетски се посегнува по негово непризнавање и
забрана, како што се случувало тоа
со македонскиот јазик во минатото,
но и денес, кога дури е уште поизразена кон Македонците таа геноцидна тенденција. Најновиот случај
со таканаречената официјална декларација на бугарската влада во
тој правец најубаво и најморничаво го илустрира тоа. А сето тоа се
вклопува во општата тенденција
на ЕУ и балканските хиени да се
стават Македонците во идентитетска мртовечница. Со Преспанскиот
договор, договорот со Бугарија за
добрососедство, плус со перфидната Тиранска платформа на Ал-

банците, тоа и се случи. Де факто.
Буквално!
Е, сега, по овој геноциден идентитетски погром основното прашање
за македонските поети е колку се
тие свесни за тоа, што направија и
што треба да прават за евентуално
да се поправи катастрофата што
нè снашла. Оти идентитетскиот
геноцид по дефиниција треба најмногу да ги засега нив. Во спротивно
тие ја изневеруваат мисијата што
им е доверена со талентот подарен од Создателот чиј медиум се.
Свештеници на божественото во
светот. Да. Но жален е фактот дека
македонските поети ја преспаа
македонската идентитетска катастрофа, искачени негде на својот
безбеден нарцистички Арарат. Тие
беа глуви и слепи за неа, а има и
знаци дека и понатаму остануваат такви, индолентни и вкопани во
својот поетички естетицизам од
кој сега нема никој корист. Туку,
тука и не се работи за некоја чисто
практичка корист, туку повеќе за
чувство на родот, за Праизворот,
за сопствената генеза и национална самопочит. А без тоа чувство и
нема самопочит. Генезата, пак, поетите ја препознаваат во јазикот
кој е еден од архибелезите на индивидуалната и на колективната
душа на еден народ. Во случајов,
на македонскиот. Во таа смисла и
велеше длабокосвесниот за македонската судбина Блаже Конески,
дека „Јазикот е нашата единствена татковина“. Надоврзувајќи се на
тој „Македонски манифест“, пак,
татковината – чувствувајќи ја идентитетската катастрофа што ни се
подготвува – ја помести во Името:
„Името е нашата татковина“. Оти
„мајсторите на смртта“, како што би
рекол Пол Целан, идентитетски ги
ликвидираа Македонците со преименувањето (Северна Македонија)
со цел нив да ги исклучат од целокупната историска и културно-цивилизациска меморија што го носи
генеричкото име Македонија во и
со себе.
Сега прашањето е: ако ја преспаа
катастрофата, дали сега по неа
македонските поети ќе се разбудат и ќе ѝ се спротивстават. Како?
Со тоа што нема никогаш да се
согласат да бидат и да настапуваат како поети на Северна Маке-

донија. Како северномакедонски
поети. Првиот посериозен тест за
нив на тој план беа овогодинешните Струшки вечери на поезијата,
и за жал, не го положија. Јас не
бев почестен да присуствувам на
Фестивалот, бидејќи не бев поканет, но повеќе случајно ја гледав
завршната вечер. И што забележав? Тоа дека на него некако како
низ суводолица се мачи да се распостеле и блика македонскиот
јазик, поревајќи се и одејќи некако,
како со скршен ’рбет, некако на патерици. Но посебно бев шокиран
кога видов како тројца современи
македонски поети, на некој начин
поетски тотеми, корифеи, уште и
членови на највисоко рангираната научно-уметничка институција,
совршено мирно, без никаков отпор
излегоа на микрофон најавени како
поети на Северна Македонија (не на
Македонија), прочитаа како ништо
да не било и си седнаа на место,
во некој трансцендентален спокој.
Небаре браќа на Буда. Едниот од
нив пееше за некое море, другиот
го водеше народот кон ѕвездите, а
третиот говореше за остварување
во Струга на невозможното. Се разбира, немам намера да ги осудувам овие извонредни поети, но не
можев да не почувствувам во себе
некаква мачнотија, некаква јанѕа
од нивната согласност да бидат
претставени како поети на Северна
Македонија, како Северномакедонци, оттука и со северномакедонски
јазик и поезија. Да беа тука присутни Конески и Рацин, ќе доживееја инфаркт од таквата поетска
идентитетска малодушност и отсуство на национална самопочит,
на замижување пред Праизворот
од кој ние го пиеме и предмајчиното млеко на Поезијата. Така. Но
изгледа дека и поетите не се имуни
на фарисејството. На фарисејски,
удобен идентитет, кој честопати,
ако не и секогаш, е гаранција за титуларни и материјални привилегии
и придобивки. А тоа е повеќе од
срамно кога станува збор за поети.
(Ставовите изразени во оваа колумна се лични ставови на авторот на оваа колумна и не ги одразуваат ставовите на членовите
на редакцијата на „Стожер“ и/или
ставовите на ДПМ.)
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НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ
АЛЕКСАНДРА ЈУРУКОВСКА
ТАБЛОИДИЗАЦИЈА НА
МЕДИУМИТЕ: КАКО
НАЈПОЗНАТОТО „НИШТО“
ДОБИВА МЕДИУМСКИ ПРОСТОР
Укинувањето на Третата програма на Македонското
Радио е еден од алармантните сигнали за стадиумот
на една култура, која свесно одлучува да опстојува
без култура. [...] И најмалата паушална опсервација
на ударните содржини, термини и страници на секој
медиум, без исклучок го даваат истиот впечаток и заклучок:
– Културата секогаш е на крајот од настаните на
денот, и тоа под услов и самата да е настан, односно
во денот навистина да постоел културен настан.
– Прилозите, вестите и информациите од културата
доаѓаат по вестите од светот, некаде пред спортот и
временската прогноза, без разлика дали станува збор
за голем настан (Симон Трпчески настапува со оркестарот на Бољшој театар во Скопје, Матеја Матевски е
добитник на Златниот венец на Струшките вечери на
поезијата, книгите на Гоце Смилевски и Никола Маџиров скоро во исто време се објавуваат на над 20 јазици
на сите континенти) или од локално ниво и значење
(изложба на акварели во Домот на културата во Велес).
Третманот на културата и за самите новинари кои зборуваат и од професионално, но и од лично читателско/слушателско/гледачко искуство е алармантно.
Новинарите од редакциите и рубриките чии ставови
претходно беа пренесени, се чувствуваат како „последните Мохиканци“. Новите генерации слушатели/
читатели/гледачи, според нив, се осудени на вакуум
просторот што се создаде низ годините.
[...]
Културата во медиумите полека го губи своето место,
без разлика дали станува збор за театар, филм, книжевност, ликовна уметност или музика. На насловните страници на весниците, на главните најави на
радио и тв-вестите или на првата страница на веб и
електронските изданија на сите медиуми сѐ почесто
може да се сретнат вести од забавен карактер, занимливости, информации карактеристични за жолтиот
печат, скандали и трачеви, што значи дека забавната индустрија станува доминантна и во тој наплив
на таблоидизација, културата, како да има мал или
најслаб имунитет, па полека го губи својот простор. На
нејзините страници или во минутите за неа, слушаме/
гледаме/читаме за разводите и врските на познатите личности, скапите операции и подароци, нивните
хирови и обиди да бидат во центарот на вниманието,
кое секако подразбира медиумска атрактивност.
...Најстариот дневен весник во Македонија „Нова Македонија“, заедно со својот прилог ЛИК, останува достоен на својата традиција во третманот на културата.
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[…] Некогашните 16 страници на ЛИК денеска се 4, но
тоа е сепак многу повеќе од повеќето медиуми кои
културата ја ставаат на маргините, на задните страници или сѐ почесто ја споредуваат или изедначуваат со
забавата со т.н. ентертејмент рубрики (enterteiment).
Претходно споменатите медиуми, нивните емисии,
рубрики и културни редакции можеби се единствените и последни бастиони на битката што културата треба да ја извојува за да го задржи своето место
во етерот. Ако ја изгуби битката, логично е дека тоа
ќе биде пораз и за литературата, а тоа не е воопшто
наивно како што изгледа. Она што се случува со медиумите во светот, во соседството и регионот не нѐ
одминува ни нас. Пред извесно време најавите на тв и
радио, како и насловите по весниците нѐ бомбардираа
со информации за венчавката и разводот на старлетата Ким Кардашијан, небаре нејзиниот приватен живот
е наше лично право или, уште повеќе, небаре нашите
животи зависат од нејзините судбоносни Да и Не.
(Извадок од книгата „Медиумскиот егзил на книжевноста во македонската култура“, Авант прес 2018)
Александра Јуруковска (1981, Скопје) е новинар и книжевен критичар. Дипломира на Катедрата за општа и
компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, каде што и магистрира со труд
за интердисциплинарните односи на книжевноста и
медиумите. Новинарското искуство го надградува низ
повеќе обуки во: Дојче Веле, Радио Канада и Институтот
Медиапан во Сараево. Од 2001 г. работи како новинар
и уредник во културните редакции на повеќе медиуми:
Радио Бус, Македонско Радио – Радио Скопје, Наша ТВ,
Студент ФМ 92.9. Од 2016 г. е во ТВ АЛФА, во моментов
како уредник на Редакцијата за култура. Таа е еден од
основачите и уредниците на порталот www.cooltura.mk
Во 2017 и 2018 била шеф на прес-центарот на Струшките
вечери на поезијата и модератор на фестивалските дискусии, а во 2018 е и гостин-уредник на европската платформа за поезија Версополис и нејзиното е-списание
www.versopolis.com Од 2008 до 2015 г. објавува критики за современата македонска литература во в. „Дневник“. Нејзината прва книга „Ткаење на текстот“ (Силсонс,
2014) е избор од тие текстови. „Медиумскиот егзил на
книжевноста во македонската култура“ е нејзина втора
книга.

НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ
Марија Гиревска

ИТÁКА

What parallel courses did Bloom and Stephen
follow returning? (U 17.1)
По кои паралелни патишта тргнаа Блум и
Стивен враќајќи се дома? (У 739.1)
По кои паралелни патишта тргнаа оригиналниот текст на Ulysses и преводот на Улис?
Тргнувајќи заедно со нормален чекор, тие ја
следеа намерата на авторот. Преведувачот го
следеше одекот на зборовите и на консекутивните реченици; таа настојуваше да го открие
значењето на зборовите, особено она значење
скриено во идиомските фрази, деконструирајќи
ги слоевите на повеќеобликуваните значења,
постојано длабејќи длабоко. Ништо никогаш не
е како што се чини. Секогаш приближувајќи му
се, „час еден до друг, час раздвоени“ (U 17.7; У
739.7–8). Никогаш до крај оддалечени. Потрагата по Итáка и така нема крај.
Дали преведувачот го послуша Џојсовиот
знак?
Да, влегувајќи кроце, таа проба да се фати во
костец со неговите претпазливо обликувани
мисли, со неговите будно набљудувани и внимателно управувани синтаксички грешки, со
неговите навидум бесмислени фрази, неговите загатки, неговите „цревни гасови“, неговите
„проѕеви“, неговите итри препредености, неговата пасија, неговата посветеност, неговата истрајност.
Дали му се чинеше на преведувачот дека образованието му беше слично со она на Џојс?
Мојот татко учеше во Богословија исто како
и Џојс. Опкружена со теолошка литература отсекогаш ме привлекувал мојот Белведер. „Животот е почуден од приказните“, вели Леополд
Блум, а „да се научи, човек треба да биде понизен. Животот е најголемиот учител.“ (U 2.406; У
45.11–12).
Дали преведувачот ја препишуваше ваквата
хомонимност на информација или на коинциденција или на интуиција?

Случајни совпаѓања, би рекол Џојс. Јас би рекла интуиција или можеби Божја волја.
„Грдото пајче“ што е „Итáка“ се преобразува во
лебедот што е „Пенелóпа“. Последната напишана
епизода, а поместена како претпоследна во „Улис“,
е Џојсовата омилена епизода (Budgen 1972: 264).
(...). Епизодата 17 зазема облик на математички катихизис.
(…)
Последното прашање во оваа епизода, „Каде?“ (U
17.2331; У 831.20), е одговорено со голема точка –
црна дамка. На францускиот печатар ќе му напише:
„La réponse à la dernière demande est un point.“ [Одговорот на последното прашање е точка.]. Кога дамката нема да биде доволно голема како што тој ја
замислил, ќе напише: „Comme réponse un point bien
visible“ [Како одговор, една многу видлива точка.] и
пак „Ce point doit être plus visible.“ [Оваа точка мора
да биде уште повидлива.]. Сепак е точка, а не дамка,
како што некој би помислил, па ја изоставил при печатењето. Доколку е изоставена таа точка во вашето
издание на Ulysses, ставете една под она „Каде?“
како чин на текстуална реставрација.
Марија Гиревска, „Творецот и сотворецот: Стариот завет во Џојсовиот ’Улис‘“. Скопје: Култура,
2019, 26–29.

Марија Гиревска (1980) е професор на Богословскиот факултет, магистер по теологија, а магистрирала и докторирала и на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Се занимава со книжевен превод, а за преводот на „Улис“
од Џејмс Џојс е добитник на наградата „Златно перо“ (2013).
Досега има објавено три книги: „Чувари на несвесното: англиски надреализам“ (2015), „Сенишни светла: готика, фантастика, раскази“ (2017) и „Творецот и сотворецот: Стариот завет во Џојсовиот ’Улис‘“ (2019). Во моментот го преведува романот „Ада или Жар: една семејна хроника“ од В. Набоков и го подготвува четвртото ексклузивно издание на
Џојсовиот „Улис“ (2022). Нејзините научни трудови од областа на книжевноста и теологијата се објавени во домашни
и странски списанија и зборници. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 2019 година.
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од подвижни и паметни телефони,
услов без кој живеењето во големите градови станува невозможен.

4.
ВИЗИЈА
Будимка Поповска

1.

Првата асоцијација што ми
паѓа на ум е филмот “Deаd
Poets Society”, од далечната 1989 година, со Робин Вилијамс
во главната улога. Така некако во
мојата фантазија би изгледало
секое ДПМ. Како една полуезотерична, полумистична и возбудлива,
инспиративна и никогаш здодевна дружба на луѓе вљубеници
во зборот, пишан или изговорен,
сонуван или реален, лажен или
вистински. Вруток од идеи. Црпка
со која „посветените“ би имале
можност да црпнат од изворот.
Едно време за себе мислев дека
сум скрибоман. И се трудев да не
пишувам. Тоа беше мојата најголема писателска криза во животот.
Мојот завет да не се престорам во
здодевна хроничарка на баналностите на секојдневието, пишувајќи
колку камчиња шутнав на патот
од дома до училиште, и на колкумина од луѓето што ги сретнав
по пат им реков „Добар ден“... Ме
фаќаше очај кога понекогаш ќе ги
отворeв дневничките тетратки без
да наидам на возбуда препрочитувајќи.

2.

Во меѓувреме се имаат
случено толку големи и
суштински промени во
светот, од кој се разбира Македонија е дел, и тоа холограмски дел,
што прашањето би можело да се
постави од поинаков ракурс – како

ние како општество се снаоѓаме
во процесот на тековната глобализација? За да можеме да сфатиме
што се случува, треба да фатиме
чекор со промените. Тоа се промени
врзани со засилената присутност на
вештачката интелигенција во човековиот живот: дигитализација и
интернетизација во сите сфери на
живеењето. Ова Друштво би требало да се исползува со сите предности што ги нуди информатичкото
општество заради сопствено полесно дишење.

3.

Живееме во време на олеснета, засилена и згусната комуникација меѓу луѓето. Со Интернетот веќе не е потребно да се биде
некаде присутен со сопствената
тродимензионална проекција. „Топосот“ се „подигнува“ на мрежата.
А мрежата е сеприсутна, доволно
е да сакаш да си закачен. Во таа
смисла, Интернетот навистина
како да е остварување на вековниот сон за Утопија, земјата во
која сите ќе имаат еднакви права
да бидат луѓе со големо Л. Да се
напише што било за што претходно би биле потребни часови и
денови поминати во Универзитетска библиотека и истражување
и копање по книги за каков било
научен труд поткован со референци и сите други потребно-непотребни салтанати, денес е доволно
да се вчука еден референтен поим
на Гугл, и готово! Сведочиме на
масовна зависност на човештвото

Како и секогаш, кога станува збор за визиите, тие се по
правило поврзани со некаква умислена идеализација на работите. И немаат потреба од анализа
на реалноста. Напротив. Каква и да
е таа, визиите имаат моќ да ја трансцендентираат. Колку и да има
дупки во една реалност, визијата
без ниту малку тешкотии може да
ги пополни. Реалноста може и да
има недостиг од материјал, но визиите изобилуваат со сѐ и сешто,
на крајот.

5.

Моќта на визијата е неверојатна: таа ја поминува
границата на можното и
неможното. Обете ги пренесува
преку. Реалноста може да биде
сурова, горка, кисела или тешка,
визијата тоа за час го омекнува, го
разблажува и го посолува. Притоа,
тенка е границата помеѓу сонот, замислувањето желба и креативната
визуализација. Сонот е физиолошка потреба на човекот за одмор и
обновување на виталната енергија.
Желбите имаат свој распон на остварливост, а креативната визуализација знае да биде делотворна
техника за будење на заспаните
моќи за создавање. Не се важни
причините зошто дошло до застој
или кочење. Секогаш може одново
да се почне и секогаш одново да се
поставуваат високи цели.

6.

Животот е игра. Во мојата
визија за ДПМ внесувам
многу љубов, ентузијазам
и возбуда во начинот на играњето.
Очигледно е дека новата претседателка на ДПМ, Соња Стојменска
Елзесер, влева ентузијазам кај голем
број млади членови на Друштвото,
и тие придонесуваат за менување
на неговиот лик. Затоа, ми останува само да ѝ посакам успешна и
плодна работа. За многу години!

Будимка Поповска (3.3.1967, Скопје) завршила Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин“, а студирала на Факултетот за класична
филологија при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Во периодот 1996 – 2015 живее во манастир, каде што ја
изучува старата македонска школа на цртање икони. Истовремено го уредува списанието за духовни вредности „Премин“ (од
2000 до 2012) и учествува во многу телевизиски и радио документарни емисии од областа на духовноста. Објавува текстови
во дневните весници „Нова Македонија“, „Дневник“ и „Утрински весник“. Во наредниот период се враќа дома. Живее во Скопје
и работи како иконописец, колумнист (фриленсер) во македонската периодика. Член е на ДПМ од 2013 година.
Досега ги има објавено следните книги: „Врата“, Темплум, Скопје 1994 (графичка поезија); „Полигони“, Темплум, Скопје 2007
(раскази); „Друга визура“, Премин, Скопје, 2008 (есеи); „Невидливи вежби“, Пунктум, Скопје, 2011 (прозна поезија); „Куќа на
Марс“, Темплум, Скопје 2019 (поезија); „Ботичелиев каталог“, Темплум, Скопје 2019 (есеи и фотографии).
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НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ
Билјана Црвенковска

ДУХОТ ОД
ТАВАНОТ
(извадок од „Супервештерката, мачката и
шесте волшебни колачиња“)
Летачкиот скејтборд се приземјува на малиот
балкон од таванот во зелената зграда. Девојчето и мачето, следени од птицата, доаѓаат до
големите дрвени ролетни со кои е затворен
големиот стаклен прозорец од балконот. Поттурни-повлечи-поттурни... и ролетната се подотвора токму онолку колку што треба за да се
протнат.
А сега да видиме дали ќе се отвори и стаклениот прозорец...
Шкрииип... шкрипи ролетната.
КРРРК... крчи рамката од прозорецот... и се
отвора!
„ПСССТ!“ им вели девојчето на мачето и на птицата. „Тивко, да се шмугнеме внатре.“
А внатре е навистина многу темно! Бррр, малце
е страшничко!
На прсти, тивкооо, тивкичко... нога пред нога,
шепа до шепа – се прикрадуваат на темниот
таван. Се мушнуваат помеѓу стариот, прашлив
мебел изеден од глувци, меѓу некои џиновски
кутии полни со секакви старудии, дреболии
и други нешта што не се знае за што служат.
Толку се тивки, супервештерката и супермачката, толку се паметни, толку се бестрашни, што...
„ААА-ПЧИХА“, одеднаш се слуша од другиот
крај на таванот!
И во тој момент, мачето скока во раце кај девојчето, а девојчето ги затвора очите, го гушка
мачето и чека, тресејќи се од страв, да се појави
духот што кива!
Зар духовите киваат?!
И каде е птицата?
Птицата му ја летна уште на првото А и сега е
безбедна на покривот, чека да види што ќе се
случи понатаму.
Девојчето го отвора едното око и ѕирка. Од
духот ни трага ни глас.

„Лу“, шепоти девојчето. „Мораме да одиме натаму,
од каде што се слушна кивањето. Мораме да го најдеме духот. И да го избркаме. Или да го заробиме,
што да е.“
Но, Лу не сака да мрдне! Се закачила со канџите за
девојчето и не пушта.
„Лу, ние сме суперхеројки, бестрашни, опасни... не се
плашиме од ништо. Ајде, одиме понатаму.“
И така, нога пред нога, шепа до шепа, тивко, тивкичко... накај мрачниот дел од таванот од каде што се
слушна кивањето.
Добро е, веќе не е толку темно. Почнуваат да се
распознаваат предметите наоколу. Една голема фотелја, масичка, еден куп кутии и...
ДВЕ ЖОЛТИ ОЧИ ШТО ГЛЕДААТ ПРАВО ВО НИВ!
„Ааааааааааааа“, вреснува нашата бестрашна
вештерка.
„Миаааааааааа“, мјаукнува Лу и во истиот миг се
крие зад нозете на вештерката.
„Аааааааууууууууууууууу“, завива најстрашно на
светот духот од таванот.
БУМ-ТРЕС-БУМ-БАМ, се слуша звук од зад кутиите.
И само за една секунда настанува таква страшна
мешаница што тешко може да се опише, затоа што,
како што добро знаеме, на таванот е многу темно.

Билјана Црвенковска е писател, сценарист и преведувач, магистер по филозофски науки. Автор на еден стручен труд
(„Митски лавиринт“), два романа за деца („Што сонуваше Дедо Мраз“ и „Супервештерката, мачката и шесте волшебни
колачиња“), два хибриди од роман и графички роман за деца „ТКЦП: Канџа во мракот“ и „ТКЦП: Замокот на илјада
мачки“, една графичка новела – „Девојчето кое танцуваше со пролетта“ и голем број сликовници и книги со активности. Автор е на повеќе научни есеи и трудови, театарски критики, новинарски текстови и колумни.
Црвенковска е автор на сценаријата за анимираните филмови и сликовниците од серијалот „Светот на Биби“. Сценарист е на дел од сценаријата на сериите за деца „Пет Плус фамилија“ и „Зоки Поки“.
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НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ

ДЕЖА ВУ
СЛАВЧО КОВИЛОСКИ
ЛУЃЕ СО ПУШКИ
Ни рекоа, станете, треба да дојдете со нас,
ќе го освоиме светот со љубов и со смеа,
ќе јурнеме силно напред, ќе викнеме на сет глас,
а надвор сал’ мртви тела беа и нивна реа.
Ќе се сликаме над нив, исто како на сафари,
Победници – победени сме сите, збрани на куп.
Важно е само како во џеб да се стават пари.
Не можев да заспијам, до мене гние скапан труп.
Ни рекоа, ќе се борите со цвеќе, со вера,
нѐ пуштија напред, низ камење, дрвја и сушки,
во први редови, насмеани, денес и вчера,
одевме мирно кон нив, а пред нас – луѓе со пушки!
МОЈОТ ЖИВОТ
Мое-твое, комунизам до даска, капитализам без врска,
транзиција без крај, приватизација без капитал,
Маркс без Енгелс, бирократ до олигарх,
топлотен удар и поларна зима, озонска дупка и
Антарктик без мраз,
поплава од Вардар и пелагониски припек,
двокатни автобуси што смрдат на кромид и пот.
И:
факултет на кредит, докторска на кредит,
автомобил на кредит, стан на кредит,
бојлер на кредит, телевизор на кредит.
А:
леб на картичка, мастики на картичка,
пиво на картичка, сок на картичка,
бензин и нафта на картичка,
сметки на картичка.
И уште:
автобуска карта во кеш,
чистење чевли во кеш,
семки и сончоглед во кеш,
букет цвеќе во кеш,
бакшиш во кеш,
курва во кеш.
Но:
дишење воздух без пари,
пиење вода од јавна чешма без пари,
јавно ве-це без пари,
прошетка покрај кејот на реката без пари,
малтретирање од шалтерската службеничка без
пари,
мижење без пари.
Ете, таков е мојот живот.
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ДЕЖА ВУ
И уште еднаш како дежа ви:
ти повторно ме лажеш,
а јас повторно ти верувам.
ЛОШИ ВРЕМИЉА
Дојдоа лоши времиња, сине.
Небото е матно,
а сонцето го нема.
Ох, какво клише, ќе речеш ти, синко,
секогаш времињата биле лоши.
И нема да знам што да ти одговорам тогаш
кога нема да имам некој денар во џебот,
туку ќе ми се мотка само расипаниот iPod
низ испуканите раце.
Ах, што си старомоден, татко,
ќе ми речеш ти потсмешливо,
фрли го веќе еднаш тоа ѓубре
од пред еден милениум
и фати се за работа,
со носталгија ништо нема да направиш.
Да, ќе ти одговорам тогаш,
во право си, синко,
навистина не знаеш што се тоа
лоши времиња.
Славчо Ковилоски (1978, Скопје) е македонски поет, прозаист, книжевен историчар и културолог. Автор е на една
збирка раскази, две монодрами, три поетски збирки, три
романи и неколку монографии од областа на книжевноста, историјата и културологијата. Со свои творби е
застапен во повеќе списанија во Македонија и во странство. Добитник е на повеќе награди, меѓу кои „Григор
Прличев“ за поема и државната награда за наука „Гоце
Делчев“. Одржал повеќе предавања за урбаната култура на повеќе факултетски центри и на повеќе културни
манифестации и установи во Македонија и во странство. Работи во Институтот за македонска литература,
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ДПМ
Виолета Мартиновска

ПРОМИСЛА
ТАЈНА

АЗБУКИ

Молкот
е глагол
упорит
јадровит
сè
дури
не стане

Тајни азбуки
расчитувам
апокрифи
раздиплувам
ризници
подотворам
восхити
принесувам
трепети
молкум
пред
буквите
исповедам

Песна

ГОЛГОТА
Не ги кријам лузните
така помалку болат
така подлабоко
го резбаат:
моето житие.

А
слушаат ли
величијата
вековите
вербите?

ИСЦЕЛИТЕЛ

КЛИМЕНТЕ

СВЕТИ НАУМ

СЛИКАР

Со каква
пофалба светлообразна
да те украсам
украсу торжествен?

Ангеловидно
испитуваш
тајни знаци.

Трогнува
молкот
дамарна
тишина.

Ги кријам платната
од себеси
тревожни
но
се – е – дно:

Со какво
достоинство
песни благодарници
да ти принесам
песно исцелителна?
Со каков глагол
да те воспеам
азбуко насушна?

Глаголиш
ликот да го
светлообразиме.
А
Патот
е
Долг
величајши
Клименте!

Исконски
убавини
чудесии
вековни.

бојам.

ПРОМИСЛА
На мајка ми
Болка
среде твојата
раскошна тишина.
Не ме обвинуваш
оти
чедо сум ти
даровно.
Чекаш
спокојно.
Јато гулаби ли?
Детски гласови ли?
Немееш
од болка:
мајчинска.

Виолета Мартиновска (1970, Скопје) е доктор по филолошки и по историски науки. Работи како професор на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје. Била раководител на научноистражувачки проекти во земјата
и низ светот (Киев, Софија, Белград). Била претседател на: Меѓународен мултикултурен контакт клуб, прва научна
средба „Св. Климент Охридски“. Работела како рецензент за книги во весникот „Дневник“ и како уредник во списанието „Современост“. Рецензент и промотор е на голем број публикации. Учествувала на повеќе конгреси, симпозиуми,
конференции, семинари во земјата и низ светот. Има објавено 23 книги и над 360 текстови во периодиката.
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МАНИФЕСТАЦИЈА

АНТЕВО СЛОВО

Н

а 4 октомври годинава, во
Спомен-собата на Анте
Поповски во Центарот за
култура на Општина Ѓорче Петров,
започна официјалниот дел на второто издание на Меѓународната
поетска манифестација „Анте Поповски – Антево слово“. Пред голем
број вљубеници во словото и почитувачи на делото на нашиот голем
поет, уште еднаш се потсетивме на
неговите заветни стихови и се уверивме дека неговото дело допрва
добива свое толкување во македонската поезија, меѓу другото, и
преку живиот поетски збор на македонските поети од сите генерации.
Пристигнатите 65 поетски ракописи
минатата година и достојните за
почит 87 годинава на Конкурсот за
необјавена стихозбирка за наградата „Антево перо“ се речовит доказ за
тоа.
Годинава како најдобар од пристигнатите
жири-комисијата
го
издвои поетскиот ракопис „Дупка“
на Александра Димитрова. На поетите чиишто збирки се најдоа во
најтесната конкуренција – Михајло
Свидерски за „Граници“ и Сузана
В. Спасовска за „Јазикот на светлината“ – им беа врачени придружни
награди „Антев златник“ со ликот на
поетот. На младата поетеса Емануела Ковачевска Китановска, за ракописот „Кожена душа“, ѝ беше доделена нововостановената награда
„Антев часовник“, која во иднина ќе
се доделува на поети до 25 години,
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како симбол дека нивното време
допрва доаѓа.
На 5 и 6 октомври Манифестацијата продолжи во Лазарополе, родното село на Анте Поповски. Во хотелот „Калин“, под раководство на
проф. д-р Кристина Николовска, се
одржа симпозиум насловен „Антево
дело“. На него беа покренати голем
број литературни, литературно-теориски, јазични, културолошки, филозофски и општествени теми, како
и теми од историјата на уметноста,
естетиката, културното живеење
итн., преку животот и делото на
Поповски. Свои трудови изнесоа
проф. д-р Венко Андоновски, проф.
д-р Кристина Николовска, д-р Атина
Цветаноска, доцент д-р Атанас
Чупоски, м-р Симона Петровска, м-р
Наташа Данчевска и м-р Митра Блажевска. Сите тие со своите искажувања расветлија дел од многуте
аспекти на Антевиот живот и дело:
како поет – родољубив и универзален, како творец кој знаеше од
колективните архетипови да направи лични, како храбар иноватор
и директор на „Нова Македонија“ и
на „Вардар филм“, како сценарист,
како пријател, учител, татко... Исто
така, беше образложен и прилогот
на Панде Колемишевски, кој за жал,
не беше присутен. Заради сите придонеси како директор на „Нова Македонија“, тој смета дека Анте Поповски е „зачетник на помодерното
македонско новинарство ослободено од строгата партиска лексика,

кој го посеа семето на современиот
израз во текстовите, на нивната колоритност и поинаква стилистика.“
Наредниот ден ја посетивме
родната куќа на Анте Поповски,
стежната од преполни полици и
спомени. Човек не може да не се
чувствува привилегиран кога може
да ги допре безбројните книги од
сите можни области со кои Анте
со години се дружел, да седне на
столчето на кое работел, да ѕирне
низ прозорецот низ кој и неговиот
поглед заталкувал додека ја пишувал „Светата песна“... Исполнети
со возбудливи впечатоци, чествувањето го продолживме на платото пред бистите на Кочо Рацин,
Анте Поповски и Симон Дракул во
Паркот на поезијата, во близина на
Спомен-куќата на Поповски. На овој
магичен простор проф. д-р Венко
Андоновски ја промовираше „Книга
за Анте“ од проф. д-р Кристина Николовска, долгогодишен проучувач
и проследувач на целокупното творештво на академик Поповски.
Инаку, благородната иницијатива
за оваа манифестација потекна од
Митко Гогов, основач на Здружението за развој на култура и заштита
на културно наследство „Контекст
– Струмица“, и синовите на Анте Поповски, Жорж и Александар Поповски.
Виолета Танчева-Златева

ФЕСТИВАЛ

„ОТАДЕ“
КОНВЕНЦИИТЕ „БУКСТАР“ #5

О

д седми до десетти октомври оваа година,
МКЦ беше дом на петтото, мини јубилејно издание на фестивалот „Букстар“, во организација на издавачката куќа „Антолог“. Оваа година, на
општо задоволство на учесниците и публиката, некои
од настаните во рамките на фестивалот се случија во
коорганизација со Друштвото на писателите на Македонија, а оваа синергија се покажа како ненаметлив патоказ за тоа во која насока би можеле да се
случуваат и други книжевни фестивали, па и културни настани воопшто: вклучувајќи и други институции
(и академски заедници?), кои би ѝ дале дополнителен шарм и тежина на вертикалата што манифестацијата се обидува да ја изгради.
По отворањето на фестивалот (7.10.) и запознавањето на гостите-писатели со членови на ДПМ, Ана
Мартиновска и Ана Василева го претставија краткиот роман „Двојно стакло“ од Халдора Тородсен од
Исланд, по што беше претставен и романот „Воспитување девојки во Чешка“ од Михел Виваг од (да, точно
така) Чешка. На прашањето „како го замислува идеалниот читател“ поставено од Ана Василева, авторот
провокативно одговори: „Како гола жена во када“, по

што, сосем природно, следуваа неколку секунди неприродна тишина.
Првата вечер од фестивалот заврши со забава, со
музика по избор на Халдора Тородсен од Исланд, а
вториот ден (8.10.) започна со работилницата што славниот српски рапер, колумнист, а од неодамна и писател Марчело (Марко Шелиќ) ја одржа со група млади.
Попладнето беше одржана книжевна дискусија на
тема „Да се биде европски романописец денес“, во која
учествува Кадер Абдолах од Холандија, Михал Вивег
од Чешка и членовите на ДПМ Луан Старова и Оливера
Ќорвезироска. Настанот го модерираше претседателката на ДПМ, Соња Стојменска-Елзесер. Истиот ден, по
двата подкаста што Душко Крстевски ги одржа со Халдора Тородсен и со Марчело, Мерсиха Исмајлоска ги
промовираше книгите на Кадер Абдолах, холандскиот
писател роден во Иран. Освен промоторката, разговор
со инспиративниот автор водеше и Ана Јовковска. По
промоцијата на Абдолах, проф. Венко Андоновски ги
промовираше романите „Лавр“, „Соловјов и Ларионов“ и
„Авијатичарот“ од овогодишниот лауреат на наградата
„Букстар“, рускиот писател и медиевист Евгениј Водолазкин. Овој ден беше затворен со забава со музика по
избор на Слободан Шнајдер од Хрватска.
Следниот ден започна со нова книжевна дискусија
на тема „Во сенката на читателот“, во која учествуваа
Халдора Тородсен од Исланд и Калина Малеска и
Фросина Пармаковска од Македонија, а разговорот го
водеше проф. Весна Мојсова-Чепишевска. Следниот,
претпоследен ден од фестивалот (9.10.) почна со два
подкаста што Душко Крстевски ги сними со Венко Андоновски и Евгениј Водолазкин (достапни на веб-страницата на Антолог.мк), а продолжи со средба на Клубот
на читатели со авторот Кадер Абдолах и со претставување на книгата „Исцелување на светот“ од Слободан
Шнајдер, промовирана од Ана Стојаноска, а за која поздравна беседа одржа Владимир Милчин. Вечерта, пак,
од страна на Иван Шопов и Ѓоко Здравески (познати
нечленови на ДПМ), беше промовирана книгата „Малтерего“ од Марчело. Оваа вечер заврши со забава со
музика по избор на гостите, а целиот фестивал, кој оваа
година беше организиран под мотото „Отаде“, заврши
следниот ден (10.10.) во Салата за седници на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Овде лауреатот
Евгениј Водолазкин одржа универзитетско предавање,
пред да му биде врачена наградата „Букстар“.
Живко Грозданоски

Стожер | бр. 132 (3/2019)

25

100 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО
НА ДИМИТАР МИТРЕВ

„Н

На 14.10.2019 година,
во просториите на
Друштвото на писателите на Македонија, се одбележа
стогодишнината од раѓањето на
основоположникот на македонската книжевна критика, академик Димитар Митрев (1919 – 1976).
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Уште во 1938 година, кога бил
формиран Македонскиот литературен кружок во Софија, Димитар
Митрев, како емигрант, членувал
во него заедно со Никола Вапцаров, Коле Неделковски, Ѓорѓи
Абаџиев, Антон Попов и со други
прогресивни македонски писате-

ли кои работеле за афирмирање
на македонската национална кул
тура. Во периодот меѓу 1974 и 1976
бил ректор на Скопскиот универзитет. Бил член на разни факултетски, универзитетски, градски,
републички и сојузни одбори. Бил
еден од основачите на Друштвото на писателите на Македонија,
чиј претседател бил повеќепати.
Бил редовен член на Македонската академија на науките и уметностите од нејзиното основање. Бил
уредник на списанијата „Нов ден“ и
„Современост“, а исто така, и член
на повеќе домашни и странски
научни и културни друштва. Бил
републички и сојузен пратеник. Добитник е на повеќе републички награди, меѓу кои и на наградата „11
Октомври“. Одликуван е со Орден
на братство и единство од I ред,
Орден на трудот од I ред и Орден
заслуги за народот со златен венец.
По повод столетието од раѓа
њето на Димитар Митрев свои
пригодни беседи имаа универзи
тетските професори Јелена Лу
жина, Илинка Митрева и Иван
Џепароски.

100 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ДИМИТАР МИТРЕВ
Јелена Лужина

МИТРЕВ: ALLEGRO
VIVACЕ (CON BRIO)
Од сто полни години – колку што
изминаа од неговото раѓање на
14 октомври 1919 г., во Дедеагач,
Грција – Димитар Митрев ги пропуштил речиси 44. Тоа е речиси
половина од календарскиот век кој
денес, ете, и формално се затвора.
Блаже Конески, простувајќи се од
него на 25 февруари 1976 г. во МАНУ
(уште една од македонските научни
и културни институции во чие создавање и двајцата директно учествувале!), зборувал дека „трагите
што тој ги остави се широки и неизбришливи“; дека тој „по својот позив на критичар беше повикан да го
расчистува теренот за еден нов
дух на хуманистичка акција“; дека,
благодарение на големата дарба на
публицист и полемичар, тој перманентно и „речито“ се искажувал за
„судбината на македонскиот народ,
го објаснувал неговото минато, ја
бранел неговата сегашнина и мислел на неговиот натамошен развиток“... (...) „Иднината ќе даде суд за
секого. Митрев е веќе со иднината“
(Конески, 1978: 7) – поентирал Конески тогаш, пред 43 години и осум
месеци.
Еве нè, денес, собрани во таа иднина.
Нè собра еден од нејзините клучни, автентични и апсолутно неоспорни проектанти од епохата
1945/50, куражниот буревесник кој
три полни децении – до февруари
1976, до последниов здив, како што
велат во вестерните... – буквално,
со зборот и со делото, го следеше/
„покриваше“/ коментираше тогаш
мошне интензивниот и провокативен сектор на македонската култура. И хуманистичката наука. Макар
што предимно се занимаваше со
литературата, нејзината теорија и
критика, Митрев го провоцираа и
интригантните сегменти од македонската политичка историја, сензациите од општествениот живот,
дури и рецентните театарски случувања. Неговото ревносно пишување
театарски критики, печатени врз

цели страници од тогашната „Нова
Македонија“, струката денес ги третира како драгоцен извор на театрографски податоци од прв ранг.
Никогаш пред и по Митрев, театарските критики во Македонија не
биле печатени врз цели страници,
голем формат!
*
Неизлечливо љубопитен, динамичен, комуникативен, жовијален,
неоспорно духовит, згора на сето
и хередитарно „оптоварен“ со она
старовремско, типично левичарско
„чувство на одговорност“ кое – вели
Сартр – треба да го споделуваат
сите „ангажирани“ или јавни интелектуалци, Митрев животот го поминал како воркохолик. Раздавајќи
се искрено и без задршка. На сите
страни. Современиците сè уште прераскажуваат дека неговите универзитетски предавања речиси имале
формат на митинзи на кои, освен
матичните му студенти по македонска литература, редовно се собирале и новинари, актери, секаков свет,
обичен свет. Беа тоа времиња кога
на македонистика катагодина се запишувале по стотина и повеќе студенти. Знам колкумина се запишале
годинава – само на факултетот што
го носи името на Блаже Конески
– ама бројката галантно ќе ја одмолчам. Туку ќе потспомнам, не без
горчина, дека Конески велеше оти
на Македонците татковината им е
во јазикот...
Современиците сè уште раскажуваат дека ораторските вештини на
Митрев биле демостеновски фасцинантни. Впрочем, како и неговите
недобројни полемики што ги водел
страстно, остро и крајно бескомпромисно. Онака како што ги пишувал
и книжевните критики: директно,
en garde, va banque. Димитар Солев, денес малкуцка подзаборавен
писател од голем маштаб и од исклучителен формат, ваквите рицарски подбуцнувања та војувања на
Митрев шармантно ги евоцира во

својот елегичен, благосаркастичен,
во основа сентиментален расказ со
наслов „Крап во када“ (1998). Да се
прочита, задолжително!
Празнината која Митрев ја оставил, освен што никогаш нема да се
пополни, ќе зјае вјек и вјеков.
*
Митрев е еден од лидерите на основоположничката промакедонистичка генерација на која ѝ се „паднало“ да ја обмисли, да ја втемели и
промотивно да ја развива севкупната македонска хуманистика, за потоа систематски да ги поттикнува и
перманентно да ги следи/евалуира
и двете нејзини клучни стратегеми:
научната и творечката, уметничката.
Митревата левичарска генерација
еретици и сонувачи, неповторлива
победничка генерација од речиси
митскиот маштаб, по многуте нешта
беше и останува единствена. Дури и
по фактот дека, тоа време, нејзините
протагонисти ги броеле или ги добројувале одвај дваесетите годинки
од своите млади животи...
Во пустата 1944/1945 година –
беше тоа забревтано време, еднакво и еуфорично и драматично, но и
мошне опасно, се разбира... – токму
овие усвитени дваесет-и-нештогодишници наеднаш се соочиле со
незамисливите можности да го пресоздаваат светот. И да го прават тоа
со полна сила. Повеќе сила отколку
фактичко/формално знаење, повеќе
страст отколку трпение и такт, повеќе кураж отколку искуство, метод
или стратегија... Добро, имаше меѓу
нив и понекој хередитарен несангвиник, предодреден, но и едуциран
за тешки и системски дејанија – на
пример: за нормирање на јазикот
(Конески) или за организирање на
театарот „како систем“ (Ќостаров)...
Ама и тие – сериозни и тактични
(„мислечки“) поединци – донкихотски беспоштедно учествуваа во создавањето на државата. Не само во
сферите кои им биле „професионална ориентација“ или „потесна специјалност“, туку секаде каде што ќе
притреба. И колку што ќе треба. „Еј
гласни поколенија на склупчен народ“ – ќе рече за нив – но и за себе!
– Гане Тодоровски во песната „Нашинска (II) или Песна за Димитар
Митрев“. Склупчен народ, уф!
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Тагувајќи ја истата тема, Конески
ќе зборува за смачкано племе. Чашуле за болно племе... Белки не
треба сега да професорираме оти,
кај нив, и трите атрибуции се метафори, моќни поетски слики кои го
артикулираат ставот, загриженост,
моментниот бес, чувство на повреденост, what ever... Ама ќе се осмелиме ли (сите заедно) истите три атрибуции да ги тестираме, денес, во
таканаречената стварност? Сѐ уште
ли се тоа само метафори?
Победничка Македонија на гласните поколенија на Митрев, Конески, Ќостаров, Милчин Илија, Чашуле, Тодоровски... како никогаш
да не била толку сплотена и толку
искрено ја споделувала вербата во
сопствената биднина!
Биднина – колку тоа звучи гордо!
Чита ли некој, уште, во оваа земја?
*
Што ни е Митрев нам, денес? Што,
воопшто, знаеме за него? Умееме ли
тоа знаење да го имплементираме
во ова нејуначко време што го живееме, да им го пренесеме на денешниве дваесет-и-нештогодишници
и на оние што се под дваесет? Или
ни е најлесно да го сведуваме на
мит и на анегдота, што неминовно
значи дека и ставот за него го градиме без познавањето на меритумот на неговиот неоспорен и толку
проклето автентичен феномен?
Нели е време одново да си го освестиме Димитар Митрев? И не
само Митрев, туку и целата негова
победничка генерација, тие гласни
поколенија на кои несомнено им
должиме, многу! Квалификативот
многу несомнено ја вклучува и самата држава која, ете, здружно си ја
урнисуваме.
Потсетувам на планетарно славната досетка на Енди Вoрхол – онаа
за 15-минутната инстант слава која,
нели, ќе ја има и веќе ја има секој
човек штом ќе се закачи на Фејсбук.
Нели сите живееме во нарцистичката култура на општи места и на
сеопшто дерогирање на сите традиционални вредности, кои (наводно)
веќе никому не му требаат?
Има ли вредности и надвор од
Фејсбук?
Едно е сигурно: славата на Димитар Митрев ниту е инстантна ниту
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15-минутна. За пак да го освестиме
тој факт, несомнено ќе треба да ги
препрочитаме неговите петнаесетина книги и да му ја потсуредиме
библиографијата во која некои
текстови просто не се внесени.
Оваа забелешка за докажаната
невнесеност се однесува, пред сè,
на театарските критики чиј статус
го проверив лично, но – веројатно – и на некои други, кои останале превидени. Ќе треба, веројатно,
да се обмислат и некои технички/
технолошки постапки преку кои
севкупната митревиана ќе стане
пристапна и пребарлива во секоја
смисла. Ќе треба, претпоставувам,
соодветно да заживее и некогашниот стан на Митрев, кој (како легат)
интегрално ѝ е подарен на МАНУ за
да стои достоинствено закатинарен
со години. Ќе ја обмисли, белки, некој евентуалната можност имагинативниот потенцијал на тој стан да се
престори во живо место: некаков
истражувачки центар за книжевна
наука, критика, есеистика, публицистика, семантика на секојдневието,
културната меморија, што било од
она кое го гледаме низ белите светови, по градовите кои своите маркантни сограѓани успешно ги транспонираат во брендови...
Се разбира, ниту зборувам ниту
би се осмелила да зборувам за конкретни акции. Зборувам само за поетска правда која – белки – во оваа
земја би можела да е поефикасна
од таканаречената конвенционална
или јуридичка правда. Денес мошне бавна и релативно суспектна по
својата ефикасност.
Куриозум на кој вреди да се потсети е фактот дека, во турбулентната
граѓанска биографија на Димитар
Митрев, правда е еден од маркираните тематските зборови. Таа биографија е последен пат службено
ажурирана пред десет години, во
фамозната Македонска (крипто)
енциклопедија (МАНУ, 2009: 966,
том 2), која е службено повлечена од употреба, што подразбира
дека, формално-правно, не постои.
Сепак, ние што ги имаме нејзините
„непостоечки“ примероци, од нив
дознаваме дека односниот „литературен критичар и теоретичар,
универзитетски професор, антологичар, полемичар и историограф“ во

Софија студирал право, а во Скопје
„ги извршувал и функциите член
на Врховниот суд (1945) и помошник-јавен обвинител (втората половина на 1946 и пролетта на 1947)“
(1946/1947)“ (ibid.).
*
Пеперутка, за крај:
На речиси сите фотографии кои
ги имам видено, Митрев е не само
беспрекорно облечен (урбано/конвенционално костумиран), туку,
преку облеката, упорно го акцентира
сопствениот граѓански велтеншаунг, како би рекол Крлежа. Акцентот
е неговата константна машна-пеперутка, cravatta a farfalla, носена
секојдневно и во сите можни бои,
многупати дури и шарена, наконтена
со најнеочекуваните модни дезени.
Целоживотен левичар, партизан,
комунист, јавен интелектуалец,
еден од најекспонираните носители на највисоките и најпрестижните
општествени функции во државата кој, ете, упорно и јавно декларира дека е и – Господин! Граѓански
уредeн, пристоeн, со манири и (најважно) СВОЈ. И дека има право на
таков избор. Дека неговиот живот
е – негова работа. Дека е индивидуалист по ген, не само по определба. Персона со голема почетна
буква. Слободен човек. Како и секој
автентичен творец: писател, сликар,
музичар, актер, научник...
Сум имала неверојатна среќа со години да ги дружам некои од најмаркантните современици на Митрев и
со нив да зборувам (надолго и нашироко) не само за него, туку и за
времињата што тие ги живееле, со
кои војувале и кои понекогаш успевале дури и да ги надитрат. Тогаш
ригидниот колективистички социјализам упорно ни го наметнуваше
егалитаризмот и кокодакаше за унификација во која, нели, сите требало
да сме рамноправни и исти. Бидејќи
само така можевме да бидеме контролирани. По сите основи.
За среќа, исти сепак не биле баш
сите, ниту, пак за среќа, можеле исти
да бидат.
За среќа, Македонија на генерацијата на нејзините основополжници
(оние од малиот ама моќен ешалон
на гласни поколенија на склупчен
народ) беше и ќе остана херетичка:
идеална, фикционална, победничка,
творечка и, се разбира, сонишна.

КОН СТОГОДИШНИНАТА
ОД РАЃАЊЕТО НА
ДИМИТАР МИТРЕВ
ИВАН ЏЕПАРОСКИ
(...)
Дијалогот не може и не треба
никогаш да заврши, зашто бидувајќи во дијалог со нечие дело
ние тоа дело го оживуваме и го
правиме живототворно и едновремено и себеси се вградуваме
во него, а на тој начин ја градиме
и стануваме дел од традицијата,
токму онаа културна и историска традиција за која толку вехементно говореше и пишуваше
Димитар Митрев.
Кога пред повеќе од една деценија го подготвував антологискиот избор од современата
македонска есеистика насловен
едноставно како „Македонскиот есеј“ (2008), не случајно како
воведен во оваа антологија го
застапив есејот на Димитар
Митрев „Сказанија од искони“,
посветен на херменевтичката
анализа на првата песна „Сказанија од искони“ од прочуената и

култна поетска стихозбирка на
Славко Јаневски „Евангелие по
Итар Пејо“ (1966). А во овој свој
есеј Митрев е во постојан творечки дијалог со Јаневски, но и со
севкупната македонска трагична историја. Затоа зборовите на
Митрев и денес нè предупредуваат и нè подучуваат да не заборавиме дека:
„СКАЗАНИЕ ОД ИСКОНИ е изворниот симбол за доаѓањето на
свет на еден народ што сонце ќе
бара, а од век до век ќе сретнува
темнина. Траење во небиднина. И
сè така – од мугрите на паганизмот низ христијанското просветлување и сè поблизу: низ борбите за словенско осветлување и
битките за народна и политичка
легитимност, и веднаш по нив и
пак со неумоливоста на превратничката судбина – да се најде во
преграб на маќеата-историја. (...)
И пак во овој евангелски почеток

ќе биде изречено: него ќе го јаде
секој враг и брат. И колку пати
братот бил само враг и колку
неизмерно долго небратското
лиферувало во името на братството. Се изречува со овој стих
проклетството кон онаа тирански најверна, а во светлината на
братството, како пародија, најневерна сопатница по патот на македонската Голгoта“.
И од овој извадок се воочува дека Митрев е постојано
во еден творечки дијалог: најнапред со исконите и со историјата,
а потем со македонската Голгота
и со поезијата на Јаневски.
(...)
И затоа дијалогот со Димитар
Митрев е жив и поттикнувачки,
како што и денес е живо, неосамено и поттикнувачко неговото
книжевно и културно дело.
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100 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ДИМИТАР МИТРЕВ
Илинка Митрева

T

ешко е да ce пронајде човек
толку вкоренет, толку предаден, толку „во ситуација“
во сопственото време и совремие.
Понесен од хероичноста на изградбата на повоеното македонско
општество и како дел од него, широкиот гест на акцијата на Митрев
ги удира темелите на книжевната
критика.
И не од позиција на моќ, туку од
моќната позиција на фин естет, на
arbiter elegantiarum, тој ги поставува
високите стандарди на ексклузивниот спој на интуиција и ерудиција
во поимањето на книжевното. Ослободено од баластот на тековната
реторика и сведено на чисти суштини, делото на Митрев ќе претставува cè поголем предизвик за идните
проучувачи.
Точниот суд ce мери со аршинот
на профетството. A таквите судови
ce дел од прецизниот инструментариум на критичарот Митрев.
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Знаејќи дека нема ремек-дела во
вечноста, туку само дела во историјата, a дека историјата ce живее
сега и тука, тој страсно ce вклучуваше во моментот, го живееше,
го создаваше и го пресоздаваше.
Присутноста е cè – велеше тој. A ангажманот – моторна сила на филозофијата на доследниот активизам.
Одгледан во духот на „идеалната
претстава за Македонија“ – и како
семејна традиција, но и како личен
залог – Митрев ce вбројува во плејадата расни борци за афирмација на
националното.
Умееше, со громкиот глас и тврдиот аргумент, со точниот показ на историскиот факт, но и со возбуда на
романтик, да ги засени, да ги замолчи, да ги фрли во очај оспорувачите
на македонството.
Чистата линија на неговиот национален вознес што ја следиме не
само низ делата од политичко-историски карактер, туку и низ хроника-

та, есејот, анализата, диспутот, полемиката е линија по која треба да
врвиме и денес во можеби најтешките моменти од нашето постоење.
Далеку од обичното, a сепак
близок до секојдневното, непријател на тривијалното, но со свест
за минливото, Митрев живееше со
стил на антитетичен игоовски јунак.
Боем и академик, денди и визионер, посетител на пазарите и суверен учесник на симпозиумите, тој
ја градеше онаа лична митологија,
спрега од телото и намерите, во која
ѕиркавме ние – восхитените посматрачи. Во таа приватна и често тајна
митологија, но по правило коментирана од јавноста, засекогаш ce сместени големите теми на неговата
егзистенција.
Извадок од текстот „Митрев“
од Илинка Митрева, поместен во
нејзината книга есеи „Текстови:
есеи и студии“, Скопје: Три, 2008 г.

Драги Михајловски „„Лилјак“ (второ од три продолженија)
Молсна.
Потоа во другото. Го зацица.
Потоп ја зафати неподготвената
уличка. И не можев да го видам
кога шмугна меѓу расјето. Потоа
само уште сенки и лепливи стапки
по калиштето. Нешто како пукот
во близината. И присмирена појка
на мршојадец.
Захарија дојде и ме гушна
лилјачки. И сѐ така ме гушкаше. Ќе
ме задушеше од гушкање. И сетив
во дамарите туѓа радост пресечена од звук на неточена бичкија.
„Страв ми е за тебе, Михајло”
рече. „Се плашам ќе те растргнат.”
Ништо не се случи. Си го прибрав
газот и со срце посветено на Захарија се предадов на нафаката. И
тргнавме. Под стража. Или почесна регимента. Кој тоа можеше да
го знае?
Непознатото е менѓеме. Студенило на срце што стега.
„Нема зошто да се плашиш, Захаријо.”
„Ти си единствен што ме вика Захарија.”
„Да. Секогаш ги сакам полните
имиња.”
„Јас сум Заха.”
„Добро, Захаријо.”
И продолживме. И уште ѝ објаснив сѐ за движењето. Дека сум го
испитувал неговото потекло. Дека
секое движење може да се почувствува. Дека моја специјалност е
испитување на можните правци
на секое движење. Кон што тие
водат и до што доведуваат. И дека
не треба да се плаши од ситни застранувања. Дека сѐ што се случува е привремено. Дека и ние сме
привремени. Дека до крајната цел
има привремени цели. И сѐ така.
„Се тресам,” ми рече и лилјачки се
впи во мене. И пак продолживме
низ душата на едно црно луњише
што нѐ натера искиснати да следиме некакви сенишни двоношци.
И нѐ зближи. Со Захарија никогаш
порано не сум бил толку близок.
Дури почувствував дека можам сѐ
да ѝ кажам. Па дури и да ја заљубам. Како ли се сакаат лилјаците?
Во големата сала немаше ништо.

Нѐ дочека мирис на нем и црна
земја. Неколку празни седела. И
коров. и се случи.
„Првин ти!“ рече заповедникот.
И ме зграпчија. Сетив по три
тапави прсти во гркланот. Тркалезен бол во градите. Ќе ме сакатат.
Писна Захарија. И сѐ така пискаше.
Се расписка од пискање.
Ме стегнаа. Со црно ножичиште
ми ги доскратија крилјата. Уште
недоразвиени. И ме потурија со
жешко ноќно водиште. И сетив
како се поболувам од овчи сипаници и тифус. Во постоењето маларија. Со бројче набиено на врат
морав потоа да лежам во седелото. Стуткан. Измајмурен.
Отспротива ја легнаа Захарија.
Мојата лична Захарија лилјачка.
Скукулена за молитва пред лилјовојникот. И ја налегнаа лилјаци. И
таа збифташе.
Потоа одеднаш сѐ се спои со
темницата. И тишината.
Замокрив.
„Ќе се жалиме,“ рече.
„Нема кому да се жалиш во темницата!“ одговорив.
„До темницата ќе се жалиме“
молеше.
„Таа нема уши,“ објаснив „а и
лицето ѝ е разлиено.“
„Се предаваш,“ заграка. „Ти се
плашиш.“
„Јас нема зошто да се плашам,
Захаријо. Јас ве ќе не сум човек.“
„Зарем летачите не се плашат?“
праша.
„Овде нема луѓе да се плашат,“
заклучив.
„Летачите се плашат од приземјување,“ заврши таа и тетеравејќи се, се скри во мене. Некакво
тивко гракање извираше од неа.
Таа липаше.
„Мирно!“ се зачу одненадеж однадвор.
„Мирно кога ви реков!“
„Стројте се лешпери! Слушате?“
Сѐ се слуша во темницата. Црноштурецот и звукот задоцнет од
слепа светулка што заскитана се
мушнала меѓу големи летачи. Ќе
да има тајна сила во темницата.

(Во „Раскази од шести кат“,
Скопје: Каприкорнус, 2003,
стр. 21-39.)

Некоја недореченост и злонавест
што вознемируваат и нѐ тераат
да се прибираме. Каде било. Пред
нејзе да се прибираме. Сѐ што
постои се прибира. Светот е прибирање. И неразјаснет страв од
темничиште.
Полноќ ли беше ако ноќ беше.
Одеднаш се раскалапија ѕидиштата. Се растемели куќиштето. Се
расцепи просторот и мрак почна
во мракот да навлегува. И рачишта
од перја почнаа да се подаваат. Со
подмолен потсмев во загработ. И
продорно гласиште го здроби ноќниот мир на привидот.
„Станувајте лешпери!“
„На нозе да ве има!“
„Проклети пезевенци!“
„На летање, чувте? На л-е-т-ањ-е!“
Времето спие. За нас нема време
за спиење. Во мракот кружат
бацили на овча кашлица. Полетавме некако. И јас и Захарија. Измачени. Со поспано виење на заразените дамари. При нивното болно
активирање кон беспроѕирноста.
„Колку време траеше сонот?“
праша Захарија.
„Сонот трае вечно,“ одговорив.
„Мислев, нашиот сон колку
траеше?“
„Сонот е неделив а траењето непостоечко качество.“
Најтешко е да заспиеш. Ако тоа
ти успее автоматски престанува
важењето на проклетите закони.
Во бестежинска состојба исчезнува лепрата. И стануваш нудистички господар на бели дојки.
Од темницата шикна црна гадурија. и како темна фурија профучи крај (нас). И пак во темницата
исчезна. Недофатливо.
„Колку бавно летаме,“ рече Захарија.
„Фуријата е многу брза“ објаснив.
„Сакам да сум брза како неа.“
„Никој не може да биде брз како
фуријата. Таа има посебен залет
при летнувањето.“
***
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СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА

ВО СЕЌАВАЊЕ НА МОЈАТА МАЈКА
Трајче Кацаров
ВОЛШЕПСТВАТА НА МАМА

МАЈКА

Во целиот свој работен век
мajка се жалеше како
во Предарата „Македонка“
сместена на крајот од градот
ѝ било тешко
додека ги претворала
деновите во ноќи
и ноќите во денови.
Го правела тоа за да биде
сѐ како што треба –
вретената полни преѓа,
а дома сите сити и на број.
Слушавме за маките на мама
и немаше детска игра во која
некој не ќе посакаше
да ги повтори нејзините волшепства.

Ја гледам мајка ми,
облечена во црно меѓу
ораницата во нивата.
Грутките земја ја
спрепињаат во одот.
Ту со раката ќе се
потпре на некој
испревртен корен од лоза,
ту на некое кревко
стебленце на вишна.
Се движи кон мене
и станува сѐ помалечка.
О Господе, велам, гледај
како близината нѐ смалува,
ни пречи да го почувствуваме
коренот на родот.
Ја подавам раката и
ја полнам дланката со
рапава кожа и очај.
Смртни сме!
И само таа, смртта, може
да нѐ извиши во
меѓусебното разбирање.

РАЗГОВОР
Ѝ велам на мајка ми:
– Немам повеќе соништа,
– Сон да имаш – ми одговара таа.
– Немам љубов – ѝ велам,
– Среќа да имаш – ми одговара таа.
– Верба немам – ѝ велам,
– Ден да имаш – ми одговара таа.
– Здравје немам – ѝ велам,
– Лек да имаш – ми одговара таа.
– Немам живот – ѝ велам,
– Век да имаш! – ми одговара таа.
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***
Седам крај постелата
на болната мајка.
Гледам како полека
се подготвува да замине
во соништата –

со истиот израз на лицето
со кој заминуваше
на кафе-муабет кај соседите.
Оттаму бргу се враќаше
зашто татко се лутеше ако задоцни.

СТРАВ ОД МРАКОТ ВО
СОБАТА
Само тогаш кога во глувата ноќ
ќе прашав: „Мамо, спиеш ли?“
и кога таа ќе ми одговореше
„Не спијам, чедо“,
станував силен и подготвен
да ги победам сеништата на мракот.
Мама со будноста своја ме заспиваше.
А кога наутро ќе ме огрееја
првите зраци на сонцето
и ќе го слушнев
првиот црцор на птиците,
знаев, додека мама е со мене
мракот ќе губи во битката
со чуварот на моите соништа.

РАСКАЗ

КУЌА
МИХАИЛ РЕНЏОВ
Кога ќе изградиш Куќа-восебе, како во себе да си ископал темели, како да си изѕидал
ѕидови и калкани, меѓу ѕидовите неколку одаи, еден чардак,
еден потон, два оџака, на оџаците – петел и за петелот – ветер.
На куќата-во-себе како да си
отворил девет џама низ нив да
ѝ влегуваат другите куќи, парче
небо, една црква со осум кубиња
и со еден крст, две трепетлики,
една остарена слива, еден орев
што сам си го засадил, неколку
џунџулиња од градината, со нив
неколку полжавчиња, три-четири пеперуги, две кошници пчели
и осум осилници со оси, стршен
некој и една полна месечина од
која ќе се плашиш и ќе стреперуваш, зашто преку џамот и преку
очите, таа влегува во тебе, заедно
со едно море кое ќе ти бранува во
мислата и ќе те обеспокојува и ќе
те полудува.
Со куќата-во-себе и низ нејзините врати ќе излегуваш на сокаците на Ур и Урук, на Лагаш, Киш
и Нипур, на ридовите на Вавилот
и Нинива, ќе талкаш низ нив како
низ длабините на клинестото
писмо и ќе се враќаш повторно
назад со песните за Гилгамеш во
себе, и не ќе знаеш зошто токму
тој со тебе и болката на Енкиду
низ тебе, зошто токму твоето
тело и твојата душа се одредени
за да се исповедаат низ просторот кај што диши твојата сенка,
на јазик кој ќе го разбираат сите,
небаре самите шетале по долините и горите на писмото изрежано во калта.
Во куќата-во-себе си изградил
и скали по кои се качуваш катаден заедно со жената и децата,
високо сѐ повисоко, мислиш се
качуваш кај Бога. Но пред да
стигнеш до него, ќе те сретне
првиот сосед кој ќе ти рече:
„Твојата книга ја научив наизуст,
зашто секоја ноќ ми ја шепотат

дрвјата крај кои одам и гредите на кои сакам да се обесам за
да воскреснам како што велиш,
со јажето-ореол околу главата“. Потоа ќе те сретне вториот
сосед и ќе те праша дали со тебе
долетуваат или сами од себе се
појавуваат од земја камените
глави од Месопотамија, глинените садови од долината на Нил,
бронзениот лик на Ацтечкиот
крал, амфората во која се криел
синиот тамарис на Сафо, мермерната плоча од Анталија, црвената
грутка од Долината на монасите од Кападокија, молитвениот
камен од Радика во кој и сега
коленичат Богомилите, црниот
камен од вулканот на Санторини,
или шарата со проклетствата на
Перун од Ел Тепе? Ќе се свртиш
околу себе и зачуден од тоа што
ќе го видиш, не ќе знаеш што да
му одговориш – зашто сѐ е тука,
како во најчудесна археологија!
Ќе се качуваш потаму, и уште
потаму и ќе го бараш Господа.
Ќе заборавиш на земјата. Ќе ги
изгубиш пријателите. Ќе мислиш
само на ангелите и на нечестивиот кој не ќе го гледаш, а ќе
чувствуваш оти некаде крај тебе
е, те следи, те ваби и очекува да
ја изгубиш рамнотежата и да се
струполиш прудолу, кај што те
очекуваат поткажувачите и оние
кои ти завидуваат на небесниот
пат. Така ќе заталкаш меѓу облаците. Ќе го бараш Сетворителот
и Седржителот за да му заблагодариш што ти помогнал да изградиш куќа и во куќата Ангелот од
Курбиново, и стиховите-пеперуги
кои излетуваат од твојата уста и
ја осветлуваат шумата од костени, во која пладнуваат елени со
златни рогови и со сребрен ѕвон
ги веселат темелите на куќата и
ги озвучуваат ѕидовите, та кој ќе
помине крај неа застанува да се
наслуша и подмладен да го фати
Патот на Апостолите, пресреќен
што се упатил кон Бога, како
што си се упатил и ти самиот. А,
Господ? Господ не ќе го најдеш
зашто Господ е во зборот, а
зборот си го ставил во темелот,
пред да го ставиш првиот камен,
пред да ја почнеш Куќата-во-себе.

„

„Всушност,
собраното
во оваа книга, а и самиот
наслов на книгата, се резултат на
таа нова творечка возбуда и на неа
гледам како на задоцнета рожба
која својот подостарен родител го
прави среќен и возгордеан. Сега,
кога книгата е обликувана, завршена и во конечното руво, доаѓам
до сознание дека ако не ја напишев, ќе бев сиромашен и лишен од
големото задоволство да се почувствува изразноста на македонскиот јазик во прозен исказ.“
Михаил Ренџов,
„Кон расказите“
(прво издание)

„

„Во дела, каде што поетското чувство е органски
вградено во раскажувачкото, без
да го загрози или да биде загрозено од него, спаѓаат и расказите на
Михаил Ренџов. Затоа тој со право
ќе напише дека тој во книгава ’ќе ја
празнува поезијата со проза‘.“
„Тој речиси ги спојува на едно
место главните текови на македонскиот расказ од Цепенков
до долепотпишаниот, заедно
со основните стилски тенденции, кај нас и во светот – привидно реалистичниот пристап,
фолклорната и друга фантастика, алегориската парабола,
бабељевско-чинговската стилизација, ониричкиот пристап, магискиот реализам и сл.“
Академик Митко Маџунков
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ПОЕЗИЈА

ИЗБОР ОД ПЕТ ЗБИРКИ ПЕСНИ
Михаил Ренџов
Михаил Ренџов (25.08.1936, Штип)
е поет, раскажувач, есеист, преведувач. Завршил гимназија во Штип,
а Правен факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Работел во Националната библиотека „Св. Климент Охридски“ како
советник по библиотекарство. Член
на Македонскиот ПЕН-центар. Член
на ДПМ од 1965 г.
Автор е на дваесетина поетски

книги: „Иселеник на огинот“ (1965),
„Ноќно растење на зборот“, „Каде
од оваа страна“, „На работ од
сонот“, „Страв“, „Полноќ“, „Нерези“
(награда „Браќа Миладиновци“),
„Аутодафе“, „Феникс“ (поезија,
сонети, 1987), „Земја. Потоп“, „Шпил
33“, „Вечната бесконечната“, „Јас
оксиморон“ (награда „Ацо Шопов“),
Псалми“, „Галичица“, „Окарина“,
„Јас. Елегии“ (награда „Браќа Ми-

ОД „ИСЕЛЕНИК НА ОГНОТ“ (1965) ОД „„СТРАВ“ (1976)
НЕ СЕ ВРАЌАМ ВЕЌЕ

ПЕСНА
На Л...
Колку слично има оваа топлина со
тебе
Зелени лилјани, зелено очи ти
обоиле
Врел јуни на чело ми се одмора
Обѕрни се.
Врз ова небо синевина – зелена те
ловам.
Срните нека ме проколнат
На рамна гора на поило зелена те
убивам
Мравките нека ме запалат
Врз оваа црна изгорина
Божилок бел ќе посадам
Ѕвездите да те изгорат.

КАЈ МИ Е ТОА НЕБО
Кај ми е тоа небо тој огин и дождови
Од земја и сув огнострел две булки
И две ноќни птици да одречат
Колибата си ја продадов
(патот ми е жолто море и цветови)
Ноќта црна си ја заменив
(денот ми е ѕвездено поле и ветрови)
Во црно ждребе здивот ќе си го
претворам
Да пронајдам ладна чешма и колиба
И волк да бидам и срна и ѕвездата
да ме однема
Кај ми е тоа небо
Тој огин и дождови?
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Околу сонцето играат јунци
Татко ми одмина
Не се враќа веќе.
Во воздухот шевелат мравки
Мајка ми одмина
Не се враќа веќе.
Во бела ружа – црна бубачка
Јас одминувам
Не се враќам веќе.

СВЕТИЛНИК
Зошто пламнееш
Кога низ темнината
Никој не те гледа.
Завиткан во своето молчење
Ги довикуваш рибите и 		
надворнините
Морските ракови и скорпии
Телото ти го прокопуваат.
Никој не доаѓа.
Само ветерот си игра
Со ангелите на твоите
Очи.
Фатен во примка
Како оголен галеб
Се сомневаш во смртта

ладиновци“); на поемите „Тој“ и
„Предвесница“ (и двете овенчани со
наградата „Григор Прличев“), драмската поема „Апокалипса“; прозната книга „Захариј и други раскази“
(„Рациново признание“); на книгите за деца „Сонување патување“ и
„Ангела сонува“...
Меѓу другите, автор е и на препевот на асиро-вавилонски еп „Гилгамеш“.

И во школката
Сенката што ти ја претвора
Во бисер.

ЕНКИДУ
Каков смртен сега те обзеде
сон?
Лицето ти е мрачно и не ме
слушаш веќе?
					
Гилгамеш
Спиј Енкиду. Сонувај Енкиду.
По небото шета бикот што те
прогонува
Срцето ти е мирно како засонет
цвет
И во него богот на сонцето шета.
Во сонот само воздушни божици
ти нудат
Небесно вино и мирта.
Ме слушаш ли Енкиду?
Бакарен орел ти ја лови птицата
Морето градината ти ја поплавува
На лицето ти расне јужно овошје и
билје.
Ветерот како зол дух
Ти шепоти чудни приказни
Додека ти го губиш зрното на
љубовта
И пропаѓаш во шума
Од болки
Ме слушаш ли Енкиду?
Во очите
Како во извор од жива вода

Подникнува билката на вечноста
Ловците со тажен рог ја
довикуваат
Твојата заскитана душа
Во мојата сокриена
Во мојата сокриена
Енкиду.

ОД „СОНЕТИ“ (1987)
ЗАНЕС
Сè што погледнам затреперува
Сè што именувам се претвора во
стих,
Со мојот здив, милозлив, незгаслив,
Сè што именувам се претвора во
стих.
И самиот сум стих: Огнолик,
немирник,
Упатен кон небото, како лебедот
Во висините, во тишините
ангелски,
Блиски, а далечни, далечни, а
блиски.
Како во облаците молњите,
коњите
Небесни, разџилитени, заскитани
секавици,
Разлетани жар-птици, пламеници.

Ја кревам пушката. Нишанам.
Пукам,
Чунки од натрапникот се
ослободувам.
Крикнувам. Мојот куршум, мене ме
погодува.

СОНЕТ ЗА ЧУДОТО
Ако не сум тука, некаде сум
Некаде постојам, дишам
Некаде летам, извишувам
Ако не сум тука, каде сум?
Ако во мене е ноќта, некаде е ден,
Ако не сум тука, некаде сум
занесен,
Некаде восхитен, некаде вознесен
Ако не сум тука, некаде сум
присутен.
Ме нема ли тука, некаде ме има
Нели таква е вистината
Некаде е исполнета празнината
Некаде полна е целината.
Ме нема ли тука, некаде сум
Некаде дишам кришум, потајум...

ОД „„ВЕЧНАТА
БЕСКОНЕЧНАТА“ (1996)

Стиховите венци, божји галеници,
Гласниците лични, божји миленици,
Стиховите, жар-птици, звуци
небесници.

МОИТЕ БОЛКИ СЕ

МОРА

Моето Сум е?
Не е.

Ја газам земјата. Моите чекори ме
следат.
Се свртувам кон себе, очите мои ме
гледаат.
Дали сам од себе сум заробен,
Во сопствената зандана затворен?
Отворам уста. Прашувам. Јазикот
мој одговара.
Се свртувам околу сонцето,
сенката околу мене
Врти. Ме збунива. Одѕунува
Нечие ехо, нечиј глас. Тоа сум пак
јас.
Бегам. Зад себе, себе се гледам.
Трчам, чинам сам себе се гонам.
Дали сум буден? Можеби сонам?

Моите болки се?
Не се.

А тоа што не е
Ах, тоа што не е
Некаде самува
И таговно
Пее.

ТЕЛО
Твоето тело:
Ужасот
За честичките
Во моето
Око.

ОД „„ПСАЛМИ“ (2005)
ПСАЛМ 82
Истај ги оние
Зад тебе што се кријат
Јагниња смерни, а вијат ли, вијат,
Оние името што ти го грдат, темнат
Занесени по сласта и по власта
земна,
Оние кои мир и милост шепнат,
устат,
Оние кои алчно брстат, пустат
Затскриени под одежди, ризи, раса
Надежта што ни ја гнасат,
Вербата што ни ја гаснат.
Те молиме О, Севишен Ти,
Таквите истај ги.

ПСАЛМ 107
До тебе сме,
Ко да не сме:
Со очи истлеани,
Расеани,
Безимени,
Заборавени
Во мрака
Оставени.
Подај рака
О, Боже,
Сочувај нè
Во зло време,
Зашто сме
Твое племе
И Твое Семе

ЦВЕТ
На цветот му нема спас:
Полуде по кожата
Од твојата
Дланка.
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КРИТИКА
ПЕТАР Т. БОШКОВСКИ

ПРЕД ТАЈНАТА
НА ДРВОТО НА
ЖИВОТОТ
Светот треба да се пресоздаде како најнова песна. (М. Ренџов:
„Под челото човек“)

М

еѓу кориците на оваа книга,
што се појавува во рамките
на библиотеката „Бисери“
на „Наша книга“, целосно се вклучени трите најнови од вкупно деветте
досегашни стихозбирки на Михаил
Ренџов: „Нерези“ (1982), „Аутодафе“
(1985) и „Феникс“ (1987).* Нивниот
заеднички корпус го носи насловот
на првата од овие три книги како
амблем на еден период од десетина
години во кој творештвото на овој
автор е блиско поврзано со почвата
на Нерези и како природен и како
културно-историски амбиент што во
духовна и творечка смисла го симболизира авторовото наоѓање на сопствената Итака.
Нерези, како еден вид чардак,
фигуративно претставува точка на
постигната рамнотежа меѓу центрипеталната и центрифугалната сила
кои во поезијата на Ренџов се субјективизирани во видот на гранично
поставените мотиви на падот и на
вознесението човеково, меѓу кои се
одвива поетската одисеја на авторот.
Со други зборови, таа рамнотежа би
ја нарекле и како место на синтеза
на истражувањата по изврвениот
пат и на инспирациите од еден поширок искуствен план, при што авторот останува доследен на својата
основна ориентација во процесот на
себебарањето. Имено, станува збор
за вкрстување меѓу субјективниот и
објективниот свет, меѓу внатрешното
и надворешното, меѓу езотеричното
и егзотеричното, за спој во кој тајните знаци на душата го артикулираат
своето значење со посредство на
предметната реалност. Оваа постапка е впечатливо присутна во четвртата поетска книга на Ренџов „На работ
на сонот“ па наваму, но во стихозбиркиве од осумдесеттиве години таа
има извонредно важна улога и во
поглед на заокружувањето на поетскиот свет на овој автор. Овој момент
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се согледува и во карактеристиките
на поетскиот израз во вид на предоминација на сликата над звукот. Во
својата студија „Звукот и сликата во
поезијата на Михаил Ренџов“, Атанас
Вангелов врз тоа рамниште заклучува: „Неговиве сегашни книги („На
работ на сонот“, „Страв“ и „Полноќ“
– заб. на П. Т. Б.) се разликуваат по
постапка. Во нив доминира принципот сликовитост. Тој беше присутен
и во претходните книги, но не беше
доминантен. Сликовноста подлежи
на критериумот мотивација и текстовна еднозначност. Својата полисемија ја реализира во релација со
комуникаторот. Врз основа на тоа
се воспоставува едноставноста на
исказот и вербалната редукција. Тоа
се својства на поетската реч која
располага со извонредна и спонтана
сугестивност.“ Во првите три книги
„Иселеник на огнот“, „Ноќно растење
на зборот“ и „Каде од оваа страна“
односот беше обратен. Во нив песната беше сфатена како превосходно
акустичен простор.
Но како што забележува и Вангелов
во наведената студија, поезијата на
Ренџов од втората фаза е тематски
поврзана со овие негови претходни
книги. Едноставно, вели тој, таа е неможна без тие книги. Тоа наполно го
потврдува и поезијата што е собрана
во оваа книга, а која може да се определи како нова фаза. Најважното за
оваа трета фаза е што авторот наоѓа
одговор на основното прашање што
стоеше пред неговото поетско патување. Тој одговор фрла нова светлина врз сите негови поранешни книги,
јасно покажувајќи ја линијата на тематскиот и значенски континуитет.
Да го проследиме накусо и ние.
Уште во насловот на својата прва
книга, Ренџов на рамништето на главната поетска идеја се дефинира како
иселеник на огнот во хераклитовска
смисла на зборот: огнот сфатен како

праматерија на сѐ. Имено, античкиот
филозоф Хераклит вели: „Сѐ се образува со гасењето на огнот: неговиот најгуст дел станува земја, потоа
земјата под влијание на огнот станува вода; а водата со испарување се
претвора во воздух, па пак целата
вселена и сите тела се претворуваат во оган. Овој хераклитовски оган
како вечна сила која овозможува
промена, инспирирал многу поети. Во
најновата српска поезија, на пример,
Бранко Миљковиќ беше најистакнат претставник на таков поетски
концепт. Од македонските поети во
таква светлина ни се покажува токму
Михаил Ренџов: се одредува како
ентитет на огнот и го зема огнот како
фактор на трансмутација од пониска
кон повисока степен на совршенство.
Еве како е тоа изведено во песната
„Создавање на човекот“:
Штом темното се одвои од 		
		
светлината
Од сјајот никна дрво
Златно дрво, златно дрво.
Штом дрвото зазелена
На него слета птица
Златна птица, златна птица.
Штом птицата запеа
Од песната бликна огон
Златен огон, златен огон.
Штом огнот пепелоса
Од пепелта никна човек
Вечен човек, вечен човек.
Но што станува со тој ентитет на
антрополошкото рамниште на прашањето? Под знакот на тоа прашање се одвива магистралниот тек
на оваа поезија, почнувајќи од една
ситуација аналогна на онаа на изгонетите од рајот, протерани од својот
создател сами да си го бараат патот
низ думани, со пот, со страдања, со
стравови, со бол. Но поетската драма
овде не се одвива како последица на гревот направен по однос на
„дрвото на знаењето на доброто и
злото“, туку како причина по однос на
„дрвото на животот“, во кое се крие
разгатката на тајната на бесмртноста и вечноста. Затоа во поезијата на
овој автор речиси и не ја среќаваме
борбата меѓу доброто и злото како
тема. Таа е надвладеана од повисок
принцип во кој спротивностите го
прават процесот на движењето и на
усовршувањето. Но да се вратиме

на архетипската ситуација. Во неа се
мешаат повеќе внатрешни состојби.
Лирскиот субјект е и носталгичен кон
праизворот, и скрбен поради својата
напуштеност, го боли осаменоста,
се плаши од неизвесноста, но тој е и
непопустлив во авантурата кон непознатото. Овие состојби ќе си го заменуваат местото избивајќи на преден
план час една, час друга, час трета...,
наложувајќи му и соодветна атмосфера на пеењето, но тие и постојано
ќе кореспондираат меѓу себе надополнувајќи се во онаа смисла која во
песната: „Патување или скица за бегство“ е изразена со стихот: „Вистината ја крие далечината и патот“.
Во вистината влегува и патот. Тоа е
битна формулација за поетскиот тек
на Ренџов како отворен процес на
себепресоздавањето во творештво.
Една од тие состојби на тој пат, рековме, е стравот. Тоа чувство е покренато од „сивата овца на умирачката“,
„Од тоа црно мое страотило – време“,
од ништото, од небиднината, од стражарот на даденото, но и од фактот
дека „славеите на небо се убиваат“,
дека таму „сѐ гори или сѐ до изгора
лета“, од фактот да не се исчезне.
Потоа посакав
Да напишам: Вечност
Но се исплашив
Ho ce исплашив
Да не
Исчезнам.
(Без наслов, во збирката „Страв“)
Ова чувство, меѓутоа, не е сопирачка
на замислениот подвиг, ами напротив,
доаѓа како потсилување на мотивацијата за барање излез. Пределите на
сонот не даваат решение: „Стој. Тоа
мојот сон во мене се вратил.“ Затоа:
„Повтор огнот треба да ме сони.“ Во
мотивацискиот синџир на оваа поезија, врз овој пункт се надоврзуваат
ситуациите на летот и на падот:
Лесно е да ти ја одземат
.........................
радоста што леташ
u раскошот на умирачката
Па
ѓа
ње
то.
(„Паѓањето“)
Во што се состои поетската филозофија на летот и паѓањето? Акцентот
во овие стихови е ставен врз зборот
раскош, додека во понапред дадениот цитат акцентот беше ставен врз
синтагмата „сива овца“. Со тоа се искажани две спротивни позиции: активна

и пасивна. Умирачката како раскошно
паѓање ни се открива и како миг на
тренсцеденција. Во песната „Смртта
на Икар“ тоа изгледа вака:
Меѓу морето u небото
Ѕвезди и цвеќиња.
Меѓу нив
Икар восхитен
Ја довикува
Својата
Смрт.
Од морето миризливи ветрови
Креваат
Бела
Птица.
Значи, Икар не завршува во ништото, туку се преобразува. Според тоа, и
извикот на Ренџов, што го среќаваме
во една друга негова песна „Тргај кон
пропаст поету“, треба да се сфати во
смисла на прифаќање на процесот
на преобразбата. Каков е тој процес
во примерот на нашиов лирски херој?
Кај него имаме трансмутација низ
огнот, „тој усвитен круг“, по овој ред:
оган – вознесение – преминување во
светлина. Па... пругоре / полумртов
и прегорен / Кон небеса. („Каде?“) Но
јас летнав / И се изгубив во простор / Во кој не се умира. („Скали“) Тој
ред, инаку, во стиховите на Ренџов е
посредуван со: крвта – раѓањето на
зборот – настанувањето на песната.
Сигурно може да се направи степенување и од други паралелни симболи, како: душа – птица – пеење,
но сите имаат иста генеза. Во секој
случај, основната идеја за вечноста и
бесмртноста се артикулира во песната како енергија претворена во светлина: Песната е капка на крвна пара.
(„Каде да се барам“)
Фактички, песната е замена за
бесмртноста, простор во кој, согорувајќи до крај, стануваш „вечен
човек“. Ако ова го преведеме на поедноставен јазик, тоа значи дека
песната кај Ренџов е постулирана
како незаборав, како паметење кое
треба постојано да се обновува како
победа над небиднината. Во песната
„Нерези“, во која оваа идеја се овоплотува со пристапот кон уметничката традиција од нашава почва (градителството, фрескосликарството)
одредницата заборавени се повторува во 13 од вкупно 15-те стихови. Но
затоа пак, самата песна не се јавува
само како констатација, туку и како
свест за потребата од паметењето
и за неговата обнова. Паметењето е
сублимат на животот. Во таа смисла
Ренџов ќе ги напише и овие стихови:

Преминав во миг
На неопфатна
Совршена светлина
И мртов oвa да ви го соопштам.
(„Раѓање“)
Во таа смисла и птицата Феникс,
која се спалува за одново да се роди
од сопствената пепел, овој наш поет
ја пренесува од алхемијата на митот
во алхемијата на современата поетска реч:
He те спалив – ти ме спали
В пепел ми згасна здивот
Летна – пркна сѐ што беше живот
Во зборови чудесни, а мали.
(„Феникс II“)
Идејата за бесмртноста веројатно е
стара колку што е стара и свеста на
човекот за себеси. Нејзе ѝ е посветен и најстариот пронајден еп на човештвото, асиро-вавилонскиот спев
„Гилгамеш“ од 1700 година пред
нашата ера. Гилгамеш не успева да
ја донесе тревата на животот за да
го оживее својот пријател Енкиду,
зашто боговите го создале човекот за
да биде смртен. Епот ја изнесува мислата за минливоста на човековиот
живот, проследена со голема болка
и тага, но ја изразува и мислата за
трајноста на неговото дело. Бесмртноста останала како вечна тема во
литературата. Литературата, пак, со
смислата на паметењето на животот,
станала нејзино прифатливо исходиште. Затоа е и најомилен резултат
меѓу човековите дејности.
Сега гледаме дека Михаил Ренџов
не е случајно автор на препевот на
овој еп на македонски јазик. Причината е секако длабоката приврзаност
кон оваа тема на која ѝ се оддава
целосно. Притоа, неговата поетска визија е плод на еден модерен
сензибилитет, на безотстапно себеистражување, на автентична и богата
интерпретација, на конзистентна поетска мисла, на едно високо современо естетско доживување.
Поезијата на Ренџов, која се одвиваше во процес како отворен опус,
со триве најнови книги влезени во
овој избор ги добива акордите, полнотата и рамките на заокружено
дело. Долго, доследно, трпеливо и
талентирано градено, тоа дело сега
блеснува целосно со нов импресивен
сјај и сигурно му обезбедува на својот
автор едно од најистакнатите места
во современата македонска поезија.
* Текстов е објавен како поговор во книгата „Нерези“, М. Ренџов. Наша книга,
Скопје: 1988; стр. 211–218.
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ПЕСНА
ГАНЕ ТОДОРОВСКИ

ЗВУКОТ НА
ДУШАТА

(за окарината на Михаил Ренџов)
Ќе го подземеме патот под нозе
Со таква сигурност, неоти
Ќе талкаме со денови
Накај најблискиот Вавилон –
И некаде на полпат во далечината
Ќе се подзапреме, бидејќи
Ќе треба да се вслушаме
Во звуците на волшебницата –
окарината...
Во чиј ли ум е родено,
Од чии прсти ли е стокмено
Тоа ништотно парченце глина,
Таа чудесна окарина,
Јајчеста,
Валчеста,
Ковчеста,
Co десет дупчиња
За десет тонски скали,
Зад кои ѕиркаат тајновито
Вечно будните звуци
На неотклучената миловина,
Низ која душата се слуша
Како шуми ли шуми...
Надуј ги белите дробови
Епископу брегалничко-нерешки (на зборот)
Да ти ја слушнам душата, бидејќи
Јас пак и пак и пак
Ќе доталкам на полноќ
Пругоре по мојата Пчиња,
Од Кожле ќе се искачам
До Прохор Пчински пешки,
По козји врвици ќе акам,
Низ трње ќе се провирам
Сѐ докрај чардаците на изгрејсонцето
Асномско –
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Да ти ја слушнам песната
Што остана да лебдее
Во воздухот покрај манастирот
Раздробена во звучни интервали
И растреперена неоти несфатена вина
Таму, во дворјето и во конаците
Другар галидуша,
Господине господине господине
Со окарина.
(Листокап, 1989 г.)
(Во „Нова Македонија“ (Лик) од 17.03.1993, стр. 3)

ПРЕПЕАНА ПОЕЗИЈА
Ифигенија Симоновиќ, Словенија

ПРОТИВ
КРАЈОТ
МОМЕНТ НА МИРОТ
Слушни го звукот на својот век,
кога го стиснуваат зракот,
кога ја сечат светлината.
Тогаш тресни со нив,
како со тешка порта.
Потем отвори ја пак
и запеј.

ВИСТИНСКИ ГОСПОДИН
1
Во позајмен фрак ѝ ветив, за да ми
биде верна.
Беше убава, поубава од росата на
грбот на коњот.
Потоа деца. И логорувавме.
Потоа крстаревме. Останавме во една
голема куќа.
Таа беше срцето на масата. А масата е
срцето на семејството.
Бевме семејство, како и сите, спиевме
долго без допир.
Не зборувавме за убавините.
Сè друго беше само неизбежно.
2
Доаѓам редовно.
Се надевам, уште може да мириса.
Не се мијам за да ме препознае.
Ѝ зборувам за дожд и за суша.
Дека го полевам цвеќето.
Редовно.
И за убавините што ги пропуштив.
Од вибрациите на гласот, ползат
поплаки.
Ифигенија Загоричник Симоновиќ
(24.3.1953, Крањ, СФРЈ, денес Република Словенија) е современа
словенечка поетеса, есеистка, авторка на поезија и проза за деца,
преведувачка од англиски јазик.
Активно се занимава со грнчарство и со применета уметност.
Дипломирала на Универзитетот
во Њубљана (компаративна книжевност и славистика). Од 1978
до 2003 г. живеела во Лондон,
каде што се остручила за грнчарство на Високата школа за применета уметност и дизајн. Член е
на Сојузот на писателите на Словенија и член на Словенечкиот
ПЕН-центар, на чие чело е од 2003
година.

Таа молчи.
Устата ѝ е свиена во јазол под маската.
Жилите ѝ го притегаат вратот.
Увото ѝ е воспалено.
Помислувам, колку брзо ќе оди.
Се враќа со набабрена солза.
Векот се засилува.
Потоа проѕирност и пробивен студ.
Стојам на прсти, го здржувам здивот.
Пламнувам над неа.
Во мене расте љубомората.
Над чаршафите ја земам.
Ја бакнувам во косата.
Не ја допирам.
Студена е.
Со шамиче ја бришам последната
солза.
3
Сега преколнувам, навреден бик.
Залетан во столови. Удирам во работ
на плочникот.
Наслушнувам, не слушам. Гол и празен.
Не го препознавам стариот пријател.
Пак се мијам. Не јадам на масата.
Шамичето е мокро. Ја чувствувам во
влагата.

хомосексуалец.
Не, такви немаше тогаш. Тие беа убави
времиња.
Добива или кај мене или кај неа.
Не го става целиот сад на масата.
Подобро е да се збогува по првото
парче.

МУ ГО ЗЕДОВ ЖИВОТОТ
Го отворив куферот. Белешки од
предавања.
Писма од љубовници, кои не му станаа
жени.
Во мирисот запишан половина век.
Малку останува по човек,
кој бил и кој веќе го нема.
И некои мои писма зачувал.
Виснав на него, како што виснувале тие,
кои не станаа негови жени.
Не сакал да биде маж. Само се предал.
Да го држи потем жезолот, кој не му
даде моќ.
И веднаш престана да биде.
Препев: Весна Ацевска

ГОРЧЛИВИОТ ПАТ НА
ПРИЈАТЕЛСТВОТО
Компировите златици ги истресоа
сојузничките авиони
за време на Втората светска војна.
Дури и подоцна. Така е.
Ги знаевме веќе во 19 век.
Преговарам.
Зар од вреќите? Секоја пролет? На
ниви со компири?
Ниедна не падна на некое место?
Ниедна на шапка,
на коса, никому во чинија, ниту
случајно?
Шпионите паѓаа од авиони. И се
размножуваа.
Ако машкото носеше кравата, беше
капиталист.
Ако носеше чисти чевли, беше
Ги објавила поетските збирки:
„Постепено
разбременување“
(Postopna razbremenitev, 1972);
„Овие песни“ (Te pesmi, 1976); „Дрвјата тогаш се движеа и им ги измешав имињата“ (Drevesa so se
takrat premikala in sem pomešala
njihova imena, 1977); „Кругови
и прашања“ (Krogi in vprašanja,
1981); „Што има во каменот“ (Kaj
je v kamnu, 1986); „Драка и корени“
(Dračje in korenine, 1995), „Одиш,
одиме“ (Hodiš, hodiva, 2006), „Зборови со лице“ (Besede z obrazom,
2009), „Како да паѓа снег“ (Kakor
da bi snežilo, 2010), „Подоцна“
(Kasneje, 2013).
Авторка е на книгите есеи „Однадвор – навнатре“ (Navzven

– navznoter, 2005); „Завршетоци и места“ (Konci in kraji, 2009)
и „Во срцебиењето“ (V primežu
srca, 2013). Објавила и три книги
за деца, поетската збирка „Што
рекол некој и што не“ (Kaj je kdo
rekel in česa kdoni, 1984), како и
приказните „Девојчето со грда
коса“ (Punčka z grdimi lasmi, 1992)
и „Бакнеж за принцезата Квакица“
(Poljub za princesko Kvakico, 1995).
Го уредила изданието „Песни од
затворот“ (Pesmi iz zapora), избор
во осум тома од поезијата на словенечкиот поет Витомил Жупан.
Во 2009 година ја добила наградата „Рожанц“ за поетската книга
„Кругови и прашања.“
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МОЛБА ДО АНА АХМАТОВА
Сега меѓу нас некако се врти
Откритието со името лубов*
Кога ти ја гасиш, кај мене се пали,
Под пепелта како кошмар гори тивко.
Зошто на мојот му го браниш дождот.
Како ѓаволче после будењето
Едно мечтаење ќе се роди ново.
Остави сонот кошмарите да ги зароби,
Ноќта нека ги голтне сите солзи,
И кога ќе се разбудиш над сите sвезди
На срцето помрачување ќе се случи.

К

* Стих на поетесата А. Ахматова

ЧЕВЛИТЕ НА СПОМЕНОТ

ПРЕПЕАНА ПОЕЗИЈА
Флутура Ачка, Албанија
СИВИЛО
Сивилото паѓа одзгора како несвестица,
Мрачна е годишната доба на овој дел од светот.
Возрасни, што сонцето го заборавиле,
Заклучени во клиники како повремени посетители,
Го сместуваат во соништа, го чуваат како играчка.
Без око да им трепне го гледаат детето,
Фатено во стапицата на играта на возрасните,
Ех, дете, што знае,
Што бара тука?
Има време за главоболките, како нашите,
Има време за тешкото.
Но момчето не е детиште,
Пораснато предвреме,
Пуштил брада да изгледа постар,
За да го пуштат да влегува,
Во пукнатината каде го чека една аждаја
Што ги прислушува неговите солзи.
Одлучил да не се предава,
Покер со него да не игра,
Да не се жали и да боледува по постели,
Да не остава сенка по ѕидови
Што поцрнуваат од белина.
Станува и тргнува кон порта,
Исправен, како бела свеќа,
Како планина се движи, жив,
Со сонцето в срце,
Оди по шуплината што го води во Никадедруго.
Амстердам,11 јануари 2018 г.
Флутура Ачка (1966, Елбасан) дипломирала економија на
Универзитетот во Тирана. Неколку години работела како
новинар во Елбасан и за издавачката куќа „Онуфри“, пред
да ја основа својата издавачка куќа „Скендербег букс“. Ги
објавила поетските книги „Три есени далеку“, „Sидови на
осаменост“, „Празник на чемерот“, „Песната на Аретуза“,
„Сончева стапица“ и краткиот роман „Женска осаменост“.
Нејзини стихови се препеани на неколку јазици, како и на
македонски јазик.
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На мојот значаен ден
На место прагот
Душа простирав
Ти сенка влезе и излезе.
На столните наслони облечени
Зимските сакоа
Неканетите гости ги бројат.
Ти сенка седна и стана
Зад портата на мртвата радост
Чевлине на споменот сјаат
Во нивното залудно чекање.
Ти сенка ги облече и ги слече.

„НАРАВОТ“ НА МАЖОТ
		

Според еден мотив на Ј. Монсоур

Копнеам по обичниот
машки „нарав“, над моето тело,
да разбуди слобода.
При губењето на разумот
Кога времето ги губи векторите со просторот
и помнењето ќе се стутка
на работ на черепот,
да ми вика со душевен глас:
Врескај,
Сакам да го слушнам стенкањето!
Копнеам по необичниот
машки „нарав“,
да ме гушка
и да заборави што се случило досега
со нашите тела
и повторно да ми рече:
Денес те засакав повеќе од кога било!
Дека сме луѓе,
И човекот има потреба за човечкото,
Дека имаме разум
И често разумот ослепува.
Копнеам по машкиот „нарав“,
На мажот што го сакам
И го бара без страв „наравот“ во мене.
					
Препев: Ресул Шабани

пир“, да чиракуваш на големиот
занает што го имаше, за „нустрификација-верификација“ на богатството што ни го остави посиромашно уште за многу богатства,
а имаше време да ги направиш.
Зошто прерано нè напушти? За
да живееме и да се радуваме на
твојата оставина; меѓу штиците да
уживаме, да играме, да се радуваме... И со восхит да те следиме во
размислите за она што беше вчера
и она што доаѓа, и она што сега го
живееме во мигот, во вечноста...
Патувај, пријателу, патувај на
патот без враќање, патувај меѓу
ѕвездите и боговите, сега и засекогаш, и во век и векови, Амин!

ПЕСНИ ВО ПРОЗА
Петко Шипинкаровски
ВЕЛЕСТОВСКИ НОЌИ

На Ристо Ѓ. Јачев

Самува тишината. На ридот, меѓу
големата планина и езерото, со
љубената тагуваш по семејниот јавор, присетно ја разладуваш
душата под големата сенка, каде
ги ловиме зборовите на изгазените патишта. Август е. Лето Господово две илјади и осумнаесетто.
Во твојот семеен двор ги отвораме
здиплените мераци по загубените
поткaјмакчалански предели и оставените прелози, во Долно Родево,
каде самуваат старите корења на
родовото стебло.
Ги влечеш никулците на пораснатите фиданки, ги разнесуваш по
сокаците на светлите дни и свежите соништата на долгите Велестовски ноќи. И по којзнае кој пат
ми ја читаш песната „На гробот на
сестра ми“, и на твојата средба што
ја имаше таму, кога со топло добредојде те пречека своината: „Што
бараш, овде сè е наше“. Ти ја кажаа
големата лага – „вистината“!
Копаме и по настаните на денешното време. И по големите случувања што нè следат, ја отвораме
надежта... Светлата иднина треба
да ги огрее нашите дворишта. Или,
можеби темницата би можела да
ја завлече радоста во новите утра
на нашата матична мајка. Во зрела
доба сме, и со зрела дума... Ми го подаваш објавен твојот најнов поетски
запис „Сонот на душата“, а потоа, по
големиот разговор и зрелата мисла,
ми ја читаш последната строфа од

песната „Мојата иднина“:
„Кога одненадеж забележувам
како мојата / иднина се пресоздава
во минато, и како/ мојот убав ден
полека навлегува во ноќта“.

МЕЃУ БОГОВИТЕ НА
ДРАМАТА

На Горан Стефановски

Утрово протече дојавата – замина
без најава во вечноста, ги одвлече
мистериите – тајните што те прогонуваа на нескротеното „Диво месо“,
на едни „Тетовирани души“ заглавени во „Клинч“!... А јас, те познавам од објавите и репродукцијата
на твоите размисли што од „Скок
во место“ ги однесе во длабоката
„Црна дупка“, на највисоката „Кула
вавилонска“, и им врежа белези, но
не лузни!...
Го навелича и „Гоце“ и „Сараево“ –
ги прослави, им ги врза јазлите како
примка на „Старец околу вратот“,
заробен да виси, во „Оаза на мирот“
да ги брои надежите, како на „Јане
Задрогаз“... Зајадливо почна да ги
обезличуваш опачините, мудро
да ги жигосуваш како „Иднината
никако да дојде, минатото никако
да си отиде, а ние овде глумиме сегашност“...
Или, пак, од лондонскиот „Хајд
парк“ ќе крикнеш: „Сега му е мајката!“ И повторно направи скок, но
овој пат од ББС стигна разгласот
за неверата, за твоето заминување.
Не, за твојата вечност разгласи, на
твоето место меѓу боговите на драмата... Седна покрај „Чиракот Шекс-

Петко Шипинкаровски е раскажувач, поет, есеист и книжевен критичар. Роден е во 1946 г.,
во селото Будимирци, Битолско.
Дипломирал на Факултетот за
безбедност и општествена самозаштита при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Има објавено дваесетина книги
романи, раскази, поезија, драми,
голем број есеи и критики, монографии и научни студии, како
и препеви и преводи на автори
од Србија, Хрватска, Црна Гора,
Бугарија и Русија. За романот
„Златни обетки за Марија“ во 2011
г. ја добива наградата „Струшко
изгрејсонце“, за романот „Децата
на Марија“ во 2013 г. наградата „Прозни мајстори“, наградата „Книжевно перо“ за најдобар
превод на хрватски автор за
2014 г. на Хрватското книжевно друштво – Риека, награда од
прв степен и Јубилејна грамота
на Меѓународниот славјански
конкурс за поезија и преводи на
„Стихи ру“ – Москва (2017) итн.
Член е на ДПМ од 2006 г. Член е
на Здружението на новинарите на
Македонија и на Македонското
научно друштво од 2010 г. Почесен член е на Друштвото на писателите на Србија и на Книжевното
друштво на Косово и Метохија,
надворешен член на Сојузот на
независните писатели на Бугарија. Основач е и претседател
на Културниот центар БРАН од
Струга, главен и одговорен уредник на списанието за литература,
култура и наука „Бранувања“ и
организатор на меѓународната
манифестација „Струшки книжевни средби“.
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ГАВРАНОТ И ЛИСИЦАТА
(според истоимената басна)
Гавранот парче месо најде
и од среќа сиот зајде.
Кон првото дрво тој се вдаде –
храната вкусна почна да ја јаде.
Под дрвото лиска си прави сметка,
опашот лево-десно чиниш ѝ летка:
– Убава птица беше твојот татко,
но ти си уште поличен, батко!

ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА

ШТУРЕЦОТ И
МРАВКАТА
Зоран Јакимоски
ШТУРЕЦОТ И МРАВКАТА

(според Лафонтен)

Се насмеа гавранот и глеј – чудо!
Месото падна, ех, каква лудост!
Лиска весело во уста го зеде,
остана тој и гладен и беден.

СПОРТУВАЛЕ ОБЛАЦИТЕ
Спортувале облаци по небото цело,
доездиле до некое планинско село,
врз него ја исцедиле својата пот:
селото останало без ниеден плот.

НЕСОН

Штом летото најпосле руба скина,
по небото облак сонлив мина,
штом родот во амбари се стави –
нема друго што да се прави.

Како брод месечината по небото плови,
во мрежа проѕирна ѕвездите ги лови,
кон заборав на запад кротко влече,
мракот густ ко жестока рана пече.

Тогаш Мравка рацете ги трие,
се смее, радост тешко крие,
нестрпливо чека пред својата врата,
ќе дојде Штурчо по заслужена плата.

Сонот – тој гостин толку многу сакан,
по буништа се снове и така валкан
зад првата авлија в трепет бега,
јас го немам, го немам сега.

Таа знае, ќе плаче тој и ќе моли
за зрно-две, оф, како ќе го боли
штом Мравка в лице ќе му каже
кај бил летоска, кого ќе го лаже!
И дојде мигот, часот чукна,
чиниш вратата од ударот пукна.
Истрча Мравка зелена од гнев,
од душата ѝ иде силен рев:
– Кажувај, Штурчо, не арчи го денот цел!
викна таа и гледа – марцедес бел!
– Да те поздравам, Мравке, далеку одам,
во Париз, Брисел јас концерти ќе водам!
Зоран Јакимоски (1.11.1968, Велестово, Охрид) досега
има објавено осум поетски книги: „Граматика на поривот“ (1994), „Совршен молк“ (2001), „Зборот неизречен“
(2004), „Влажна месечина“ (2010), „Морето се мурти“
(2010), „Ништо не е недостижно“ (2014), „Задачите се зададени“ (2017) и „Официјални документи за нас“ (2017
– награда „Јован Котески“). Повремено во периодиката
објавува и рецензии, критика и есеи. Негови песни се
препеана на неколку јазици, меѓу кои: англиски, романски, полски, украински, бугарски, српски, хрватски итн.,
а самиот преведува од бугарски, хрватски и српски на
македонски јазик. Застапуван е во повеќе избори и антологии објавени во Македонија и во странство. Член е на
ДПМ од 2012 година.
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УМНА ЧАВКА
Една умна чавка
води спор со мравка:
кој колку е вреден
и чиј дом е среден.

ЗИМА
Зима, зима студена
дојде и кај нас,
снегот паѓа и ве вика
надвор сите вас.
Бел јорган покрива
и планини и села,
под него трепери
земјата цела.
Дечиња се санкаат
по килим мек и студен
снегулките разиграни
го држат снешка буден.
(Од ракописот „Мрежа дремлива ѕвездите ги лови“)

Полн сум збор над зборови И сите ме пленат
Кај што беше неможно Сега ќе ме кренат
Па каде е магијата на свет да ме врати
Жив повтор да видам Кој кај ќе ме прати

ПРЕД БОЖЈИОТ СУД
*
Кој господ ми суди Сам пред зборот стојам
И бројам и слушам И слушам и бројам
Стихот ми е сѐ А стихот сум јас
Оттука и надеж И спокој И спас
Ми суди тој мене Заспивам да сонам
Од чекор до чекор Гонам и ме гонат
Стих по стих до песна Или пак до бога
Таа или јас којзнае до кога

IN MEMORIAM

ВАСИЛ ПУЈОВСКИ
1946 – 2019
ПРОГОНСТВО ОД РАЈОТ
1
На неизбежната граница меѓу двата бола
Некој враг ме вози в мртовечка кола
Песната ја наденал на рогој од злоба
Па јама ми копа во никоја доба
Колку таа длабоко удолу се губи
Толку јас и осознавам колку тој ме љуби
Ми запалил свеќа на бунишен олтар
Пред глодани коски се крсти тој голтар
Се крсти и пее на закопот беден
Јас мртовец жив сум За сите А еден
Па молчешкум гледам што ѓаволски прави
Како жив ме глода Како жив ме дави
*
Жив Мртов во рајот Па сега ќе видам
Каде сѐ сум требен Каде што ќе бидам
Во овој пекол будалест Заоблачен Див
Поарен е мртвиот од тој што е жив
Ѓаволот се јази на смртната скела
Ме прашува – Мртов си Мртов сум – му велам
*
Жалосно што не сум сред мирис на цвеќа
Побожно ми гори погребната свеќа
Ме спомнува молитва Без гревој и грешки
Окружен сум сиот Добрина на плешки

И на крајот дури Гледам колку вредам
Како да ги вртам Себеси се гледам
*
Јас во песната Во песната свет
Обвиен во наметка На песни сум сет
Со песна се судам Со песна се тешам
Пред песната молчам Пред неа и грешам
Јас сонце ѝ дарам Таа в свет ме води
Кој ми даде здив Песната ме роди
Нешто лудо мори Нешто лудо рие
Таа ќе го рече Она што се крие
(Од поетската книга „Пред божјиот суд“.
Македонска книга, Скопје 1969)
Роден е на 11 октомври 1946 година, во костурското село
Д’мбени, Егејска Македонија. За време на Граѓанската
војна е разделен од најблиските и со татко му е донесен
во Скопје, каде што растел и се школувал. Преживеаната голгота на растуреното семејство ја носи длабоко во
себе целиот свој живот.
Завршил Филозофски факултет во Скопје. Својот професионален век го започнал во весникот „Нова Македонија“.
Извесно време работел во Редакцијата на неделникот
„Екран“, од каде што преминал во Македонската телевизија. Во МТВ поминал долг професионален период и
неговата работа, пред сѐ како уредник, била врзана за
Програмата за деца и млади. Како уредник е потпишан
на најпопуларните серии за деца: „Шарам-барам“, „Доре-ми“, „Чук, чук, Стојанче“, „Втора смена“, „Умни глави“
(прв дел), „Во светот на бајките“ (прва и втора сезона),
популарната детска серија „Дајте музика“ во двете продолженија, каде што е и автор на текстот зa насловната
песна „Здраво генијалци“, „Светот има осум страни“ и
многу други.
Ги објавил поетските збирки за возрасни „Пред божјиот
суд“ (1969) и „Јас, Ана и нејзиниот брат“ (2017), сказната
„Било – не било“ (1989), драмите „Кускуле Први“ (1992),
„Шашле од Зашле, кралот Кускуле Први и другите“
(2003), ТВ-серијата за деца „Ајде да се дружиме“ (1985),
како и седум стихозбирки за деца. Пујовски беше автор
и на голем број македонски хитови испеани на популарните фестивали „Макфест“ и „Златно славејче“. Беше
член на ДПМ од 1968 година.
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рот) негов не му е драг?! Кој е тој – (нека крене два
прста или, подобро, двете раце, како доказ дека се
предава!) – кој со неизмерна љубов и со почит не си
спомнува на оние наши поучувачи, воспитувачи, на
оние наши водители и воведувачи во животот кои
правеле сѐ и направиле или се обидувале да „направат луѓе“ од нас!? Или, како што убаво порачува
Блаже Конески во неговата песна „Учители“:
Драги учители,
јас ви благодарам за сè.
Без вас јас не би бил ништо.

АМАРКОРД *

Ви благодарам и јас вам, драги мои професори!
Еве прилика и вака, јавно и јасно, искажано преку
пишан збор, не само преку добра мисла и преку носталгичен потсет да Ви се обратам, пред да заминам
и јас – како и повеќето од Вас – во неповратот од
животната патека. Зашто, ете, веднаш, некако сама
од себе, повторно ми се наметна помислата да цитирам Блажево-блажено „послание“. Вистински
стихови на вистинско место:

VIVANT
PROFESSORES

Сето е предвидено –
ние си одиме,
а земјата останува.

Александар Кујунџиски

2

Години.
1965, 1966, 1967, 1968...
Течеа како вруточни...
Бев редовен студент. И – блажен. Имав среќа да
студирам на Филозофскиот факултет во Скопје.
(Подоцна преименуван во Филолошки). Професори: врвни имиња од уметничката (книжевната) и
научната сфера: Блаже Конески, Димитар Митрев,
Ѓорѓи Сталев, Александар Спасов, Гане Тодоровски,
Бистрица Миркуловска, Кирил Пенушлиски, Харалампие Поленаковиќ, Крум Тошев, Надежда Момировска, Димче Левков, Оливера-Јашар Настева,
Мирко Павловски, Радмила Угринова-Скаловска...
(Нека ми биде простено ако некого пропуштив да го
спомнам, зашто „корпус деликти“ – индексот којзнае каде ми е „заталкан“...)
Добри, подобри, најдобри... Тешка и несоодветна задача е да се редат на скалила, на пониски или
на повисоки. Да се степенуваат. За мене тие сите за
својата област, за својот предмет, со своите знаења и
со пристапот кон нас, студентите, не беа само најдобри. Беа – одлични. Така мислев и тогаш – кога од
сите мои професори не нижев десетки – така мислам
и сега, при бележењето на овие записи, после многуте изминати години. Та кому учителот (професо* (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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Гордост и почест беше да ги слушаме предавањата на професорот Димитар Митрев (1919 –
1976), македонскиот литературен критичар, есеист
и член на МАНУ. Деец кој уште од 1938 година, кога
бил формиран Македонскиот литературен кружок
во Софија членувал во него заедно со Никола Вапцаров (1909 – 1942), Коле Неделковски (1912 – 1941),
Ѓорѓи Абаџиев (1910 – 1963), Антон Попов (1915 –
1942), и други прогресивни македонски писатели
кои дејствувале на полето на афирмација на македонската национална култура. Овој наш еминентен
критичар, познат по своето остро и бескомпромисно перо, во 1951 година заедно со Блаже Конески
ја објави „Антологијата на македонската лирика“, а
автор е и на низа други значајни дела.
Меѓу нас, студентите на групата Историја на книжевностите на народите на СФРЈ, со македонски
јазик, не само во аулите на Факултетот, на предавањата беа и професорите:
Крум Тошев (1912 – 1976), македонски славист кој
е означен и овенчан со историскиот белег и достоинството да го одржи првиот студентски час на
новооснованиот Филозофски факултет во Скопје.
Неизбришливо трајна е и неговата заслуга за коавторскиот влог во првиот „Македонски правопис со
правописен речник“.
Харалампие Поленаковиќ (1908 – 1984): лексикограф, историчар на македонската уметност, со
посебна нагласка и посветеност на нејзиниот книжевен оддел. Тој е неоспорно еден од корифеите

на повоената историја на македонската литература
и еден од првите членови на новооснованата Македонска академија на науките и уметностите.
За професорот Кирил Пенушлиски (1912 – 2004),
основоположникот на македонската фолклористика, и во тоа време најзначајното име во науката
за фолклорот, незаобиколно би навел и еден друг,
малку понеобичен податок. Имено, чинам не би пречело никому ако во оваа пригода го прибележиме и
фактот кој во тие „онавременски“ наши студентски
дни го имаа предвид сите, а тоа е спознанието дека
слухот не го служеше најдобро, па, така, дури и
оние кои на некое од поставените прашања при полагањето на испитот по Народна книжевност не би
знаеле „уста да отворат“, почнуваа да „одговораат“
говорејќи нешто што можеби и не е најадекватно
за да биде признато за точен одговор. Тој ќе го „одмереше“ од под очилата и откако ќе воочеше дека
полагачот „кажува нешто“, ќе почнеше да го „дополнува“; всушност, вака-така, полека, збор по збор
– професорот ќе го објаснеше сето она кое требаше
да го слушне од нас, студентите. Невидена и нечуена добрина! Од неговиот предмет „паѓаа“ само оние
кои седеа и молчеа како кипови!
Некои од овде спомнатите професори ги запознав
и од една друга димензија. Да речеме, професорот
Александар Спасов (1925 – 2003), есеист, историчар,
литературен критичар и антологичар, кој по скопскиот земјотрес во 1963 година доби привремено
престојувалиште во Куманово, во градот во кој и јас
во тоа време – по преселбата на моите родители
од Пехчево – важев за „кумановац“. И тоа токму во
зградата во која и јас бев станар: на улицата „Трета
македонска ударна бригада“. Во „мојот“ влез, од
трите во зградата. Тогаш – за кратко време, но впечатливо, другарував и со неговиот син Њудмил
(1952), со кого, обземени со иста филателистичка
пасија, разменувавме поштенски марки. (А кој, како
што е познато, подоцна тргнувајќи по стапките на
својот татко, стана и е знаменит лингвист, македонист и факултетски професор). Или професорката
по словенечки јазик Бистрица (Крањец) Миркуловска (1930); секогаш со бистар поглед и со блага
реч: облеани со милност (и тогаш и ден-денес!);
продуктивна писателка и за возрасни и за деца
и млади; која, за чудење и за приказ, верувам, не
само според моиве согледби, сѐ уште не е достојно вреднувана како книжевен творец на овие наши
македонски простори! (А можеби во годините кога
излегувале од печат нејзините книги, од некаква, би
ја нарекол – „миркуловска скромност“ и ненаметливост, а и поради некои други причини, таа не се
ни обидувала да конкурира за одделни позначајни
книжевни награди и признанија?!) Следејќи ги нејзините чекори, особено во професорската и во преведувачката дејност и преокупираност, по истите
насоки продолжува и нејзината ќерка Милица
Миркуловска (1965), бележејќи врвни резултати во
преведувањето на значајни дела од полската книжевна продукција.

А пак професорот д-р Георги Сталев Попов, сестраниот литературен творец, познат и како поет,
и прозаист, и драмски писател, и научен работник,
и преведувач (1930), имав среќни можности да го
сретнувам не само како студент. За него би рекол
– прв член на Друштвото на писателите на Македонија кој и по „семејна книжевна линија“ е следбеник
на татко си Стале Попов (1902 – 1953), со тоа што
тој своето членство во ДПМ го стекнува неколку
години подоцна од татка си, кој постхумно доби
заслужено признание и со тоа што една од годишните награди што Друштвото ги доделува секоја
година за најдобра книга проза објавена во претходната година го носи неговото име. Тогаш јас,
разбирливо, како и повеќето студенти довјасани од
провинција во метрополата македонска – му пристапував со подисплашеност и снебивање; меѓутоа
во никој случај не може да се каже дека тој на сите
нас гледаше „од висина“, екс катедра. Напротив, и
во тие дамнешни средби и разговори, и во сите оние
кои следеа по моето зачленување во истото писателско Друштво и друштво, тој во мене, и во секој
кој веќе на одреден начин можеше да се каже дека
е „запливан“ во писателските води и бранувања –
гледаше „рамноправен“ соговорник и поддржувач.
За нашиот професор по Хрватска книжевност
Гане Тодоровски (1929 – 2010) не можам да потврдам дека во тие години беше таков каков што често
подоцна беше означуван и „титулиран“. („Гане –
Урагане!“) Напротив, го помнам од тие години како
изразито одмерен и речит лик, и – како „тих повеј“,
ако смеам да парафразирам стихови од една од
многубројните негови антологиски песни. („Милувам прашинка да си, тих повеј да ми те донесе...“)
Меѓу оваа плејада врвни професори, накратко „скицирани“, секако спаѓа и нашиот голем поет, раскажувач, есеист, книжевен критичар, историчар, лингвист,
антологичар и преведувач, Блаже Конески, мојот
професор по Историја на македонскиот јазик, чие
име и презиме денес заслужено го носи тогашниот
Филозофски, подоцна преименуван во Филолошки
факултет во Скопје. А за него, што да кажам? Што
да напишам? Зар само спомнување! Не, не; во никој
случај – не! За него – во друга пригода. Во друг текст.
На друго место. И – многу поопсежно...
(Фрагмент од ракописот „Блажени нишки“)
Александар Кујунџиски (Пехчево, 1946) е писател за деца
и возрасни, хуморист и сатиричар. Живеел во Пехчево,
Штип, Берово, Куманово и во Скопје, а до сопственото човечко и творечко осамостојување работел како хуморист
во Радио Скопје, како новинар во Редакцијата за емисии
за деца и како уредник на списанието „Ловец“. Член е на
Друштвото на писателите на Македонија од 1987 година.
Со неговото име е поврзан рекордот по број на книги издадени во текот на една календарска година (дури 17
наслови во 1994 година!) Александар Кујунџиски досега
објавил 115 книги, а исто така е еден од составувачите на
повеќе антологии. Неговото дело „Сакам книга“ (2006) е
објавено и на албански, турски, српски, ромски, влашки,
аромански, босански, бошњачки, словенечки јазик, хрватски, германски и на црногорски јазик.
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Во посета на СССР (1973) – Радован Павловски, Лазо Каровски, Славко Јаневски, Матеја Матевски,
Михаил Ренџов, Анте Поповски
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Сите наши изданија се достапни на

svetotnabibi.mk
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Во одбрана на меморијата

Ги продаде ли „Остатоците од
пролетта“?

ЛАФ-МУАБЕТ
СО... БОШКО
СМАЌОСКИ

– Ги откупи Туристичкиот сојуз
на Македонија. Сега тој има остатоци...

Роден е пред 37 години. * Ќелав е
на главата и на јазикот. Пишува.
Понекогаш и му објаснуваат, па
дури се случува и да го читаат.
Недолжните деца го имаат за
задолжителна лектира.
Во родниот Модрич секогаш му
приредуваат свечен пречек, а во
Скопје мнозина би сакале да му
приредат свечено испраќање.
Муабетот го водевме однога,
бидејќи кај нас има толку многу
заседнати, па нема места кај да
седне човек.

Иако никогаш не се оградуваш,
многумина сакаат да те заградат.
– Не ме чуди, бидејќи многу бргу
можат да се претворат во штици.
Има ли нешто ново на ТВ?
– Има, но не се гледа поради
пречки на врските.
Велат дека твоите „Хумористични радиобранови“ ги слушаат и
глувите?
– Знам само тоа дека некои се
прават глуви кога ги слушаат.
Дали си за „Зелен план“ и во литературата?
– Сум, бидејќи ќе знам каде да ги
сместам тиквите.

Бошко, од каде да почнеме?
– Од средина.
Сѐ тече – ти не се менуваш.
– Немам време, тие се менуваат.

Кажи еден рецепт за добивање
на награди?
– Биди Јован Павловски по кориците, а Бошко Смаќоски по содржината.

Нешто многу застуде?

И за заштита на човековата средина?

– Не се плашам. Од многу ветувања, мене ми е топло.

– Повеќе борови – помалку
говори!
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МЕТАНОЈА

Беше ли на премиерата на
„ЈАД“?
– Одбивам покани, бидејќи ме
обврзуваат да бидам учтив, па
да го речам она што ќе го речам.
Ништо, сакам да речам...
Честит празник. Кажи
епиграм за Републиката?

еден

– Републико, некои за пари те
сакаат ѕверски, а јас од срце аматерски.

Муабетот го водеше:
Киро Донев
* ОБЈАВЕНО ВО „ВЕЧЕР“
29 ноември 1975 година
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