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Литературата е чуварка на чувството  
за ве чност, ако не и самата вечност.



2 
- Н

ат
аш

а 
Ан

до
но

ва
 - 

Че
ка

њ
е 

(2
01

7,
 а

кв
ар

ел
ни

 м
ол

ив
и,

 2
0 

× 
25

 с
м

Еден голем бел лебед полн со дечиња се приближи до мојата клупа, па сврте околу едно пошумено островче покриено со 
патки и веслајќи пак си се врати под темниот лак на мостот. Сè што гледав ми се чинеше светло и крајно ситно.
Видов, небаре низ клучалка на врата што не можам да ја отворам, како јас и мојот помал брат, високи половина метар и со 
балони со зајачки уши во рацете, се качуваме во бротчето-лебед и се тепаме за седиште на работ, над водата прекриена 
со лушпи од кикиритки. Во устата имав вкус на чисто и на пеперминт. Ако бевме добри за време на забарскиот преглед, 
мајка ми секогаш нè носеше да се повозиме со бротчето-лебед.
Ја обиколив Јавната градина – преку мостот и под сино-зелените споменици, покрај цветната леа со дезен на американско 
знаме и влезот каде што можеше да се сликаш во една кабина со портокалови и бели пруги за дваесет и пет центи – чи-
тајќи ги имињата на дрвјата.

Извадок од „Стакленото ѕвоно“ од Силвија Плат. Превод – Магдалена Хорват. Три, Скопје, 2005



ЈАЗИКОТ И НИЕ
По неположе-

ниот приемен 
испит на Окс-
форд, Толкин 
утехата ја нашол 
во шишето со 
жесток пијалак 
и во слободното 
однесување под 
прозорецот на 
универзитетската 

професорска камарила. Виолентноста 
ја изразувал така што на сет глас реци-
тирал стихови. Поаѓајќи од својата се-
мејна положба, финасиската состојба, 
како и огромната желба да студира на 
Оксфорд, неположувањето на прием-
ниот испит за него било рамно на по-
тонување на Ноевата арка, единствен 
спас од бедата во која сѐ подлабоко 
пропаѓал. По неколку дена, во дворот 
на Универзитетот, еден од професори-
те – филолог, му се обратил: 

„Колку што можам да се сетам на 
ликот, вие бевте момчето кое бесне-
еше под мојот прозорец. Ми остави 
впечаток јазикот на кој ги рецитиравте 
стиховите.“ 

„Простете, господине, за мојата вио-
лентност, но ситуацијата беше таква, 
не можев на поинаков начин да се 
справам со поразот.“ 

„Но“, му рекол професорот, „ќе ми 
кажете ли на кој јазик ги рецитиравте 
стиховите?“ 

„Јас, професоре, уште од малечок 
пројавував голем интерес за изучу-
вање на јазиците. Јазикот на кој ја 
рецитирав песната е мој, самиот го из-
мислив и го нареков самовилски.“ 

„Како да слушнав зборови од фин-
скиот.“

„Секако дека има примеси, пофесоре.“
Причината поради која го издвоив 

овој дел од животот на Толкин е само-
вилскиот јазик и реакцијата на профе-
сорот. Односно заинтересираноста на 
професорот за јазикот на кој Толкин ги 
интерпретирал стиховите. Професорот 
не станува рецептор на значењето на 
стиховите, туку на смислата на јазикот. 
Сето ова ме охрабрува во коментарот 
на изјавите дека ние, Македонците, збо-
руваме на јазик кој никој не го признава, 
што не значи дека треба да молчиме. Те-
оретичарите на рецепцијата велат дека 
писателите го даваат значењето на тек-
стот-пораката, а читателите смислата. 
Но таа не треба да биде надвор од со-
цијалните околности, времето и местото 
во кои рецепторот се среќава со пора-
ката. Затоа ирелевантно е да се диску-
тира за една единствена, општа за сите 
и засекогаш дадена смисла. Толкин не 
влегол во расправа со професорот, ниту 
пак професорот со Толкин, за јазикот, за 
тоа: зошто е измислен, зошто се нареку-
ва самовилски и зошто има примеси од 
други веќе на светско ниво осведочени 
јазици. Ниту ние би требало да вле-
гуваме во расправа за постоењето на 
нашиот јазик. „Да се замисли еден јазик 
значи да се замисли севкупноста на 
општествениот живот.“ (Т. Иглтон „Кни-
жевна теорија“) Ако ние имаме општест-
вен живот, тоа значи дека постоиме, па 
тогаш наместо расправа за постоењето 
на јазикот би ја лиферувале крилати-
цата на Конески, цел свет да ја слушне 
и да ја разбере: „До каде ни допира 
јазикот, до таму ни е татковината!“ А 
ние татковината ја имаме, што значи го 
имаме јазикот. Затоа, кога е во прашање 
македонскиот јазик, немаме друга ал-
тернатива освен да го практикуваме низ 
сите форми и модели, односно да соз-
даваме можности не само ние, на кои ни 
е мајчин јазик, туку и странците да ужи-
ваат во потрагата по неговото значење 
и смисла, односно да не останат без ко-
ментари кога ќе го најдат како носител 
на некоја писмена или изречена порака. 
Тоа само по себе нѐ поттикнува да не 
запреме, туку засилено да продолжиме 
по патот на нашите книжевни велика-
ни, да создаваме на македонски и да 
бидеме сигурни во тоа – дури и кога ќе 
остане само една книга на македонски, 
ќе постои македонскиот јазик и оние 
што го создаваат. Во тој прилог е и спи-
санието на Друштвото на писателите на 
Македонија „СТОЖЕР“, кој со секој свој 
број станува и останува траен сведок на 
нашиот јазик.
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Мојата книга не ја напишав јас
Туку таа ме напиша мене

И се распадна во честички воздух.
Михаил Ренџов, „Книга“

екој што пишува или чита по-
езија, порано или подоцна, 
чувствува дека писмото се 
проникнува со животот на 

творецот. Но ретко кој поет може со 
таква сигурност да каже дека таа ме 
напиша мене. Кога на еден од тие по-
ети (кои не можеме да ги замислиме 
без нивната поезија) оправдано им се 
доделуваат признанија за високи тво-
речки дострели, каков што е случајот 
со наградата „Книжевен жезол“, не-
сомнено се наметнува потребата и за 
макар кус, сумарен „рекапитулар“ на 
поетското/книжевното творештво, но 
и за општ осврт кон поетиката на ла-
уреатот. 

Кога станува збор за творештвото 
на Михаил Ренџов (1936), се чини дека 
таа (пријатна и одговорна) задача не е 
ни малку лесна, поради најмалку три 
причини. Прво, станува збор за огромен 
поетски опус: и по бројот на поетски 
првообјави, и по обемот на поетските 
избори, и по критичката валоризација, и 
по меѓународната рецепција. Второ, се 
работи за опус кој зазема високо место 
во развојот на современата македонска 
поезија, како со поетичката дослед-
ност и стамен континуитет (од шест и 
пол децении поетска актива), така и со 
својата исклучителна разновидност и 
разнообразност во поглед на лирските 
видови кои ги негува овој даровит ав-
тор. Трето, Ренџов е редок творец, кој 
успева да биде препознатлив во сите 
етапи од творештвото, а притоа да ја 
зачува свежината и оригиналноста во 
сите негови поетски потфати. 

Книжевниот опус на Ренџов е безмал-
ку целосно во знакот на поезијата, но 
неговото творечко перо е успешно и во 
препејувањето и во прозата. Ренџов е 
прекрасен спој на она што се нарекува 
„роден“ и „учен“ поет: неговата поетска 
дарба и хиперсензитивен лирски хаби-
тус се чувствува во секој стих и во секоја 
песна. Неговото суштинско надоврзу-
вање на македонската поетска (и фол-
клорна и авторска) школа, но и на повеќе 
поетски традиции е длабоко творечки 
и органски проникнато. Тој е автор на 
дваесетина исклучителни поетски кни-
ги, создавани во интервал поголем од 
половина столетие. Насловите на него-
вите книги ни нудат битни пунктови од 
неговата поетика: „Иселеник на огинот“ 
(1965), „Ноќно растење на зборот“ (1967), 
„Каде од оваа страна“ (1968), „На работ 
од сонот“ (1969), „Збор и бол“ (1972), 
„Страв“ (1976), „Полноќ“ (1979), „Нере-
зи“ (1982), „Аутодафе“ (1985), „Феникс“ 
(1987), „Земја. Потоп“ (1991), „Шпил 33“ 
(1994), „Амфора“ (1995), „Вечната беско-
нечната“ (1996), „Јас, оксиморон“ (1998), 
„Псалми“, (2000/2005), „Врвот, реката, 
морето“ (2003), „Галичица“ (2007), „Ра-
копис – душопис“ (2011), „Издишки“ 
(2013), „Окарина“ (2015) и „Јас. Елегии“ 
(2017)... Во поетскиот опус на Ренџов се 
вбројуваат и трите вдахновени поеми: 
„Тој“ (лирска поема, 1993), „Апокалипса“ 
(драмска поема, 2002), „Предвесница“ 
(2009), две книги поезија за деца „Сону-
вање патување“ (1991) и „Ангела сонува“ 
(1998), а досега единствената прозна 
книга му е „Захариј и други раскази“ 
(2004). Сите дела на Ренџов од крити-
ката се препознаени како оригинални 
и високи творечки дострели, па затоа 
се овенчани со дваесетина престижни 
награди, од кои некои М. Ренџов заслу-
жено ги добива и повеќекратно, како 

наградата „Браќа Миладиновци“, или 
наградата за поема „Глигор Прличев“. 

Поетиката на Михаил Ренџов има 
неколку носечки стамени столбови, 
имплицитно навестени во добар дел 
од насловите на неговите стихозбирки. 
Кога би требало со неколку зборови 
да асоцираме на поетиката на Михаил 
Ренџов барајќи ги „клучните зборови“, 
во кои би се сумирал неговиот опус, ве-
ројатно како неодминливи зборови би 
се наметнале следниве: духовно, веч-
но, бесконечно, Нерези, псалм, сонет, 
елегија, оксиморон, музика, слика... 

Михаил Ренџов е поет со природна 
дарба и истенчен усет за елиптичниот 
поетски израз: во неговите песни од 
сите фази на творештвото е невозмож-
но да се најде ниту еден излишен збор. 
Тој пее дур дише и дише дур пее. Него-
вото пеење е едновремено загадочно 
асоцијативно и заносно музикално. Не-
говата песна (во сите облици и варијан-
ти) е тесно поврзана со беспрекорното 
следење на поетскиот здив и со рит-
мичките устројства на исказот. 

Ренџов е смел поет, кој успева да ја 
накалеми својата оригинална поети-
ка и кога се искажува преку кратки 
канонизирани поетски облици на кои 
им приоѓа со личен печат (псалм, со-
нет, елегија, лирска минијатура), но и 
кога пее и во поекстензивни поетски 
облици, како што е поемата. Во поети-
ката на Михаил Ренџов е воспоставен 
редок баланс меѓу значењето и зву-
чењето на поетската реч, кој е еден 
од идеалите на сонетната форма. 
Има нешто исклучително архаично, 
орфејско во неговото творештво, кое 
нè враќа на мугрите на поезијата, кога 
таа била неразделна од музиката и 
кога било незамисливо поетот да не 
е и музичар. 

КНИЖЕВЕН ЖЕЗОЛ ЗА 2020 
ГОДИНА – МИХАИЛ РЕНЏОВ
Владимир Мартиновски
ДУШОПИСОТ НА МИХАИЛ РЕНЏОВ

С
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Пол Верлен велеше дека во вистин-
ската поезија мора да има секогаш и по-
веќе музика. Природно надоврзувајќи 
се на романтичарско-симболистичкиот 
идеал, поезијата на Ренџов е и музика, 
од неколку аспекти. Без разлика дали 
пее за сакрални теми, како што се не-
говите блескави псалми или, пак, ори-
гинално ја ползува сонетната форма, 
Ренџов е поет кој обилно ги овоплоту-
ва звуковните, музичките, еуфоничните 
аспекти на македонскиот јазик. Според 
Бодган А. Поповиќ, поезијата на Ренџов 
е поврзна со „стремежот кон звучноста 
и ритмичноста, кон преиспитувањето 
на новите поетски форми внатре во кои 
ќе се соопштува и новата содржинска 
одреденост и посебното согледување 
и чувствување на светот“. 

Имено, и во најкусите негови песни 
(од по три-четири стиха), и во негови-
те псалми, и во неговите сонети, и во 
неговите поеми од илјадници стихови, 
во устројството на песната се заумно 
вешто проткаени принципите на музи-
ката. Надоврзувајќи се на фолклорни-
те матрици, на Константин Миладинов, 
кој музицирал на кавал и шупелка, и на 
Кочо Рацин, кој свирел на окарина, Ми-
хаил Ренџов е поет-музичар кој, уште 
од првите стихови, па сè до единстве-
ната македонска стихозбирка целосно 
посветена на еден инструмент („Ока-
рина“, 2015), преку секоја песна ја по-
кажува и ја докажува симбиозата меѓу 
музиката и поезијата: музиката блика 
од секој негов стих, а неговите песни 
изговорени звучат како мали рапсо-
дии. (Веројатно не е ни толку случајно 
што музиката е вокација и на неговите 
синови, извонредните инструментали-
сти Павел и Петар Ренџови.) Интерме-
дијалниот аспект на неговата поезија 
е една од причините што голем број 
негови песни и книги се предлошки и 
за музички, театарски и филмски ост-
варувања.

Во уметничкиот свет на Ренџов при-
вилегирано место има и односот кон 
поетската слика, која е секогаш суге-
стивна и асоцијативна, и која природ-
но влегува во поетски дијалог како со 
врвните дострели на средновековниот 
фрескопис (пред сè, од манастирот „Св. 
Пантејлемон“ во Горно Нерези), така и 
со низа современи македонски слика-
ри (Владимир Георгиевски, Ордан Пет-
левски, Танас Луловски, Трајче Јанчев-
ски, Насо Беќаровски), на кои Михаил 
Ренџов им посветил китки антологиски 
стихови и песни. 

Всушност, и кога ги пишува извон-
редните „вербални фрески“ вдахно-
вени од нерешките мајстори и кога ги 
возобновува молитвените и елегиските 
модуси на пеење, за Ренџов творечки-
от чин е една постојана, непредвидли-
ва и возбудлива преобразба. Воопшто 

не нè изненадува тоа што во песната 
под наслов „Песната и пеперугата“, со 
поднаслов „метаморфоза“, се спло-
туваат процесот на метаморфозата и 
процесот на раѓањето на песната: Ќе 
посакаш најпосле / Да ја именуваш 
/ Тогаш / од крвта / Ќе ти излази / 
Пеперуга / И ќе / Одлета. Пеперугата 
во песната на Ренџов станува песна, а 
песната – пеперуга. 

Во една пригода Гане Тодоровски 
вели дека Ренџов во поезијата го ис-
кажува „немирот на својот внатрешен 
свет“, а на ова би додале и дека тој е 
поет кој тој повеќедецениски немир го 
преобразува во безброј антологиски 
песни. Би можело дури и да се рече 
дека поезијата на Ренџов е поезија на 
неспокојството. Во поемата „Предвес-
ница“, на пример, нè пречекува алар-
мантното прашање: Може ли / да се 
биде / студен / во врело / пладне / 
пред / ДЕНОТ / СУДЕН? Како „иселеник 
на огинот“, во поезијата на Ренџов пое-
тот не само што не е студен туку е еден 
вид будилник на совеста во едно „обез-
душено“ време. Песните и поемите на 
Михаил Ренџов се рожби на неспо-
којно, тревожно, трепетно и длабоко 
загрижено пеење и мислење. Ренџов е 
совест на македонските и сечовечките 
премрежја. 

Неговите пеења се сочинети од воз-
немирувачки поетски слики и визии на-
топени во прадревната митско-мистич-
на магма. Како препејувач на „Епот за 
Гилгамеш“, Ренџов е доследен на ми-
тотворечката запрашаност над човеко-
вата судбина. Секоја негова песна не-
посредно или посредно е посветена на 
„човечката ситуација“. Во неговите по-
еми се преплетуваат неколку неврал-
гични теми за поезијата на Ренџов: те-
мата за моралниот пад на човекот (што 
се среќава не само во Библијата туку 
и во древните вавилонски, кинески и 
индиски митови); митската тема за ес-
хатологијата, што имплицира нова кос-
могонија, како и темата за потребата од 
возобновување или одново раѓање на 
темелните етички вредности. 

Затоа, поемите на Михаил Ренџов, 
како и целата негова поезија, имаат 
смелост да нè соочат со многуброј-
ните (ќор)сокаци во кои се заглавил 
современиот човек. Секако, поезијата 
на Ренџов не нѐ остава на очајот и тем-
нината, туку извонредно сугестивно нè 
носи до пределите на надежта, светли-
ната, восхитот и вознесот. Поезијата на 
Ренџов е и монолог со себеси и дијалог 
со светот: Во небото и во себе загле-
дан гласи стих од книгата „Јас. Елегии“, 
во кои како да е вткаено неговото тво-
речко мото.

Може да се каже дека поетскиот ра-
копис на Михаил Ренџов се занимава 
пред сè со најнедофатливото и најдра-

гоценото на овој свет – со душата и 
со духовното, па затоа и го заслужува 
прекрасниот неологизам – душопис. 
Во неговата поезија ем се пишува за 
(состојбите на) душата ем се добива 
впечаток дека токму таа го раководи 
творечкиот чин. Во песната „Птица“ 
наидуваме на следниве стихови во об-
лик на поетска согледба: Остануваат 
како траги / само летот и песната. 
Без голем ризик би можеле да заклу-
чиме дека летот на поезијата на Михил 
Ренџов и на неговиот возбудлив „ду-
шопис“ е неодминлив кога се говори не 
само за современата македонска туку и 
за современата европска поезија. 

Во песната „Долг“ поетот вели: Ве-
тив: Треба да се доискажам. / Да ме 
доискажат. Се чини дека тој долг од 
неговата страна е наполно и извон-
редно исполнет, па останува долгот 
на читателите како „сотворци“, а ним 
поетот им оставил суптилно упатство 
како да ја читаат и доживуваат негова-
та прекрасна поезија: Мојата книга се 
препрочитува, / Мојата книга, / прос-
тете, / Се вдишува.

Михаил Ренџов

Јас. Елегии

Пишан ми е животот, допишан,
Со реченото и прореченото,
На првата ноќ од раѓањето
До првиот крик на паѓањето.

Со весталките небесни,
Со ангелите прекрасни,
Со реченото и прореченото
Од небесата навестеното.

Пишан ми е животот и доста,
Сѐ друго е додаток на злоста
И пакоста. Доста.

Од пишаното бегство нема,
Од реченото и пресеченото, исто.
Излезено од срцето бистро. Чисто.

                    1

Кој си ти, кој си ти?
Ме праша и потрети.
Трипати ме жегна, ми легна
Среде гради, на ливади.

„Јас сум, Јас“ – одговорив,
Час верен, час неверен,
Од светлини сотворен
Од небото испратен,

Во срцето свиен, скриен,
Од светлини излиен
Од дождови измиен,

Којшто молчи, којшто трае
За себеси без да знае
Од високо сам да свети и да сјае.
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ирослав Биелик е роден на 15 април 1949 
година, во Остри Груњ, Словачка. Дипломирал 
на Педагошкиот факултет во Бањска Бистрица, 
а магистрирал на Високата економска школа 

во Братислава. Местото на неговата долгогодишна 
професионална кариера е библиотеката на „Матица 
словачка“ во Мартин. Таму работел како библиограф, 
научен секретар, раководител, а од ноември 2007 година 
е избран за прв потпретседател на „Матица словачка“ и 
директор на Националниот институт за словачки јазик и 
книжевност. Живее на релација Мартин – Братислава.  

Почетоците на творештвото на Биелик се поврзани 
со неговата библиотекарска професија. Автор е на 
голем број студии од областа на библиотекарството, 
библиотекарско-информатичката наука и публицистички 
текстови поврзани со „Матица словачка“ и нејзината 
историја. Богатиот фонд на знаења стекнат во овој 
период креативно го користи во своето книжевно 
творештво, поетско и прозно. Освен поетските книги, 
големо внимание предизвикува неговиот роман 
„Венециски диптих“ – „Реалност“ (2007) и „Нереалност“ 
(2010), како и неговиот најнов роман „Калеидоскоп“ 
(2013). Првичните поттици и мотиви во творештвото му 
се поврзани со неговиот роден крај, Остри Груњ, каде 
што за време на Втората светска војна се случиле големи 
историски трагедии. Мотивите и тематиката поврзани 
со родниот крај се отелотворени во поетската збирка 
„Незначајно движење на стрмната рамнина“ (2005), каде 
што прави паралела меѓу шпанска Герника и „селото 
под птиците“, Остри Груњ. Историската трагедија на 
Остри Груњ е присутна и во првиот дел од романот 
„Венециски диптих“ – „Реалност“. Конфронтацијата на 
минатото со сегашноста, нивните временски координати 
и константи ја карактеризираат неговата дебитантска 
поетска збирка со наслов „Времето е тивок гласник на 
мислата“ (2003). Песните во збирката се пишувани во 
долг временски период и може да се дефинираат како 
поетска емотивна биографија, составена од фрагменти 
на сеќавања, како и размислувања за животот и делото 
на автори што биле дел од неговиот научен интерес: 
Новомески, Хорват, Урбан, Хронски, Татарка. Иако во оваа 

збирка има песни со љубовна и пејзажна лирика, сепак во 
неа преовладува контемплативниот, рефлексивен тон, а 
стожерни се песните посветени на духовни теми и ликови 
од историјата на христијанството (Мојсеј, Константин 
Филозоф). Оваа контемплативност и рефлексивност 
се карактеристични и за неговата втора поетска збирка 
„Незначајно движење на стрмната рамнина“. Во песната 
„Поетско размислување“ авторот го предочува својот 
став за филозофијата и суштината на поезијата, или за 
разбирањето на мистеријата на песната во анимираната 
реч. 

Креативниот метод на Биелик е поставен на компарација 
и сочелување на минатото и сегашното, секојдневното/
баналното и идеалното/совршеното, при што се создава 
еден пат што води до длабоко контемплативна поезија со 
видилива усилба за покренување на своевидна книжевна 
борба за враќање на хуманоста во секојдневното 
дејствување на човекот. Авторот знае дека потрагата по 
тој пат не е лесна и тоа не го крие во својата поезија. 

„Незначајно движење на стрмната рамнина“ совршено 
се надоврзува на првата збирка „Времето е тивок гласник 
на мислата“. Се работи за зрели, медитативни стихови 
кои „филозофираат“ за основните прашања и правила на 
битисувањето. Како поетот потсвесно и меланхолично 
да забележал дека зборовите кажуваат помалку отколку 
што ние сакаме да речеме. На лирско-рефлексивните 
стихови се надоврзуваат егзистенцијалните проблеми 
на човековиот живот, неговото дејствување во светот, 
смислата на животот, зборови и поетски слики од 
комплицираното, хаотично течење на модерното 
живеење. 

За творештвото на Мирослав Биелик се вели дека 
ги брише жанровските ограничувања, остварувајќи 
модерен израз и отвореност за некој вид непрекинато 
интелектуално искуство во функција на книжевноста, 
посебно во функција на поетскиот јазик. Мислата на 
овој поет е заснована врз модерно обликување и раст 
на изразот во повеќе правци одеднаш. Критичарите и 
проследувачите на делото на Биелик се согласуваат 
дека една од најзначајните карактеристики на неговата 
поезија е филозофската рефлексија, посебната врска 

КНИЖЕВЕН ЖЕЗОЛ ЗА СТРАНСКИ АВТОР 
ЗА 2020 ГОДИНА – МИРОСЛАВ БИЕЛИК
Славица Гаџова Свидерска
ТОЛКУ БЛИСКУ, КАКО ЖИВОТОТ ДО СМРТТА
Накратко за животот и поезијата на Мирослав Биелик

M
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меѓу поезијата и филозофијата. Но, и покрај тоа, поезијата 
останува истовремено лирска. Исто така, значаен е 
и интертекстуалниот дијалог што Биелик го води со 
поезијата на Рајнер Марија Рилке, Томас Стерн Елиот, 
Јосиф Бродски, словачкиот поет Милан Руфус, што 
придонесува за семантичката повеќеслојност на писмото, 
а истовремено упатува на потребата на лирското јас да 
ја ослови, да ја повика Другоста, и во лирскиот дијалог 
со Ти да ги проблематизира вечните и неисцрпни теми 
на времето, временитоста, конечноста, сеќавањето, 
смислата и фрагментарноста на животот, кои имаат 
смисла само ако фрагментарно се втиснат/впишат во 
јазик, во книжевност, во големиот Архив на историјата. 
Освен филозофската рефлексија и филозофските 
референции, поезијата на Мирослав Биелик исто така 
изобилува со богатство од интертекстуални референции, 
не само од светската и словачката поезија, туку и од 
античката, старогрчката литература, старогрчкиот мит, 
од историјата и фолклорот. 

Читајќи ги неговите песни напишани во најразлични 
периоди на творештвото – од неговата дебитантска 
збирка „Времето е тивок гласник на мислата“ (2003), 
преку „Незначајно движење на стрмната рамнина“ (2005) 
и „На крајот на еден х-век“ (2009), па сѐ до последната, 
„Меланхолија“ (2018) – може да согледаме една поетско-
филозофска константа. Во центарот на Биеликовиот 
поетско-филозофски универзум е поединецот. Тоа е 
поединец кој е „фрлен“ во светот и постојано се соочува 
со својата осаменост: До самотијата води тесен 
ходник / во кој не сретнувам / никој друг отспротива 
(„Самотија“).

Светот, исто така, постојано му поставува на поединецот 
загатки што треба да ги реши: бројот на загатките е 
бесконечен, но решавајќи ги, тој се соочува со својата 
конечност. Така, во песната „Втора елегија во чест на 
Рајнер Марија Рилке“, Биелик вели: „Ако ми останат две-
три зрна в дланка / после животен вртлог,  уште живи / 
на линијата измерена на дланката / убаво ќе ги наредам / 
цврсто ќе ги ставам в земја / зрно до зрно / толку блиску, 
како животот до смртта“. 

Упатувајќи на бесконечниот круг на раѓање и умирање, 
на неизбежната блискост на животот и смртта, меѓу 
кои стојат фрагменти сеќавања претворени во песна, 
филозофскиот поет или поетскиот филозоф Биелик нè 
утврдува во верувањето и во смислата на пишувањето 
и на писмото: тоа е „зрно што се става в земја за да даде 
плод“, а поезијата секогаш ќе биде повисока форма на 
спознание –

 
онаму кај што разумот е немоќен
            таму се пушта метафора. 

Мирослав Биелик

ПОВТОРНО ПАТУВАМ

Повторно патувам низ пустелија
низ магли и рамнини
како некој сиромашен татко
што ги тресе оревите од дрво
што веќе нема да роди

Повторно патувам кон дома,
сè е поинакво, 
поинаква е темнината
толку брзо се стемнува

На црковниот часовник –
сенка од ампутираната рака на дедо
во годовите на пресеченото
оревово дрво

Од Пијава до дома
сто години патувам
по туѓи земји
Секогаш
истиот сон

GENIUS LOCI

Ова место во овој миг е Троја, 
чие сонце опожарува
преку панцирот на молкот,
родно место на чувствата
и на мојот заборавен еп
со ’рѓосан оклоп
со кој многу одамна
се подготвував за подвиг
да ја спасам Елена
од полудениот Парис
со јаболкото: За најубавата
од божиците го зедов, паднато наземи
и со Одисеј со децении скитав
Тој храбар и бесмртен
побрзо стигна на Итака
одошто јас на ова место
во овој миг
И како Шлиман, потврдувам:
Genius loci

МАТЕРИЈАТА НА ЗБОРОВИТЕ
  На Милан Руфус

На почетокот беше Зборот
Зборот на првата песна
Впишан во круговите на земјата
Материја бесконечно распространета
на непозната пајажина
А сепак, јасно е,
материјата е и грст песни
може да се стегне меѓу прстите
и да се стави на дланка како жарче
Гори
понекогаш мрзне
или засмрдува
со мртво молчење
Но што да се прави
со истурените зборови
во растреперената мисла
како да не тежеле
како да не биле
и покрај Земјината тежа
Дилемата е всушност старо-нова
Не само во зборот материјата
туку директно
во материјата на зборот
Маестро,
одам како слепа девојка
низ некоја пресечена гора
Повторно 
го велите истото:
онаму кај што разумот е немоќен
таму се пушта метафора
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м блазесувам на македонските филмски работ-
ници, тие знаат да се организираат. Нивните асо-
цијации (Друштвото на филмските работници, 

Агенцијата за филм) одново се активираа, па при новата 
криза што ја делиме сите, на своите автори успеаjа да 
им обезбедат поддршка посетувајќи го министерот за 
култура и добивајќи прво поддршка во вид на владина 
Уредба за финансиска поддршка на независните филм-
ски работници за време на македонскиот дел од панде-
миската криза, а потоа и големи средства од медиската 
програма на „Креативна Европа“...

Што правиме ние писателите и нашите асоцијации 
во кризава? И не само во кризава. Комуницираме ли со 
власта, ѝ поставуваме ли соодветни барања за сора-
ботка, зошто да не и со другото писателско здужение 
– како колективни субјекти кои ги претставуваат права-
та, ги штитат интересите на македонскиот писател, но и 
највисоките културни достоинства, македонскиот јазик 
и литературата и пишуваната мултикултура на РС Ма-
кедонија?

Ние, повозрасните автори, ги паметиме времињата на 
т.н. „едноумие“ во кое писателите беа високореспек-
тивната елита на македонското општество. Се сеќавам, 
и како млад новинар и уредник, дека кога заседаваше 

Друштвото на писателите, Це-ка напрегнато ги исчеку-
ваше одлуките на нашава писателска асоцијација, која 
ја водеа личности со највисоки книжевни и општествени 
авторитети. Писателите и уметниците беа привилегира-
ните личности и колективи на тогашното македонско 
општество во кое културата беше важен сегмент на 
општественото живеење, а токму писателите го пред-
водеа општествениот живот и како уметници, но и како 
општественици, како дипломати, првенци на национал-
ни установи од Радио-телевизијата до националните 
книгоиздателства и театри, предводници на комисии за 
културни размени и соработки, членови на респективни 
форуми, лидери на писателските асоцијации... Во тоа 
време писателите бараа, и ним им се доделуваа и кре-
ативни, и материјални привилегии. Хонорарите за поет-
ските и прозните творби – објавувани било во весниците, 
списанијата, било во авторски книги – беа високореспек-
табилни, писателите добиваа станови, па дури и лока-
ции за вили по излетиштата. Накусо, да се биде писател 
некогаш беше достоинство. Потоа постепено дојдовме 
до ова дереџе.  

Што значи да си писател и воопшто автор на книги, 
денес? Значи да чувствуваш јавна и општествена по-
чит, и тие се последните прибежишта на писателот, оти, 

ШТО ПРАВИМЕ НИЕ, ПИСАТЕЛИТЕ, 
ВО КРИЗАВА?
Томислав Османли       

И
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спротивно од тоа – статусно – да си македонски писател 
денес значи да си авторски и статусно депривилегиран, 
нешто драстично поразлично одошто, рековме веќе, да 
си – филмски работник. Наши „фанови“ се читателите, 
децата, наставниците по литература... нивни – ресорот, 
власта и државната каса. Зошто тие моќни субјекти кои 
го забораваат писателот, можеби и другите уметнички 
дејци, не се и наши партнери во барањето на статусните 
права за писателите? И одново: што значи да си писател 
денес?...

Да си писател денес има две покрупни предности и 
многу повеќе недостатоци. Да си писател значи, прво, 
дека можеш да добиеш книжевни и државни награди 
(а кога тоа не се можело, и кои други творци не ги до-
биваат?) и второ – можноста да добиеш национална 
пензија од Министерството за култура, доколку и неа за 
нашите ветерани не ја укинат бирократите од нивните 
редови... И главно – толку. Дури не ни рамноправен пов-
ластен статус (како филмаџиите) во време на кризи. Да 
си македонски писател денес значи да работиш долго, 
со месеци и години врз едно литературно дело, за хо-
норари кои, и онака ниски, последниве десетина години 
додатно беа спуштени под нивото на секое авторско 
достоинство (да напишеш опсежен и имагинативен ро-
ман, да изнедриш поема имајќи го Прличева за мера, да 
создадеш нова поетска или прозна збирка за да не паѓа 
подолу од стандардите што со своите дела ги поставија 
Рацин, Конески, па Јаневски, прозаистот и поет Попов-
ски, Чашуле, Чинго, Андреевски... и  денес тука ќе доби-
еш четири до петпати понизок хонорар одошто да напи-
шеш просечен текст за театарската сцена, и многупати 
помалку одошто да создадеш филмско сценарио...); да 
си писател денес тука значи да сведочиш комплетна не-
заинтересираност на преполитизираниот и препартизи-
раниот надлежен ресор и влада за креативната култура, 
наспроти пропагандната, партизирана и етнифицирана 
култура во општеството што со многу право сака да се 
декларира како рамноправно, и во мултикултуралноста, 
а секако и во уживањето на социјалните права што др-
жавата на едни штедро им ги дава, додека на другите 
не се ни сеќава, оти оној првиот знае кога, но и каде, и 
како да чукне на државната порта...; да си писател де-
нес значи, денизден, година по година, да констатираш 
пад на достоинството на креативно најпрестижната 
уметничка дејност (твојата, писателската) и привилеги-
рање на големите и малите издавачки куќи, претворни 
приватни фирми, капиталистички претпријатија што се 
финансираат не од сопствената акумулација ами од 
државната, буџетска поддршка – кои те депривилеги-
раат тебе како автор оти повисоки мерила и печалби 
постојат за преводите  одошто за изворните книжевни 
дела, оти писателот, драматичарот, поетот и сликарот 
создаваат изворни и комплетни творби; да чувствуваш 
дека ти е многу поисплатливо, особено со поддршка на 
европските преведувачки мрежи, да преведуваш и тука 
да приопштуваш понапред странски автори одошто да 
ја збогатуваш домашната, национална литература; да 
си писател денес значи да се јатиш околу приватните 
издавачи оти тие ги добиваат парите за твоите дела, 
наместо тие да те привилегираат тебе за да можат да 
спечалат и самите средства за дејноста на која ти неко-

гаш си ѝ бил стожер, а денес си во незавиден, потплатен 
наемен однос; да си писател тука значи да зависиш мно-
гу повеќе од комисиите на државниот финансиер одо-
што од квалитетот на својата творба, па и од реномето 
што низ децении со дела и со поведение си ги градел и 
стекнувал; да си писател денес значи да си сведок на 
кризата или уништувањето на традиционалните, исто-
риски книжевни списанијата; да објавуваш книжевни 
прилози (најчесто) без финансиска компензација, да си 
член на еден колектив – најкреативен и најпродуктивен 
(ајде да не инсистираме на оценката „и најуспешен“) а 
толку жестоко заборавен, потценет однадвор, но пред 
сѐ, самозаборавен и самопотценет, пасивен писателски 
сектор и неговите замолчани асоцијации, Друштвото на 
писателите и Македонскиот ПЕН-центар. Ним, на моите 
и нашите заеднички асоцијации, сакам да им блазесу-
вам. Тие, години со ред, говорат и дискутираат, на фо-
румите и во приватните дружења, дека писателските 
асоцијации треба да се ангажираат за подобрување на 
опаднатиот, веќе речиси безначаен општествен статус 
на писателот, на покачување на цената на „авторскиот 
табак“ (порано со тој аршин така се мереше придоне-
сот) и единственото во што најдобро успеваа беше да 
го покачат „табакот“ на издавачките куќи кои, потоа, на 
слободниот автор му „разрезуваат“ хонорар „по претхо-
ден, а често и последователен договор“... Дотолку по-
веќе што управите ги сочинуваа писатели со сопствени 
издавачки куќи кои повеќе ги интересираше статусот 
на книгоиздателството како буџетски финансирана 
дејност одошто статусот на писателот како традицио-
нален, најдлабок креативен темел на оваа национална 
култура... обезбедувајќи ѝ го писателскиот дел од мирот 
и замолкот на демократската, плуралистичка, парто-
кратска држава која во културата пред сѐ ја интересира 
политичкиот мир, привидната плаузибилност и спокој-
ната пригодност, наместо немирот на бујното и живо ли-
тературно творештво и критичка гласност...

Писателските управи со години расправаат дали 
друштвото треба да постои во оваа традиционална и 
пригодна форма која ќе чини чест на писателската тво-
речка дејност и ќе чествува личности и настани, или да 
се трансформира во синдикалистичка организација на 
писателите која решително ќе застане во подобрување 
на статусот на писателот. Не ми е јасно зошто не би мо-
желе да се остваруваат тие две функции, традициона-
лизмот и ангажманот во полза на домашната литратура 
и на домашниот писател. За почеток, како филмаџиите, 
со проактивен однос и со конкретни барања кај минис-
терот за култура и Владата на Републикава.

Томислав Османли (1956) е автор на 28 книги 
романи, раскази, теорија, есеи, драмски тексто-
ви и сценарија. Дипломирал право, а повеќе од 
четири децении се занимава со уметничко тво-
рештво и со новинарство во културата.

И денес смета дека културата и уметноста се 
највисоката реализација на идеалите на право-
то и на етиката. 
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аградата за литература 
на Европската Унија (the 
European Union Prize for 
Literature – EUPL) e востано-

вена во 2008 година и се доделува 
на автори од земјите што се дел од 
програмата Креативна Европа, меѓу 
кои е и Македонија. Секоја година 
национални жирија во една третина 
од овие држави (според принципот 
на ротирање) номинираат конкрет-
ни прозни дела на автори од своите 
земји за оваа награда. Членовите на 
овие национални жирија ги именува 
конзорциум составен од Федерација-
та на европски и меѓународни книжа-
ри, Советот на европски писатели и 
Федерацијата на европски издавачи, 
од своја страна избран од Европската 
Комисија да го координира доделу-
вањето на наградата. 

Целта на наградата е да овозможи 
поголема мобилност на културни-
те работници (во случајов прозните 
писатели) и да поттикне размена 
на културните добра (во случајов 
прозни дела) во европски рамки. Таа 
е наменета за автори кои се сè уште 
на почетокот на кариерата во својата 
земја и тукушто ја започнуваат своја-
та меѓународна кариера. Затоа, ос-
новните критериуми за тоа кој може 
да влезе во конкуренција за награда-
та се прилично строги и се однесува-

ат на број на издадени прозни дела 
на авторот (не помалку од две и не 
повеќе од четири), број на претходни 
преводи на други јазици (не повеќе 
од четири) и достапност на награде-
ното дело во книжарниците. 

Во македонското жири со кое прет-
седавав годинава освен мене беа 
Ѓоко Здравески, Александар Саздов 
и Владимир Јанковски. При донесу-
вањето на одлуката го зедовме пред-
вид сето творештво на македонски 
јазик што ги исполнуваше основните 
критериуми дадени од конзорциумот, 
т. е. разгледувавме околу петнаесети-
на прозни книги (романи и збирки рас-
кази) објавени во 2018 и 2019 година. 
Потоа, врз основа на нашата процена 
за квалитетот на делата што ги раз-
гледувавме, според регулативите за 
наградата, избравме четири дела за 
потесна конкуренција во првиот круг, 
а во вториот круг од нив го избравме 
добитникот. Овде секако е важно да 
се спомене дека, според правилата 
за доделување на наградата, жирито 
своите одлуки ги носи со консензус, а 
секој избран наслов мора да биде до-
полнително одобрен од страна на ор-
ганизаторот на наградата, т. е. погоре 
споменатиот конзорциум. 

Македонските наслови што годи-
нава влегоа во потесна конкуренција 

беа романите „Последните денови 
на Ханс“ од Михајло Свидерски, 
„Страв од варвари“ од Петар Андо-
новски и „Утеха за голите“ од Давор 
Стојановски, како и збирката раскази 
„Другата страна“ од Ѓорѓи Крстевски. 
Овој избор е прилично разновиден во 
однос на стилот, тематиката, прис-
тапот и сензибилитетот на авторите. 
Како жири, верувавме дека овие на-
слови по својот книжевен квалитет 
се издвојуваат од продукцијата што 
ја разгледувавме. Верувавме и дека 
секое од нив заслужува да биде 
презентирано пред европската чи-
тателска публика, но и дека секој од 
овие четворица автори има талент и 
капацитет за понатамошен нагорен 
книжевен развој. Се надеваме дека 
со самото тоа што овие наслови и 
автори стојат на страницата на На-
градата за литература на Европската 
Унија, секој од нив има шанса да биде 
забележан од потенцијални издава-
чи од другите земји учеснички и евен-
туално да добие понуди за превод и 
издавање и на други јазици. 

Во вториот круг, за овогодишен ма-
кедонски добитник на наградата го 
избравме романот „Страв од варвари“ 
од Петар Андоновски. Во нашето об-
разложение до организаторот стои 
дека овој краток роман, напишан од 
две испреплетени приказни раска-
жани од два женски гласа, е возбуд-
лива, читлива и динамична книга. 
Надреалниот ефект на приказната 
се постигнува со постојано раскажу-
вање и прераскажување на кажаното 
и прекажаното, а наративот останува 
кохерентен до самиот крај, вешто за-
творајќи го кругот со проблематизи-
рање на самото постоење на секого и 
на сè, вклучително и самите наратори. 

Би сакала да подвлечам дека е ис-
клучително значајно што Македонија 
учествува во доделувањето на оваа 
награда и што на секои 3-4 години 
пред европските писатели, издава-
чи, критичари, книжари излегуваат 
нови наслови напишани на македон-
ски јазик. За опстанокот и развојот 
на еден јазик што е мал во однос на 
бројот на говорители, како и за кул-
турниот код што тој го носи во себе 
(во голем дел преку литературата на-
пишана на него), битно е тој доследно 
да се негува и да се афирмира во ма-
тичната држава. Но, исто така, битно 
е тој јазик и таа култура постојано да 
се промовираат и надвор од граници-
те на матичната држава, затоа што 
можеме да бидеме порамноправни 
учесници во меѓународните дијалози 
меѓу културите само доколку други-
те нè знаат и нè познаваат. 

Н

ЗА НАГРАДАТА ЗА 
ЛИТЕРАТУРА НА 
ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
ЗА 2020 ГОДИНА

Елизабета Баковска
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Мерсиха Исмајлоска (1980, 
Струга) докторирала на Катедрата 
за општа и компаративна книжев-
ност при Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“, Скопје. Нејзи-
на тема на интерес е односот на 
книжевноста со визуелните умет-
ности, разгледан во магистерскиот 
труд преку врската на „Се викам 
Црвено“ од Орхан Памук, „Боречки 
клуб“ од Чак Паланик и „Прашина“ 
на Милчо Манчевски, а во доктор-
скиот преку „Алиса, во земјата на 
чудата“ и „Алиса во светот на ог-
ледалото“ од Луис Карол, Алиса 
како феномен во визуелните умет-
ности, па сè до мотивот Алиса во 
компјутерските игри. Исмајлоска 
членува во Европската мрежа за 
компаратистички проучувања и во 
Друштвото за компаративна кни-
жевност на Македонија. Во 2013 
г. ја добива наградата „Книжевна 
далга“ од Здружението за култура 
„Бран“ од Струга за особен придо-
нес во книжевноста. Ги објавила 
книгите „Нова приказна“ (раскази, 
2014), „Тангента“ (есеи и критики, 
2014), „Вкрстување на световите“ 
(книжевна теорија, 2016) изданија 
на ЗЛКН „Бран“, Струга, и „Чудес-
ните светови на Алиса“ (книжевна 
теорија, Вермилион 2017). Работи 
на Универзитетот за информатич-
ки науки и технологии „Св. Апос-
тол Павле“, Охрид.

ема да ја заборавам возбу-
дата од настанот по повод 
приемот на новите членови 
на ДПМ. Еден од нив и јас. 

Во просторијата во која духовите и 
на живите и на починатите македон-
ски писатели оставиле свој белег, 
суптилна нијанса во енергијата на ме-
стото... Без фотоапарати, без помпа, 
едноставно а моќно, онака како што 
треба да биде. 

По една година, добивам покана 
да напишам какво ДПМ сакам... Си 
го сакам и ова, си мислам, но потоа 
си велам, може и подобро, секогаш 
може и подобро. Мислам на мојата 
Струга, градот во кој сум родена, и на 
мојот Охрид, градот во кој живеам. 
Колку би било убаво ДПМ да ор-
ганизира настани и таму, во текот 
на целата година. Во оние зимски 
месеци кога само мачките и кучиња-
та ги има по улиците, или во некое од 
циганските лета, па на начин познат 
само на поетите, да се повика дожд 
кога тој ќе е потребен...

Го замислувам ДПМ со дигитали-
зирана библиотека, со мултимедијал-
на соба во која се организираат про-
моции. Но со истата онаа атмосфера 
на книжевниот мерак која како да 
постои отсекогаш. 

Го замислувам како дел од меѓуна-
родни организации и проекти, кои ќе 
ги здружат авторите од различни ге-
нерации. Со преводи на други јазици. 
Со своја книжевна резиденција која 
би примила автори од цел свет.

ДПМ кое ја задржува традицијата 
на своите награди и кое организира 
нивна промоција низ цела Македо-
нија. Друштво кое ќе е присутно на 
културните настани на сличните на 
себе. Транспарентно и отворено. Кое 
ќе организира работилници за своите 
членови, кои би резултирале со нови 
соработки. 

ДПМ кое одбележува јубилеи, или 
организира предавања на своите 
членови. Друштво во кое има заед-
ништво меѓу членовите и кои чув-
ствуваат припадност во друштвото. 
Друштво кое со својот „Стожер“ ќе 
наметне нови стандарди во книжев-
ните списанија. 

Друштво чии членови активно 
влијаат врз општествените процеси. 
Ангажирано и одговорно. Чии члено-
ви, здружени во името на книжевнос-
та, ќе ја обликуваат културата. 

Н

КАКВО ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИ НА 
МАКЕДОНИЈА САКАМ

Мерсиха Исмајлоска

ВИЗИЈА ЗА ДПМ
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ПИШУВАЊЕТО НА 
МАЛ И НЕПОТРОШЕН 
ЈАЗИК ПРЕТСТАВУВА 
КНИЖЕВЕН БЛАГОСЛОВ
ИНТЕРВЈУ СО МИТКО МАЏУНКОВ
Александра Јуруковска

ашите дела имаат голема жанровска разно-
ликост – раскази, романи, драми, есеи. Кога на 
сето ова гледате со багаж од пет децении, кои 

се лично вашите најзначајни редови, а кои ги памети-
те како најголем предизвик?

Не се пет, туку шест децении... Во врска со тоа, ќе ви 
раскажам нешто што личи на анегдота. Оваа година 
во МАНУ се планира еден собир по повод педесет го-
дини од моето творештво, поточно, од мојата прва пе-
чатена книга во 1970 година (иако поединечни творби 
сум објавувал и порано). Собирот е замислен не само 
како рекапитулација на моето творештво туку и како 
превреднување на македонското творештво низ при-
змата на еден поединечен опус. Во текот на подготов-
ките, токму во врска со тоа, се сетив на мојот младешки 
роман „Приказна за трите града“, што сум го спомену-
вал во некои интервјуа и други текстови, а е напишан 
во 1960–62 година. По стек на околности, тоа дело не 
е објавено тогаш кога е напишано, а потоа во врска 
со него имав други планови. Го препрочитав и видов 
дека во него се поставени некои од основите на моето 
идно творештво. Независно од мене, со тоа се согласи 
и Венко Андоновски кога му го дадов да го прочита, па 

напиша и предговор во кој меѓу другото истакна дека 
со тоа дело се менува сликата на македонската кни-
жевност. Тој роман наскоро ќе се појави од печат во 
склопот на моите Избрани дела, а читателите самите 
ќе го речат своето. Она што јас сакам да го кажам е 
дека нештата не се лесно видливи и препознатливи ни 
за самите автори, дури ни на рамниште на факти. Во 
тоа е анегдотскиот карактер на она што го кажувам. 
Вие мислите дека сте роден на еден датум, а се по-
кажува дека сте роден многу порано или многу подо-
цна или дека воопшто не сте ни роден, туку тоа само 
си го замислувате.

Споменавте раскази, романи, драми, есеи. Тука се 
уште и кратките прози наречени така во недостиг на 
друг, обединувачки збор. Но бидејќи прозните дела се 
составени од реченици, би рекол дека токму реченици-
те што ги држат делата заедно да не се разлетаат низ 
празнината се она најважното. Во својата сјајна книга 
„Болката на јаболкото“, Санде Стојчевски инсистира 
на тоа дека песната како поединечна творба е дело во 
смисла на книга. Само во вид на т.н. кратки прози кај 
мене има стотици такви дела. Иако сум ги напишал, за 
многу од нив не можам да се сетам што содржат само 
според насловот. Дури откако ќе ги препрочитам, ќе се 
сетам на она што сум го знаел или ќе откријам нешто 
ново. Што значи тоа? Не е доволно делото ни да се 
напише, тоа треба да се чита, да се чита додека не из-
бледат буквите од хартијата (или од екранот). Влада 
Урошевиќ, кој за многу од тие „парчиња“ вели дека се 
„вистински ремек-дела“ (а тој не си ги троши зборови-
те во ветар) смета дека тие мои кратки прози се многу 
малку познати. Само во „Астрагали“ има 287 (двесте 
осумдесет и седум) такви дела, ако сум ги избројал 
точно, а каде се останатите (шест) такви книги, а каде 
се другите дела што ги набројавте? Би се рекло дека 
моето дело, каква и да е инаку неговата вредност, во 
целина гледано, воопшто не е прочитано и дека ма-
кедонските читатели мене не ме ни познаваат. И тоа 
не само обичните, туку ни т.н. компетентни читатели. 
Како, на пример, би можел да се објасни фактот дека 
ниту едно мое дело никогаш не добило награда на 
ДПМ, чиј гласник е и вашето списание? Или по сите 
ридишта пасат Ирваси и се воздигаат Кули? Чиј пораз 
е кога Толстој или Чехов нема да добијат Нобелова 
награда, нивен или на Комитетот? Недолично е за тоа 
дури и да се зборува.

Што е, според вас, најважно за книжевното тво-
рештво?

Има повеќе важни нешта, а едно од поважните е 
препознавањето на стварноста како вистинитост, 
што е вградено во некои мои дела, како и препозна-
вањето на важноста на нештата, за што исто сум 
пишувал, во врска со Цепенков и по други поводи. 
Препознавањето е меѓу другото механизам за вредну-
вање што го оформува самиот систем на вредности. 
Вие не можете да прочитате сѐ, но би требало да може-
те да го препознаете тоа што ќе го прочитате според 
рангот, без оглед кога е создадено, кој е авторот или 
на кој јазик е напишано. Книжевноста има автономна 
хиерархија што самата автоматски ја воспоставува, 
а читателот или книжевната критика треба неа да ја 

В



13бр. 135 (2/2020) | Стожер

препознаат, а не да ја замислуваат 
или измислуваат. Проблемот е во 
тоа што тоа треба да го видиш сам, 
а не некој да ти го каже и покаже. 
Во тој поглед проблематиката на 
„малите“ книжевности е слична со 
проблематиката на малите (по број-
ност) народи. Малите народи, како 
Македонците, не веруваат дека мо-
жат да бидат слободни и независни, 
веруваат дека зависат од големите. 
Слично е и со малите литератури, 
кои по правило не се третираат се-
беси како автохтони, туку во однос 
на разните влијанија. Тоа е толку 
вкоренето во свеста што првиот 
инстинкт на критиката во средба со 
вистински ново, иноваторско дело 
е да го стави во некој познат клуч. 
Со тоа самата се обессилува и обез-
вредува. Вредносната хиерархија 
не се воспоставува врз вредности 
од пазарен тип и таа не зависи од 
надворешни фактори кои се викаат 
успех, популарност, читаност итн., 
туку од тоа дали ја има или ја нема. 
Успехот и парите се добредојдени, 
но кога вредноста се воспоставува 
само во однос на нив, тогаш имате 
култура на сурогати и фалсифи-
кати, како што е тоа опишано кај 
мене во „Правта на библиотеките“. 
Устројството на светот како постој-
на реалност, се разбира, мора да се 
признае како факт, но не нужно и 
да се прифати. Книжевноста е ус-
троена врз принципот на врвноста 
и исклучителноста, а светот е ус-
троен врз просечноста и безбројни-
те приспособувања. Книжевноста 
нема друг интерес освен да соз-
даде трајна и неминлива духовна 
вредност, а светот сака да ја пот-
чини и сомеле таа вредност и да ја 
претвори во слугинка на капиталот, 
интересите, успехот итн. За жал, 
огромен дел од „уметниците“ во 
цел свет ропски ја прифатија таа 
наметната улога како дух на вре-
мето. Либертанскиот дух масовно 
се прифаќа како во време на општи 
катастрофи, кога се смета дека ни 
се изброени деновите. Човештвото 
е устроено, во економска и техно-
лошка смисла, како да не планира 
да живее долго. Книжевноста, пак, 
е устроена како да намерава да жи-
вее вечно. Дури и да нема кој да ја 
чита. Дури и да исчезне светот сосе 
луѓето. Таа е однатре устроена да 
биде вечна, зашто она што ѝ го дава 
внатрешниот поттик е вечно.

„Либертанскиот дух масовно 
се прифаќа како во време на 
општи катастрофи, кога се 
смета дека ни се изброени дено-
вите. Човештвото е устроено, 
во економска и технолошка 
смисла, како да не планира да 
живее долго.“ 

Која е, според тоа, мисијата на 
книжевноста? Зошто сте ја избра-
ле токму оваа професија?

Да го чува пламенот на посто-
ењето во неизлитена форма. Кога 
човештвото ќе скршне од патот, ќе 
има што да го потсети да се врати 
на патот. Кога ќе исчезне сѐ, ќе ос-
тане она што е сочувано во книжев-
ните и другите уметнички дела како 
сведоштво за смислата на нашето 
постоење. Уште како дете, она што 
доаѓа преку зборот и што може да 
се обликува како творба, мене ми 
се чинеше поважно од другото. Ако 
создавањето на светот и на луѓето е 
важно, тогаш е важно и создавање-
то на нови светови и на нов живот 
од зборови. Ако не постои нешто 
што нѐ надраснува, постоењето 
станува бесмислено и ефемерно. 
Затоа должноста на литературата 
не е да го подражава светот, туку да 
го преобразува. Не да создава дела 
во однос на светот, туку наместо 
светот, како самосвојна стварност, 
како што повеќепати сум истакну-
вал. Кај мене постои една реченица 
која исто се повторува, дека кни-
жевноста не е создадена од збо-
рови, туку од она од што зборовите 
настанале. Што значи тоа? Јазикот 
на кој зборуваме не е јазикот на кој 
пишуваме. Првобитната потреба 
за збор не потекнува само од по-
требата да се разбереме туку и од 
потребата да го именуваме светот, 
да го досоздадеме и пресоздадеме. 
Првобитните зборови се божестве-
ни креации, создавање на нов свет 
од зборови паралелно со видливиот 
свет. Тоа е првата уметност, и први-
те и најголемите уметници се оние 
што ги создале првите зборови и ги 
ставиле во соодноси како ѕвезди во 
соѕвездија. Таа демијуршка основа 
на човековата егзистенција со текот 
на времето е заборавена, покриена 
со зборови кои не значат ништо, со 
заборавени зборови. Затоа вистин-
ската литература постојано тра-
га по нив и се враќа во времето на 

првобитниот поттик, кога сѐ уште 
нема збор, но е важно да се најде 
за да се родиш духовно низ него и 
да видиш дека постоиш паралелно 
со самото постоење, дека на небото 
над тебе горат огнови кои те созда-
ле, а ти сега треба да ги именуваш 
и трајно да ги сочуваш. Неодамна 
прочитав една шеговита забелешка 
дека Платон не бил толку попаме-
тен од другите, но бил прв. Точно, во 
тоа и е суштината на уметноста, да 
бидеш прв и прв да му дадеш облик 
на она што е за другите невидливо. 
Надарените деца од мојата генера-
ција се запишуваа на факултети со 
уметничка и духовна ориентација, 
за потоа оние другите да владеат 
со нив, како што сега нивните деца 
владеат со сите нас.

Колку често сте ја доживеале/
преживеале својата мисла „Вели-
чината на јазикот не зависи од него-
вата распространетост, туку од она 
што е кадарен да искаже“. Како ја 
толкувате во контекст на македон-
скиот јазик некогаш и денес?

Што значи да се создава на јазик 
на „мал“ народ убаво има објаснето 
Блаже Конески. Белким оној што 
седи повисоко од нас знаел зошто 
покрај големите народи и јазици 
создал и мали народи и јазици? Ја-
зикот на човештвото е еден јазик. 
Книжевноста е таа која на секој пое-
динечен јазик му ја отвора можнос-
та да биде велик. Без големи дела, 
меѓутоа, нема ни голем јазик, јазич-
ната распространетост тука ништо 
не помага. Тоа сега, од познати при-
чини, не е видливо. Слабата заин-
тересираност, пазарските модели, 
ароганцијата и самодоволноста го 
прават своето. Освен тоа, големите 
народи обично имаат и доволно 
значајни автори, па се чини дека 
нема потреба да ги бараат на друго 
место. Непреводливоста на некои 
дела, посебно на поезијата, допол-
нително ја отежнува ситуацијата. 
Песната „Santa Maria della Salute“ 
на Лаза Костиќ е сигурно една од 
најзначајните песни на светскиот 
романтизам, но што да правиш кога 
во повеќето западни јазици нема 
ниту еден збор кој се римува со -уте 
– како тогаш ќе ја преведеш? Кога 
поезијата на Конески му била по-
нудена на „Галимар“, рекле дека е 
тоа надминато, XIX век, така некако. 
Тоа ќе трае сѐ додека автоматските 
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преводи не станат доволно точни 
во информативна смисла да заин-
тересираат некои ентузијасти. Или 
додека светот не западне во толка-
ва духовна криза што преживеани-
те ќе почнат да бараат спас во „не-
познатите ремек-дела“, како што и 
ренесансата настанала од она што 
дотогаш било закопано во земјата 
или во „правта на библиотеките“. 
Можеби тој ден никогаш нема да 
дојде, но оние народи што ќе се 
сочуваат ќе ги имаат барем своите 
национални книжевности. Русија 
не е создадена ни во Царството ни 
во Револуцијата, туку во делата на 
Пушкин, Лермонтов, Гогољ, Тур-
генев, Чехов, Толстој, Достоевски 
и на сите нивни наследници, сѐ до 
Чајковски и Тарковски – тоа е нејзи-
ниот вистински Архипелаг. Ние во 
нашата книжевност го имаме Це-
пенков како автор со најширока ви-
зија, да го запише народниот живот 
во целост, од раѓањето до смртта. 
Оној што ќе ја повтори неговата ви-
зија во уметничка форма низ цели-
ната на македонскиот јазик ќе биде 
запомнет од оние што ќе прежи-
веат, или барем од нашите главни 
противници. Спротивно од она што 
се мисли, пишувањето на некој мал 
и непотрошен јазик на извесен на-
чин претставува и книжевен благо-
слов, зашто, ако ништо друго, нуди 
повеќе теми од оние средини што 
своите теми ги трошат со стотици 
години, па рудниците им останале 
празни. Јунаците на Вилијам Шекс-
пир одамна веќе не живеат во Ан-
глија, таму се играат само неговите 
пиеси.

Каква компарација правите на 
сопственото творештво на два ја-
зика – македонскиот и српскиот, 
и на пробивот во двете книжевни 
средини?

Јас бев двојазичен писател околу 
20 години, но тоа изгледа ми доне-
се поголема слава од мојот вкупен 
книжевен ангажман, што само збо-
рува „шо наро́т сме ние, шо сура́те“. 
Главната разлика е во восприе-
мањето, во рецепцијата. Белград 
беше посебна средина во која се со-
бираше најдоброто што постоеше 
во Југославија. Станав познат без-
малку пред првата објава, откако 
добив неколку студентски награди 
за книжевност. Првиот мој објавен 
расказ е застапен во антологијата 

на Њубиша Јеремиќ. Пред да ја пе-
чатам првата книга, станав познато 
книжевно име чии раскази се читаа 
и паметеа. Најпознатите книжевни 
критичари пишуваа за мојата прва 
книга во „Политика“ и во многу дру-
ги весници и списанија. Мојата кни-
га „Убиј го зборливото куче“ беше 
една од најкоментираните книги 
во тоа време, речиси нема расказ 
застапен во неа кој не беше прогла-
сен за антологиски. Во Македонија, 
во тоа време, јас бев туѓинец и за 
многумина таков останав и отка-
ко се вратив. Мојата двојазичност, 
инаку, завршува со „Кула на Ридот“, 
кога полека почнав да се разврзу-
вам од белградската средина. Не 
знам точно која беше причината. 
Можеби врз тоа влијаеше и мојата 
суета. Кога се појави тој роман из-
логот на најпознатата белградска 
книжарница во зградата на САНУ 
сиот беше окитен со него како но-
вогодишна елка. Се очекуваше не-
каков светски успех, но тоа не се 
случи. Некој или нешто ја пресече 
работата. Можеби толкави ми биле 
силите, а можеби и Белград си имал 
попаметна работа одошто да афир-
мира автор кој пишува на српски, 
а не се откажува од својата маке-
донска припадност. Како и да било, 
уште во тој период кренав раце од 
сите книжевни амбиции кои водат 
кон успех за сметка на тоа да се 
вратам целосно на својот јазик и 
да се обидам да ги напишам оние 
дела за кои цел живот се подготву-
вав. Тоа и го направив. Другото не 
зависи од мене.

Што се однесува до „пробивот“ 
во нашата средина, нема смисла 
човек да се жали на судбината и 
на народот што нѐ одбрал токму во 
него да се родиме. Толкава ни била 
среќата. Можеби и во тоа има не-
која тајна и виша промисла. Почнав 
со рецепцијата, да завршам со неа, 
во услови на „медиумски егзил на 
книжевноста“. Нашата средина си-
гурно не била книжевно компетент-
на во толкава мера како што беше 
белградската во која се формирав. 
Идеолошката основа и системот 
на лектири во Југославија исфрли 
имиња во сите републички центри, 
но зад тие имиња – прифатени спо-
ред „клучот“ – секогаш не стоеја 
дела. Но тогашното образование, 
независно од сѐ, беше многу подо-
бро поставено од сегашното. Само 

доброто општо образование влева 
сигурност во сопствената мисла, 
што е основа и на слободата. Гле-
дајќи на овие мои високи години 
какви се плодовите на сегашното 
површно и никакво образование, 
повеќе и не се чудам што многуми-
на млади настапуваат, всушност, 
како старци, како „баби“. Па што е 
најпосле „староста“ ако не недостиг 
на енергија и страст – ако не недос-
тиг на вистински идеали во еден 
свет на заод? Но ако е тоа разбир-
ливо за луѓето веќе подјадени од 
годините, сосема е неприлично на 
младоста чија мисла исто така тре-
ба да биде млада. Младоста не тре-
ба да биде нечиј „фан“, туку треба 
да има свои „фанови“, таа не треба 
да навива за другите, туку да биде 
предводник на другите.

Едно од вашите изворишта е и 
сцената. Како гледате на своето 
драмско творештво и на соработ-
ката со Струмичкиот театар, каде 
што повеќето ваши пиеси се поста-
вени?

Никогаш не сум се чувствувал 
како автентичен драмски писател, 
а на тоа сум укажувал и порано. 
Причината веројатно лежи во тоа 
што сите мои драми, освен една 
(која не е ни играна) настанале по 
порачка и врз основа на веќе по-
стоен материјал. Тој материјал беа 
моите познати раскази или, дури, 
граѓата за необјавени дела, каков 
што е случајот со „Мелница“ во од-
нос на „Правта на библиотеките“. 
Мојот помал син, Филип Маџунков, 
кој е пијанист, беше уште мал кога 
забележа дека моите драми се ра-
ботени на сличен начин на кој се 
компонирани Баховите ораториуми 
и фуги. Тој, се рабира, мислеше ток-
му на користењето како и на прео-
бразбата на „граѓата“, т. е. во мојот 
случај како од завршени раскази 
настанале дела кои не се ни драми 
ни драматизации туку токму некак-
ви „оркестрации“. Како што често 
бидува, јас не бев веднаш свесен 
што се случува и не ја открив вед-
наш ни смислата, а ни вредноста 
на таа постапка. Своите „драми“ 
самиот ги ставав под наводници и 
ги сметав за дела со помала вред-
ност од другите дела од мојот опус. 
Требаше да помине време па да 
сфатам дека со нив, ако и не е соз-
даден, барем е направен обид да се 
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создаде еден нов тип народен те-
атар во кој книжевноста и живиот 
живот се измешани на многу спе-
цифичен начин. Се здружија еден 
Град, еден Театар, еден Режисер, 
еден Автор, и Сите актери од тој те-
атар и град во симбиоза со режисе-
рот и авторот, за да се качат заедно 
на животната, а не само театарска-
та сцена и да станат дел од заед-
ничката игра. Почетниот капитал 
беа токму тоа заедништво и стру-
мичкиот говор избран како главен 
драмски лик. Театарот како целина, 
Бранко Ставрев како режисер и јас 
како автор учествувавме во еден 
животен проект со книжевни ре-
перкусии. Пресудниот момент беше 
кога, по големиот успех на „Голе-
миот Смок“, беше нарачано него-
вото „продолжение“, што прерасна 
во трилогија, во „серија“ во добра 
смисла на зборот. Тогаш почна вис-
тинската преобразба на ликовите 
кои низ клучалката на секојдневно-
то влегоа во инакви светови, тогаш 
се разви „биографичноста“, тогаш 
се создаде и можноста вечните и 
големи теми да се „продадат“ во 
една мала средина. Една слобод-
на драмска постапка доби цврста, 
класична форма со трајно живи 
слики. Кога минатото би можело да 
сведочи за нас, би имале поубава 
иднина.

Аналогно на гореспоменатата 
мисла за јазикот, кој беше пресуд-
ниот момент да посегнете по ва-
шиот роден, струмички дијалект, 
присутен во вашите дела исто кол-
ку и книжевниот јазик? 

Повеќепати сум зборувал на таа 
тема, но можеби нешто останало 
недокажано. Дијалектите се чу-
варите на јазичното богатство на 
секој народ, но истовремено мо-
жат да станат и гробари на кни-
жевниот јазик, доколку тој не се 
устрои благовремено и не стане 
општоприфатен јазик на претежна-
та лектира на еден народ. Можеби 
тоа е причината за јазичната уни-
фикација која е извршена во многу 
средини, во Франција, во Русија, во 
Грција, речиси насекаде. Како што 
асимилацијата на „малите“ јазици е 
природна тенденција на оние „голе-
мите“, така и секој јазик ги меле и ги 
асимилира своите дијалекти. Тоа е 
оној одвратен природен процес чија 
смисла ја бараме во сварливоста, 

дали конкретно богатите сокови на 
секој дијалект се добро исцицани 
од книжевниот јазик. Мојот роден 
говор, што лингвистите го викаат 
струмичко-радовишки дијалект, јас 
го викам стариот говор на Маке-
донија, зашто во него се слеани и 
дојранскиот и кукушкиот и серски-
от и воопшто говорите на нашите 
јужни краишта. Тоа е тој говор што 
Бугарите го сметаат за свој, а може-
би така ќе било и со мене Струми-
ца по „прво блгарско“ да останала 
трајно во Бугарија. Тоа е така зашто 
Бугарите немаат за што друго да се 
фатат, тоа е основата на нивниот 
книжевен јазик. Но ние, покрај тој 
стар говор, го имаме и централниот 
говор кој некогаш се сметал за дија-
лект, а потоа работите се проме-
ниле. Мисирков, роден во Постол, 
постапил мудро што го избрал 
централниот говор како основа на 
нашиот книжевен јазик поради цвр-
стите јазични форми што не може 
никаков јазичен шовинизам да ги 
разниша. По тој пат ќе продолжи 
Конески. Меѓутоа, и тој како Мисир-
ков упатуваше на тоа дека треба да 
се користи целината на јазикот, тоа 
е тој делничен и празничен јазик на 
кој и мене ми укажуваше. Конески, 
дури, кога е во прашање двојазич-
носта, беше многу потолерантен од 
мене кој тогаш важев за двојазичен 
писател. Зошто? Затоа што јазикот 
е авторовиот потпис.

Да се вратам на прашањето за 
струмичкиот „дијалект“. Авторот 
има две главни обврски: едната 
е самата книжевност, а другата е 
јазикот на кој е напишана таа кни-
жевност. Автентичниот автор не 
смее да ги прекрши тие обврски. Па 
како тогаш, ќе кажете, автентични 
автори, како Гогољ или Џојс, може-
ле да создаваат дела на други јази-
ци, а не на својот мајчин јазик? Од-
говорот е прост: затоа што тоа биле 
јазици на нивната култура, нивните 
творечки јазици. Мојот случај беше 
инаков. Кога тргнав за Белград да 
студирам светска книжевност, иако 
речиси целата моја тогашна лекти-
ра ми беше на српски, јас веќе со 
години си пишував на својот мајчин 
јазик, а така и продолжив сѐ додека 
не видов каква издавачка политика 
се води во Македонија и на кое рам-
ниште е таа. Книжевната амбиција 
авторите од помалите средини ги 
води кон асимилација. Тоа е истата 

приказна како со печалбарството: 
сакаш да се сочуваш сиромав или 
да исчезнеш како богат? Во сфе-
рата за која зборувам, тоа прашање 
гласи: сакаш ли да станеш славен 
или да ги сочуваш оние автентични 
својства кои се препознатливи само 
во јазикот? Изборот на таквиот пат 
кога е во прашање мал по распрос-
транетост јазик е многу сличен на 
жртвување на самиот живот: живо-
тот ќе го прескокнеш, но ќе го заме-
ниш за возбудлива книжевна аван-
тура, макар што твојата мисија ве-
ројатно никој нема да ја препознае, 
зашто вистинската книжевност е 
невидлива како и сите други не-
видливи нешта на светот. Во мојот 
случај, тоа слегување низ јазично-
то стебло немаше крај, зашто зад 
едната првоизбрана автентичност 
која се вика култура се појави друга 
автентичност која се вика книжевен 
јазик, а под неа ѕирна трета автен-
тичност, која јас ја нареков стариот 
говор. Но, како што реков на поче-
токот, дијалектите, а особно нес-
тандардниот говор кој сѐ почесто 
се користи во нашата книжевност, 
треба да се употребуваат многу 
внимателно и со вистинска мера, 
ако не сакаме и ние писателите 
дополнително да го поткопаме на-
шиот јазик кој и без нас е доволно 
поткопан.

Во многу од вашите романескни, 
но и есеистички или колумнистич-
ки текстови се провлекува и идеја-
та за осаменоста на малите на-
роди, јазици и култури во светот. 
Каква ни е позицијата како народ 
во денешно време?

Позицијата ни е зависна, независ-
но од нашето мислење за тоа. Иде-
ално би било ако ја претставиме 
како сооднос татко–син, постар–
помлад, поопитен–понеопитен итн. 
Во таа идеална констелација пого-
лемите би требало да се грижат за 
помалите и да ги штитат, како што 
таткото ги заштитува своите деца. 
Во стварноста, како што знаеме, ра-
ботите не стојат баш така. Поголе-
мите народи со одамна афирмира-
ни јазици ниту се секогаш постари и 
помудри од оние „малите“ ниту пак 
се грижат за нив како за свои деца. 
Тоа би било можеби инаку кога би 
постоела некоја надредена инстан-
ција (на пример, Господ) која би ги 
надгледувала од небото како што 
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тие ги надгледуваат своите деца, 
па за секоја свирепост во нивниот 
начин на однесување да ги казни 
така што ќе ги стави во некој небе-
сен затвор. Бидејќи не е така, тие, 
правејќи се дека е така, најчесто ги 
оставаат своите мали и беспомош-
ни деца на милост и немилост на 
својата безмилосна грабежливост. 
Бројот на еднаш засекогаш исчез-
натите народи, јазици, култури, 
религии итн., а во името на својот 
„начин на живеење“ (интерес), е 
толку голем што нема нужда тоа 
да се докажува. Самата историја на 
човештвото во целина се поклопу-
ва со историјата на ропството, тоа 
не се метафори. Поради познатото 
самозаштитничко алиби, но и по-
ради фактичката ѕверска природа 
која не прифаќа да живее без војни 
и убиства, Големиот Родител ќе го 
успива своето Беспомошно Дете со 
своите песни дека сака да го вразу-
ми, да му помогне да порасне, да му 
создаде демократски свет и прав-
на држава, но на крајот ќе го турне 
во некоја дупка за да исчезне сосе 
својот јазик и култура и да заврши 
во Цревото на својот добротвор. 
Итрите народи и племиња кои зна-
ат да соберат два и два, знаат дека 
наспроти зборовите кои никогаш 
не се дело (освен во Литературата), 
постои можност да се искористи 
таа можност, па лепејќи се како кр-
лежи за плунката на таквите Роди-
тели, стануваат деспотски Слуги и, 
на својата мала територија, ја спро-
ведуваат истата голема игра на гра-
беж и асимилација. 

Дијалектите, а особно нес-
тандардниот говор, треба да 
се употребуваат многу внима-
телно и со вистинска мера, ако 
не сакаме и ние писателите 
дополнително да го поткопа-
ме нашиот јазик кој и без нас е 
доволно поткопан.

Еден од клучните хронотопи во 
вашите романи е куќата (па и кула-
та) – дали идеалот за градењето на 
оваа градба лежи во припадноста 
на единката или на сите луѓе?

Колибите, куќите и кулите што 
се среќаваат во моите дела се гра-
дивни елементи на една сѐ уште 
незавршена приказна. Таа почна 
со расказот „Куќа“, објавен ми се 
чини во револуционерната 1968 го-

дина, во која главниот јунак, Иљо 
М., за ништо на светот не сака да 
го продаде својот „плац“ каде што 
планира да гради куќа со синовите, 
куќа која си го чува своето основно 
значење на живеалиште, но има и 
некоја друга смисла. Иљо М. веќе 
има „стара куќа“ на уривање, но 
прашање е дали ќе може да изгра-
ди и нова. Во „Кула на Ридот“ (1980) 
Лазар сонува за изградба на својата 
кула „негде надвор од светот“, но ја 
продава на ѓаволот, исполнувајќи 
ја желбата на жена си Тера да го 
прифати земниот живот таков ка-
ков што е, а не да сонува неоствар-
ливи соништа. Во драмата „Пуста 
земја“ (1989) гледаме дека Иљо М. 
на оној свет, по советот на Марко 
Цепенков, си изградил колиба уште 
додека бил жив, така што го осигу-
рал барем духовното, ако не и фи-
зичкото постоење на „куќата“. Во 
романот „Кон другата земја“ (1993) 
изградена е куќа со бегло навесте-
но параболично значење на држа-
ва која е оставена неизградена, „до 
плоча“, така што не се знае дали 
куќата ќе стане „дом“ или „гроб“. Во 
романот „Времето пред приказна-
та“ (необјавен) се гледа дека куќа-
та е завршена, но празна. Јас сега 
имам 77 години, а ако имам здравје 
и живот ќе видиме дали Лазар ќе 
го одржи своето ветување да не ги 
потроши парите од продажбата на 
Кулата и дали има сили да ја обно-
ви. Дотогаш ќе се види и дали од 
сѐ ќе остане само приказната или и 
она на што се однесува приказната.

Во Вашиот последен роман 
„Правта на библиотеките“ слика-
та за устројството на светот и не е 
баш оптимистичка. Од што зависат 
вашите „предвидувања“ и гледате 
ли некаде трошка надеж?

Освен што тој роман сум го пишу-
вал со годинни, јас исто така и сум 
го прочитал многупати, првин до-
терувајќи го, а потоа барајќи во него 
нешто што ќе ме изненади, и секо-
гаш сум се среќавал со големата 
енергија собрана во него, преполна 
со подбив кон светот, но и со жизне-
радосен хумор, како најпозитивен 
лик на секое дело, како кај Гогољ. 
Неговата „песимистичност“ можеби 
е подобро да се нарече критичност, 
„зашто јас сум сатиричар“, како што 
рекол Булгаков кога сакал да објас-
ни зошто пишува така како што пи-

шува. Како што веќе порано реков, 
тоа што сите го прифаќаат светот 
како „нужно зло“, зашто друг нема, 
не јас, туку самата книжевност не го 
прифаќа и не може да го прифати 
како прифатлива стварност. Зами-
слете за момент дека не сме един-
ствени во универзумот, дури, дека 
сме создадени од некоја вселенска 
маја. И тогаш ли ќе сметаме дека 
сме единствени и дека законот на 
Земјаните е она пред што треба 
да коленичи и самото постоење? 
Светското устројство, базирано врз 
интереси, е поставено од денес до 
утре, тоа веќе го споменав, како да 
немаме иднина, како да треба да 
постоиме уште двесте-триста годи-
ни па да нѐ прекрие мрак. Кому тоа 
му треба? Во општото устројство 
на универзумот ние сме случај-
ност и грешка ако не го докажеме 
спротивното, дека можеме да тра-
еме и тоа траење да го исполниме 
со смисла. Затоа книжевноста има 
право да биде утопија, но нема пра-
во да биде просечна и приспособе-
на, каков што е светот. Таа пие од 
најбистрите врутоци на духовноста, 
таа се обидува да создаде авто-
номна паралелна стварност, во која 
малите судбини не зависат од сил-
ните туку партиципираат во спасот 
на светот малку повеќе од оние 
што го уриваат, зашто, ако ништо 
друго, немаат друга мисија освен 
да трагаат. Уште во романот „Вре-
мето на ирвасите“ ликовите и лич-
ностите на Исус, Александар и Дон 
Кихот се претставени како симбо-
ли на она што е најсуштествено во 
светот. Тоа е потрагата, светското 
царство, приказната за анонимни-
от живот што ќе биде препознаен 
од сите. Можеби е тој Господ на-
вистина победен и непрепознат-
лив во овој свет, како што смета и 
Достоевски, можеби е светското 
царство само мегаломанска и его-
истична визија, можеби Дон Кихот 
е навистина луд, но во книжевната 
визија тие се она што треба да биде 
и самата книжевност: чувари на жи-
вотниот пламен... на онаа свеќа што 
не догорува, што гори и во моите 
романи.
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ветот на литературата мошне се разликува од 
вистинскиот свет. Можеме да го замислиме како 
паралелен духовен простор населен со инакви 
лица, претстави, мисли или чувства од оној што го 

сметаме за свој. Низ тој простор читателот врви, со пушка на 
рамото, како низ амазонска прашума, не толку уплашен да 
не го изеде некое ѕвере колку радосен поради авантурата 
што го очекува. Тој нов свет читателот -авантурист го 
открива како нов континент. Уште на прво видување, тој 
ги забодува во него своите колчиња. Покрај читателот-
восприемач, тука е и неговиот водач: тоа е, се разбира, 
критичарот (уште малку да речам, рецепционерот!) кој 
стигнал прв и ене ги распнал своите шатори, та ноќе, на 
ламба, веќе чкрта и ги толкува значењата на она што 
го видел (прочитал). Двајцата сојузници, читателот и 
критичарот, на новата територија (а тоа е туѓото дело) 
поставуваат, се разбира, свои знаци. Нив ги интересира 
што е што и какво е штото, но не ги интересира чие е 
(зашто освоеното дело е свое).

Но во тој свет има и инакви знаци, оставени засега 
од анонимно лице: тоа се знаците на авторот. Тој е 
создателот на тој свет, творецот, вистинскиот пронаоѓач 
на континентот. Па сепак – можеби токму затоа – тој 
таму нема никаков привилегиран пристап. Може да шета 
по новата територија како и секој друг, но нема право да 
управува со неа. Континентот е целосно препуштен на 
читателот и на критичарот. Авторот, ако сака да го појасни 
она што го создал, може да остави дополнителни знаци, 
но тие се необврзувачки. Тие авторски знаци се оставаат 
како насочници повеќе за лицата на приказната одошто за 
патниците од другите, вистински светови, кои можеме да 
си ги претставиме како љубители, познавачи и толкувачи 
на истата таа приказна. […]

*  *  *

Односот меѓу реченото и премолчаното во книжевноста 
е сложена психолошка игра вградена во самиот креативен 
чин и бара слично толкување како и книжевниот текст. 
Познат пример – и од литературата и од животот – се 
знаците што ги оставаме да не се загубиме во „шумата“. 
Во бајката за Ханс и Грета според браќата Грим (кај нас 
познати како Јованче и Марика), братчето остава зад себе 
камчиња за да го одбележи патот до дома. Така на првото 
одење. Но наредниот пат остава трошки леб. Дали е тоа 
случајно?

Во бајките ништо не е случајно. Сложената свирепост 
на бајките создава особен проблем. Не само што волците 
голтаат цели баби туку и татковците (а не само маќеите) 
си ги оставаат децата во шумата: таквите појави не се 
секојдневни. Бајките имаат постари наслојки затрупани 
под новиот материјал. Така, најстарата наслојка на бајката 
за Ханс и Грета е бездруго приказната за иницијацијата, 
односно ритуалното созревање. Децата ги воделе в шума 
(кој ако не татковците?) за да ги остават во посебни куќи 
каде што требало да поминат низ низа мачни ритуали чија 
цел била детето симболично да умре за стариот (детски) 
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живот, за да се роди за новиот (живот на возрасните). 
Чудните колиби на страчкини нозе, како и слатките 
куќарки -стапици се остатоците од првобитната приказна, 
исполнета со морничавост и страв. Вештерките, како што 
нѐ учи Владимир Проп, се грдото лице на некогашните 
извршители на иницијацискиот ритуал. Она што во 
првобитната приказна било нужно, прифатливо и убаво, 
насочено кон иднината, со текот на времето – откако 
исчезнале оние околности кои го создале првото сиже 
– станало излишно, неприфатливо и грдо, свртено кон 
минатото.

Сепак, останува отворено прашањето: зошто во 
развојниот тек на сижето дошло до толкаво отстапување, 
како се случило првобитните „добри“ знаци да бидат 
протолкувани погрешно и да бидат заменети со лоши? 
Одговорот е прост: запомнато е доживувањето, а не 
значењето. Иако маките што ги тргале децата „однесени 
на созревање“ биле за нивно добро, нивното мачно 
доживување, шумата, престојот во „големата куќа“, 
нивната ритуална смрт итн. трајно ги фиксирале нивните 
емоции. Тие сакале да се вратат дома, а не – еднаш 
засекогаш избркани од татковата куќа – да почнуваат 
нов живот. Затоа новите наслојки на приказната донеле 
нови лица: таткото станал бесчувствен, помошниците се 
претвориле во вештерки, а куќите на духовната преобразба 
станале стапици. Тоа покажува дека емотивното јадро на 
приказната е посилно од секое нејзино значење. Но затоа, 
до ден денешен, самата свирепост на бајките на децата им 
останала блиска. Децата филогенетски ги помнат старите 
знаци, го знаат нивното значење, не се плашат од нив, но 
сакаат да ги заменат со други. Тие – несреќно оставени во 
шумата – сакаат пак да го најдат „патот до татковата куќа“. 
[…]

Ние денес знаеме дека трошките се дел од сижето: 
лебот свесно се остава залудно, токму затоа да се „завеат 
трагите“, да се оневозможи враќањето, да се создаде нова 
непријатна пукнатина во сижето која ќе го проблематизира 
неговиот понатамошен развиток. Вообичаена е нашата 
увереност дека човекот зад себе остава знаци за да не се 
загуби, а не затоа да се загуби. Но очигледно постојат и 
инакви знаци, знаци создадени да ги снема пред да успеат 
да ни го покажат патот. Дали се тие намерно стокмени 
за потребите на нашата пропаст? Или е тоа така само во 
прикаските, да ни бидат поинтересни и да ни покажат 
колкав ни бил умот?

Рековме дека во прикаските ништо не е случајно. Нивното 
емоционално јадро е посилно од вистината. Вистината на 
иницијацијата е новиот живот, сврзана со забраната да се 
бара својот стар дом. Емоционалното јадро на приказната 
за иницијацијата, наспроти тоа, е врзано за отфрлањето 
на старото табу, и за враќањето дома. Приказната на 
браќата Грим ги помирува тие две крајности: новиот живот 
се освојува така што ќе се победат сенките на стариот. 
Вештерката ќе изгори во сопствената печка, лошата маќеа 
ќе умре, таткото ќе се преобрази, а децата ќе се вратат 
дома и ќе го обноват својот живот. Само изедените трошки 
леб ќе останат вечно предупредување и сведоштво дека – 
враќањето дома е забрането.

Од „Есеи“ 2 книга, Издавачки центар ТРИ, Скопје 2018

С
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аградата „Прозарт“, што Ин-
тернационалниот литерату-
рен фестивал „ПРО-ЗА Бал-

кан“ ја доделува на истакнат автор 
за авторски придонес кон развојот 
на книжевноста на Балканот, оваа 
2020 година му припадна на го-
лемиот албански писател Исмаил 
Кадаре за неговиот импозантен 
повеќедецениски романсиерски 
и есеистички опус кој константно 
предизвикува највисоки одгласи 
кај европската и светската критика.

Во прозното творештво на Кадаре 
се преплетуваат минатото и совре-
меноста, митот и иронијата, индиви-
дуалното и колективното, пренесе-
ни на многу специфичен и каракте-
ристичен стилски и јазичен идиом, 
кои го издвојуваат неговото дело 
во групата на современите светски 
великани на литературата.

Непомирлив во однос на чеснос-
та на писателскиот, но и интелекту-
ален став со непресушен имагина-
тивен капацитет, Кадаре постојано 
низ половина век творештво ги из-
ненадува познавачите на литера-
турата со високолитерарна разра-
ботка на теми во кои содејствуваат 
локалното и универзалното.

Кадаре е автор на повеќе светски 
познати книги, меѓу кои „Генера-
лот на мртвата војска“, „Тврдина“, 
„Трострелниот мост“, „Пирамида“, 
„Наследникот“... Сите тие се раз-
лични во однос на тематиката, 
времето и просторот што ги обра-
ботуваат, но многу сродни во однос 
на етичките и стилски суштествени 
одлики на писмото на Кадаре.

Со голема чест ја доделуваме на-
градата „Прозарт“ на писателот кој 
ја одбележа втората половина на 
минатиот век и почетокот на нови-
от век со провокативноста и ком-
пактноста на неговите книжевни 
остварувања.

Одбор за доделување на награ-
дата „Прозарт“: Ермис Лафазанов-
ски, претседател, и Александар 
Прокопиев и Дејан Трајкоски, чле-
нови

ОБРАЌАЊЕ НА ИСМАИЛ 
КАДАРЕ ПО ПОВОД 
НАГРАДАТА „„ПРОЗАРТ“ 2020 

Среќен сум што имам можност 
да ја изразам мојата благодарност 
до претседателот на жирито Ер-
мис Лафазановски, уметничкиот 
директор на фестивалот Алексан-
дар Прокопиев и директорот на 
фестивалот Дејан Трајкоски. Се 
натажив што нема да можам да ја 
прифатам поканата на фестивалот 
за да ја примам лично наградата 
која љубезно ми ја доделивте, но 
поради моменталната пандемија, 
се надевам дека ова писмо на бла-
годарност од далечина е доволно. 

Се разбира дека ми е особено 
важно дека наградата „Прозарт“ 
ја велича литература од Балканот 
и почестен сум што влегувам во 
друштво на досегашните лауреати 
на ова признание. Читателите на 
моите дела може првично ме сме-
таат за албански писател и тоа е 
прилично разумно. Тие можеби ме 
сметаат и за автор кој истражува 
извесни настани во историјата кои 

ПРО-ЗА БАЛКАН 2020

НАСТАН

Н



19бр. 135 (2/2020) | Стожер

не се важни само за балканскиот 
регион – Шекспир, грчката траге-
дија, Втората светска војна, афера-
та Пастернак. Можеби, сепак, само 
читателите на Балканот се тие 
кои можат најдобро да проценат 
како моите дела комуницираат со 
прашања за регионалниот иден-
титет – историја, топографија и сл. 
Можеби, исто така, еден албански 
читател или кинески читател би 
почувствувал одредена врска со 
мојот роман „Концертот“ – кој го ис-
тражува, меѓу другото, ненадејно-
то заладување на кинеско-албан-
ските односи – нешто што австра-
лиски или аргентински читател 
не може да го почувствува така, 
а истовремено тој албански и ки-
нески читател можеби нема да го 
памети периодот во кој се случиле 
настаните или дури и не бил роден 
во тоа време. Го кажувам сето ова 
за да нагласам дека награда што ја 
слави литературата на Балканот е 
многу добредојдено признание од 
истакнати литературни творци, на 
што сум горд што можам да дадам 
придонес.

Можам да додадам дека лите-
ратура на Балканот е глобална 
литература, затоа што толку мно-
гу балкански автори, вклучувајќи 
ме и мене, се читаат во превод. 
Уште повеќе, нашите регионални 
прашања се глобални прашања – 
каде, на пример, завршува Европа? 
Не станува збор за прашање на кое 
литературата – од Балканот или 
која било друга – може да одгово-
ри дефинитивно, но е прашање за 
кое литературата и историјата се 
покажале фасцинантни. 

За Виа Егнатиа пишував во рома-
нот „Трострелниот мост“, па лите-
ратурата, како и мостот во романот, 
може да ги артикулира човечките 
амбиции и човечките слабости 
преку јазиците и низ времето. 

Се надевам дека читателите ќе 
ја искористат можноста да нурнат 
во литературата во овие непријат-
ни моменти. Јас, во овој деликатен 
контекст на сегашното време, сум 
многу благодарен што сум пови-
кан да ја примам оваа награда.

УМИРАЊЕТО НА 
РУСКАТА ЖЕНА

Нина Ф., московјанка. Мажена во 
1959 година за албански офицер. 
По зборовите те сакам, дојдоа и 
шетањата во паркот „Горки“, те-
лефонирањата од кабините по-
криени со снег, липањата нема да 
ме заборавиш итн., итн., до крајот: 
граѓанке Нина Ф., го прифаќате за 
маж А. Д.? А потоа потписите, раз-
мена на прстени, пристигањето и 
на медениот месец во Албанија.

Таа сега лежи во ковчегот среде 
собата во апартманот, илјадни-
ци километри далеку од своја-
та земја. Со години не примила 
писмо од роднините (писмата се 
проретчија по раскинувањето на 
меѓусебните односи, а послед-
ните години речиси престанаа). 
Таа не знае точно кој умрел и кој 
е жив од нејзиното семејство, а 
од другата страна и тие точно не 
знаат дали таа навистина умре-
ла, а уште помалку – годината на 
смртта.

Околу ковчегот, многу жени ја 
оплакуваат на туѓ јазик. Тоа се 
сестрите на офицерот, сега ос-
тарени. Поради шаренилото на 
шамијата со цвеќиња, со која ѝ 
ја врзале главата, таа уште по-
веќе личи на руска жена и опла-
кувањето на друг јазик ја прави 
уште пожална.

Ретко некоја жена се оплакува 
од нејзините золви со толкаво 
редење и липање. Ова, иако не 
се кажува, веднаш се чувству-
ва. Исто како што се чувствува и 
причината: првин ја оплакуваат 
нејзината осаменост. И, секако, 
сопствената.

На десната страна од ковчегот, 
зад грбот на жените, се наоѓа 
една полица со книги. Меѓу нив 
се изделуваат насловите што 
зборуваат за раскинувањето со 

Советскиот Сојуз, главно книги со 
политичка содржина на раково-
дителот на земјата. Сред нив и ру-
ската жена која лежи во ковчегот, 
се липањата на тажачките.

Времето на погребот се прибли-
жува. Движењата во станот ста-
нуваат почести, ја носат покрив-
ката на ковчегот, се слуша и не-
говото ковење. По кратко време, 
возилата со тажната поворка се 
упатуват кон западните гробишта 
на градот.

Денот е влажен, дождлив. Се-
пак, никој не заминува предвреме 
од погребот. Една жена, членка на 
Народниот фронт на Блокот, одр-
жа кратка реч, при што рече дека 
Нина Ф. била добра мајка и сопру-
га и совесна работничка, која во 
нејзината работа и живот секогаш 
ги имала предвид упатствата на 
Партијата и на нејзиниот водач.

Ни збор за нејзината народност, 
за народноста што нејзе ѝ ја дала 
најголемата осаменост што може 
да се замисли.

Збогум, Нина!

Ова се единствените природни 
зборови што ги изговори членка-
та на раководството на Фронтот. 

Но уште поприродно од тоа е 
вревата на земјата и камењата 
што паѓаат над нејзиниот ковчег 
со универзален јазик, многу по-
разбирлив од оној на луѓето, иако 
гробот за умрената жена не ја 
дава широката руска земја, туку 
тесното албанско место што од-
вај стига за своите мртви.

Декември 1985 г.

Превоg: Ресул Шабани
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ПАТУВАЊЕ ПО 
РЕКИТЕ И ПОТОЦИТЕ
(Извадок од романот „„Правта на 
библиотеките“, Издавачки центар ТРИ, 2019)
Митко Маџунков

на што е трубата за воениот коњ, тоа за Еленко 
Историк беше книгата. Можеби членовите на 
Групата беа луди, но тој, Еленко, водачот на 

Антигрупата, беше уште полуд. Кога ќе ги загуби сите 
надежи и илузии, ќе му остане последната – книгата. 
Божјаците од Групата, како Дондоне или Птоломеј, 
веруваа дека светот ќе го спасат книги како Дон 
Кихот. Еленко Историк, меѓутоа, знаеше дека книгите 
на божемниот витез Дон Кихот веќе се изгорени во 
романот Дон Кихот – како тогаш ќе го спасат светот? 
Неговата надеж се врзуваше за книгите од неговото 
Роднокрајно одделение, во составот на кое се наоѓаа и 
најважните стари и ретки изданија. Единствено тие би 
биле достојни да го спасат светот така што ќе сведочат 
за него вистинито и пристрасно. Кон нив би можеле да се 
приклучат само книгите од загадочниот Ковчег, доколку 
се покаже дека навистина постојат. Кога Ерделеш Бачи 
вчера наутро на Земунскиот пазар првпат загатна за 
Ковчегот, тој, Еленко, покажа голема недоверба, но 
црвецот на љубопитството почна да го јаде. Има ли 
поважно книжно богатство од она што би можел тој прв 
да го прегледа и да го грабне? Кога лажниот учен човек 
од Тивериопол, Терзо Граматикус, вчера на Устието, 
под величието на Лампионот, во моментот кога почна 
бомбардирањето, рече дека Ковчегот со тајни записи 

на Озирис и Дионис е скриен во килерот на коработ 
Арка, тој помисли дека самото небо му дава знак. Тоа 
беше доволно да ги заборави поранешните стравови 
од патување и ѕиркање во дупката, па да се реши да 
тргне. Но тоа патување, колку и да беше брзо, не беше 
лесно за човек без пасош, мразач на странски земји и на 
кораби и кајаци што бродат по реки и потоци. 

Едно ѕиркање во дупката, светот околу него зовре 
како самата празнина да пушти огнени јазици и тој 
се најде во средиштето на таа вжарена нигдина. Не, 
не влезе веднаш во Коработ, како што се надеваше, 
туку првин требаше да ја срка усвитената чорба на 
Коцитот. Колку време помина таму не знаеше, зашто 
онде мигот е вечност, но колку и да беше, бргу разбра, 
од Гласовите што шепотеа околу него и од Пламените 
Јазици од истата таа Дупка, дека Ковчегот, вистина, се 
наоѓал во Коработ, но дека клучот негов бил во рацете 
на домородците. Еленко Историк веќе беше се покајал 
што ѕирна во дупката, но тогаш Пламените Јазици, оние 
што беа најсинкави, па според тоа и најврели, го прашаа 
сака ли да го одведат во татковината на Ковчегот, таму 
каде што е клучот, а тој тврдоглаво и без размислување 
одговори дека сака, па макар нека го печат, а ако не, нека 
го пржат или нека го варат. Пламените Јазици, тогаш, се 
залулеаја како житно поле, а Раката, што првин го фрли 
во длабока и усвитена бездна, најпосле го извади од 
Коцитот и го седна на една од двете странични клупи 
во коработ Арка.

Коработ за тоа време силно се лулаше на збеснатите 
бранови на реката која на тоа место уште не беше 
поделена на два дела во две бои со две рибни 
богатства, иако се подготвуваше за својата преобразба. 
Еленко Историк помисли дека ги надмудрил Јазиците, 
па веднаш почна да ја пребарува Арката. Во килерот, 
зад спакуваните книги на Ангел од Ангелци, што 
овој изветреан старец не стигнал да ги подели на 
„бомбардираните конгресмени“ (како што ги викаше 
чекачите на претстојниот Конгрес), а инаку наменети 
за безвредни и безначајни краишта во Македонија 
некрстена но прекрстена, тој навистина го најде 
Ковчегот. Беше без рачки за носење, но личен како 
слика, а тежок како да е полн со златни прачки од 
Иловица и со темносини македонски дијаманти, розови 
рубини, бледозелени сафири и дробни бисери, но без 
никаква брава или клуч на себе со кои би можел да 
биде отворен. „Ништо, ќе го скршам со секира, како во 
книгата на Едгар Гавран По“, си рече Еленко Историк, 
но токму во тој момент на коработ се качија Птоломеј 
Безумниот и неграмотниот Граматик и почна веќе 
опишаната борба покрај речниот брег.

Треба ли уште еднаш да се опишува како коработ 
се откина од брегот на Сава откорнувајќи и дел од 
брегот? Реката што носеше трупци и трупови беше 
кал матна додека да стигнат до Големиот Воен Остров 
под бедемите на градот, а тогаш почна од едната 
(европската) страна да се разбиструва, така што бргу 
влегоа во двобојната река која, како што се рашири, така 
и се потсмири, зашто јачината на струјата беше длабоко 
во реката, а на површината се гледаше само браздата 
што ја подели реката на матно и бистро, на црвено и 
црно, а тие сè така пловеа по должина на браздата како 
што им беше пишано. Коработ немаше весла, туку само 
безбучен мотор, а рачката од моторот небаре ја држеше 
провидението. Дури откако ги напуштија триаголните 
бедеми на Смедерево, забележаа дека по нив тргнале 

О
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и безбројните јата птици што тој ден се собраа над 
утоката на реките за да го посерат народот, а сега со 
своите крилја создаваа благопријатно ветре развигора 
што ги смири брановите во ситнотреперливи бранчиња 
и ја потера Арката како да е некоја платнохотка.

Почетокот на патувањето по реката Дис (Дунав и 
Сава) не донесе големи возбудувања, зашто не поминаа 
покрај Трајановата табла, како што Еленко Историк со 
нетрпение очекуваше, ниту влегоа во Црното Море, но 
сепак стигнаа до една голема вода што се синееше 
во далечината. Дали беше тоа Океанската Река или 
самиот страшен Океан не можеше добро да се види, 
поради маглата која ненадејно се спушти врз светот. 
Дотогаш коработ Арка мирно пловеше накај заодот 
на сонцето, а кога навлезе во маглата речната бразда 
се претвори во широка и брза морска струја, слична на 
реката Дрим додека го пресечува Охридското Езеро, 
која ги повлече накај папокот на Океанот и најпосле ги 
дотурка до Хомеровиот Премин, заврзокот и разврзокот 
на длабоките подводни светови што голтаат луѓе, лаѓи 
и гемии. Коработ бесшумно се лизна под скрупката на 
Океанот и повеќе не беа дома, ни меѓу луѓето, како што 
рекол поетот.

О колку убаво им беше на патниците на Арка додека 
пловеа по надземната река Дис, во ладовината на јата 
птици, но кога се втурнаа во подземните води, а тие ги 
повлекоа накај подземниот град Дис, не беше лесно да 
се истрпи, но не беше ни тешко со оглед на тоа што друг 
пат немаше. Полека навлегоа во водите на подземниот 
Архипелаг, каде што не се знаеше што е море а што 
океан, што река а што поток, а понајмалку што е суво. 
Мошне се изненадија кога видоа дека подземјето, на 
тоа место наречено Архипелаг, беше, ако не се смета 
Пеколот на Данте Алигиери, еден мошне празен 
простор кој допрва треба да се населува. Устројството 
на тој подземен свет не може да се наѕре во текот на 
едно кратко патување, па затоа не може да се опише 
ниту од екипажот на коработ Арка ниту од овој автор, 
зашто за тоа треба поголем мајстор. Доволно е да се 
напомене дека Архипелагот нема врска со Пуста Земја 
на брегот отаде морето, туку ги опфаќа, во еден свој 
дел, световите населени со државите-градови-острови 
познати како Биволски Лајна, кои пливаат по водата 
населени со итромани кои тргуваат со Горниот Свет. Тоа 
се долги истории на кои не им е тука местото.

Сега ќе биде доволно да се каже дека Архипелагот е дел 
од Внатрешното Море, а нему, веќе според природата на 
нештата, му припаѓаат споменатите биволсколајнешки 
(БЛ) држави. Не беше лесно да се избегнат Сцилите и 
Харибдите нивни – едните подготвени да те шмркнат, 
а другите да те исекнат – и да се плови по Аргипелагот 
скрит во великото Внатрешно Море, да се вртолат 
корални гребени, мореузи и фјордови, во потрага по 
Ковчегот на уката и по клучот негов (исто скрит). 
Откако ги препловија морињата, навлегоа во четирите 
реки, за кои Дупката што ги водеше ги излажа дека 
биле четирите рајски реки, па така најпосле завршија 
во капиларната мрежа од потоци и бари, опкружени со 
темни и диви прашуми, во кои да ти живее крокодилот 
Густав, јадачот на луѓе. Тука ги фатија домородците.

Кој не знае јазици, самиот е јазик – така беше и со 
домородците Гологасци. Едно ги грабнаа, им разјаснија 
со викотници и со ишарети, со шарени асалџани и со 
расчукани брзозборни барабани, дека и тие трагале по 
Ковчегот, зашто го имале клучот негов, но не и самиот 
Ковчег, кој исто така им бил нужен, да се спасат со 

укољубие и јадољудие. За светот спасот бил во книгата, 
им рекоа Гологасците со тимпаните и со зурлите, 
а имаше и понекое кавалче, затоа што народите 
заборавиле да читаат па текар требало да учат, а тоа 
ќе се случело кога тие ќе си ги виделе тилојте, зашто 
од мрзата потеферич место немало, а за нив спасот бил 
во уката затоа што сефте сега се описменувале и добро 
им врвело со месце кревко и со знаење слатко. Откако 
ги кажаа тие нехристијански нешта со врескоти и 
такрафати, џиџано нарасени со џиџанправ од столчени 
џиџанки, ги истресоа како глувци од коработ и ги 
оставија да лежат за да им се смири земјата под нозете. 
Коработ Арка го извлекоа на суво и го скрија во бујакот, 
но првин ги спастрија кутиите со книгите наменети за 
Македонија Загубена, решени (тоа го дообјаснија со 
нови ишарети) да пратат делегати во Дорламбос, штом 
на светот имало позагубени и од нив.

Така од широчината на коработ Арка, каде што 
се чувствуваа тесно (но сега видоа како им било) 
домородците најпосле ги префрлија во еден делкан 
кајак, врзани со лијани, а во средината го ставија 
Ковчегот, исто врзан, да не им го украде крокодилот 
Густав, та ги грабнаа веслата и тапаните, па како на 
некоја галичка свадба, наконтeни макар не свечено 
облечени, туку голи, почнаа песни-укубети и гирипони, 
весели што Ковчегот им е одземен на Земјаните и што 
ќе ги јадат.

Тапаните, дотогаш, зачукаа уште посилно, а тесниот 
а долг кајак со Ковчегот се лизгаше низ жабјосаната 
вода од која ги демнеше крокодилот Густав, јадачот 
на луѓе или на она што ќе остане од луѓето откако 
ќе бидат изедени. Гологасците имаа лица нарисани 
небаре од Гоген Дивјакот, а во средината на кајакот 
беа врзани трите жртви за гозбата нивна, чапрашк 
Птоломеј, испостениот маг Терзо од Тивериопол и тој, 
Еленко Танкосиќ, најкревок и најмасен од сите. Во тој 
момент судбината на Ковчегот му се виде пострашна 
од судбината на неговите бутови под забите на 
човекојадците.

„Станува збор за грандиозно дело што ќе се 
коментира во времињата што се пред нас, и од 
кое ќе се бараат решенија и насоки. Во „Правта на 
библиотеките“, наспроти „лажниот“ Дон Кихот како 
редукција на донкихотските вредности во нашиот 
свет, се појавува „вистинскиот“ Дон Кихот кој низ 
каталошкиот книжевен виор слегува во подземјето, 
каде што, со другите ликови на делото, води битка 
за „спас на светот“ преку книгата и сѐ она што таа го 
олицетворува.“

Акад. Георги Старделов

„Кога беспоговорно би го следеле Хорациј, би рекле 
дека Митко Маџунков напишал совршено дело за 
меморијата и антимеморијата! ... Како секоја базична 
книга, романот го поставува и прашањето каде 
оди овој обездушен и обескнижен свет базиран врз 
рециклирање, и каде во тој свет се малите народи и 
нивниот идентитет?... Во тој вител на чудесни и чудни 
глетки и привиденија, се чини дека наративната оска 
постојано е вкопана во македонската почва.“

Блаже Миневски
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ЈАЗИКОТ НА 
СВЕТЛИНАТА
Сузана В. Спасовска

СОЛОМОНОВИОТ ХРАМ
 
Дали секој крал не го гради 
својот божествен храм
откако ќе го сретне живиот храм 
во кој ја испеал возвишената 
песна за љубовта?

И дека во тој божествен храм 
само вистинскиот крал
може да се сети на своето  
божествено потекло

СОЛОМОНОВИОТ КЛУЧ

Сѐ што гледаш Соломоне
со твоите очи
е сета убавина на овој свет

Сѐ што гледаш Соломоне
со твојот поглед 
го отклучуваш

Сѐ што гледаш
а што другите не го гледаат
е твојот таен клуч
твојата светла душа
Соломоне 

ЧАШАТА СОЛОМОНОВА

Чашата Соломонова
со светлина е исполнета
небаре сребрен пехар 
за оној што пие
во нејзиното дно да се огледа
кога чашата ќе се испразни.

Најновиот поетски ракопис на 
Сузана В. Спасовска, „Јазикот на 
светлината“, го понесе признанието 
„Антев златник“ на меѓународна-
та поетска манифестација „Антево 
перо“ 2019.. Станува збор за пообе-
мен ракопис, со повеќе циклуси, кои 
покажуваат дека поетесата има 
повеќе тематско-мотивски опсесии. 
Но во сите тие мотиви, без разлика 
дали станува збор за светлината и 
нејзиното симболичко место во все-
лената, за црвениот змеј, за Соломо-
новата чаша или за митолошките 
рециклажи на џиновите и митските 
суштества, за змијата која постои 
уште пред Адам и Ева, или еднос-
тавно, за Македонија како земја на 
единствената светлина, едно нешто 
е секогаш исто: проблесокот, зенот, 
сознанието... Поезијата на Сузана 
В. Спасовска во оваа стихозбирка, 
главно посветена на светлината, 

сепак, ја сведува таа светлина на 
десетици разни еманации: на цвет, 
школка, вода, љубов, сонце... На 
дело е една поетска синтакса на 
светлината, превод на светлината 
во навидум неслични на неа нешта, 
и што е најважно, зад секоја песна 
се крие најважното својство на секој 
голем поет: крикот. Тие неми крико-
ви, тие навистина стилски беспре-
корни песни од оваа стихозбирка, 
убеден сум, стануваат мера за на-
шата современа поезија.

Од рецензијата на проф. д-р Вен-
ко Андоновски

Сузана В. Спасовска (1972, Ротер-
дам) дипломирала македонски 
јазик и книжевност на Филолош-
киот факултет „Блаже Конески“ 
во Скопје, магистрирала на тема 
од областа на слободниот стих, а 
во моментов е докторанд на тема 
орфизмот и поезијата. Ги објавила 
стихозбирките „И љубов и заго-
вор“, 1996; „Смртно писмо“, 2004; 
„Божествена жена“, 2006; „Низ 
темјанот, еден лилјан“, 2014; и „Пе-
перутка од пепел“, 2018. Член е на 
ДПМ од 2019 г. Работи како профе-
сионален лектор.

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА
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БОГОМИЛ
Ленче Милошевска

ајголем саем на книга во Германија – не можам 
да се начудам колку совршено функционира 
овој огромен саемски простор. Цел еден нов 
град од двесте илјади луѓе со илјадници штан-

дови никнуваше и живееше цела недела.
Нашиот штанд е на катот, скромен, но многу посетен 

од нашинците во Германија. Ми приоѓа неугледен чо-
век и вели:

− Јас сум Богомил.
− Вашето име е Богомил?
− Не, јас пишувам таква поезија, богомилска, ама на 

германски, и би сакал Вам, како на уредник во издавач-
ка куќа, да ви покажам неколку песни.

Ми покажува цела тетратка мошне грижливо испи-
шана поезија.

− Би сакал да ја прочитате – ми вели.
− На германски е, не можам, не го владеам добро гер-

манскиот – му велам за да го откачам побрзо.
− Има и на македонски, од половина на тетратката 

натаму.
Погледнувам уште еднаш во ракописот. По толку 

многу прегледани ракописи, можам и да пресудам 
дали вреди.

− Не знам, има нешто наивно во оваа поезија.
Дали навистина го изговорив тоа или тој ги прочита 

моите мисли?
− Знаете ли вие нешто за македонските богомили?
− Не баш – велам. Некако почнува да ми се допаѓа 

човекот заради цврстиот став дека напишал генијална 
поезија − демек неговата поезија е врвна, ама јас еднос-
тавно не сум успеала да го согледам тоа. Освен тоа, го 
предизвика моето љубопитство, морам да си признам 
дека не знам ништо за богомилите.

Ми доаѓа спасоносна идеја, на штандот има изложено 
книга за богомилството! Продолжувам самоуверено:

 

− Знам дека и нашиот голем поет Рацин има пишувано 
за богомилите, но... − претпазливо додавам − нели бо-
гомилството е ерес за... – Погледнувам кон книгата за 
богомилите и продолжувам: − Ах, еве, на штандот има 
книга за богомилите.

Ја земам книгата, задоволна што можам да му ја 
претставам, и гласно го читам насловот. Тој ме поглед-
нува некако бело и не реагира. Но јас продолжувам да 
му ја откривам содржината, иако неколкумина посети-
тели упорно ме прашуваат кој сè уште треба да прис-
тигне на саемот од татковината. Ги упатувам на Мето, 
мојот колега, за да им одговори, а јас ги читам првите 
реченици од книгата.

− Утре ќе ви донесам неколку книги да прочитате за 
богомилите. Тие одиграле важна улога во духовноста 
и историјата на македонскиот народ – ми објаснува со 
прекор во гласот половина на германски, а половина 
на лош македонски јазик и се упатува накај другиот 
крај од штандот.

Се појавува Бојана, со стројна става, плус зборлеста 
и настојчива. Таа е Македонка која со години живее и 
работи во Германија и е редовен посетител на нашиот 
штанд, уште од првите часови на отворањето. Дури 
и ова утро веќе имаше направено фотографии со нас 
на штандот. Неа сите веќе ја знаат. Претходниот ден 
со часови снимаше со камера за да ја збогати својата 
збирка на знаменити настани и луѓе во нејзиниот музеј 
– наречен Богомилски музеј.

Бојана се упатува токму накај богомилот.
− Ајде, си одиме – му вели – утревечер сите наши Ма-

кедонци од штандот ќе ни бидат гости дома за да го 
запознаат единствениот богомилски музеј во градот. 
Јас ќе измесам македонска погача. – Се врти кон мене 
и вели: − Запознајте се, ова е мојот маж! 

Се ракуваме двајцата како да не се знаеме. Потоа 
тој смело вели: Јас сум Богомил, а јас збунето велам: 
Мило ми е.

Конечно сфаќам. Па, тие се маж и жена, богомили!
Богомил, веќе не знам дали тоа му беше вистинското 

име, набргу ја објави својата поезија кај друг издавач. 
Мене љубопитството ме натера да собирам статии за 
богомилите од Интернет и од книгите што ќе ми дој-
деа подрака.

Останав заглавена во лавиринтот на балканската 
историја, меѓу Истокот и Западот. Сепак, на крајот ја 
открив Тајната книга на богомилите... Не е крај.

Од збирката „Недопрени бисери: раскази и блиц-при-
казни“ што наскоро ќе излезе од печат во издание на  
Арс ламина – публикации Арс Либрис

Ленче Милошевска е родена во Скопје. Завршила 
Филолошки факултет, Група англиски јазик и 
книжевност. Работела како уредник во издавачките 
куќи „Култура“ и „Македонска книга“. Член е на ДПМ 
од 1999 година.
Автор е на четири романи („Кумова слама“, „Три жени 
во три слики“, „Сатанска печурка“, „Аксиос ги дели 
приказните“), една збирка раскази („Шех Вардар“) и 
пет стихозбирки („Жедната земја моја“, „Кадилница на 
денот“, „Камени пораки“, „Одложена мисла“, „Зборот е 
светлина“). Застапена е во повеќе поетски антологии. 
Нејзини стихови се објавени на англиски, романски, 
хрватски, бугарски, српски, турски и други јазици. 
Преведува од англиски, српски и хрватски јазик. Има 
дваесет книжевни преводи и две награди. Во 2019 
година ја добива наградата за краток расказ на „Нова 
Македонија“.

Н

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА
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Ана Сантоликвидо е родена во 
Форенца (Потенца), а живее во 
Бари, каде има предавано англис-
ки јазик. Поетеса, писателка, пре-
ведувачка, драматург и есеист, 
од 1981 г. има објавено дваесет 
и една збирка поезија, преведе-
ни на над дваесет јазици, помеѓу 
кои и на персиски (Техеран, 2018). 
Основач е и водач на меѓународ-
ното движење „Жени и поезија“ 
(“Donne e Poesia”), претседател 
е на Апулискиот огранок од ита-
лијанскиот ПЕН-центар, а вклуче-
на е и во други културни иниција-
тиви и институции. Застапена е 
во многу антологии, италијански 
и меѓународни. Уредник е и со-
работник во неколку весници и 
списанија. Почесен член е на Срп-
ското друштво на писатели и на 
Здружението на независни писа-
тели во Бугарија. Добитничка е на 
државни и меѓународни призна-
нија, помеѓу кои и Медал на честа 
од Здружението на независни пи-
сатели во Бугарија.

MOJOT TATKO

Мојот татко комуницираше
со своите тишини,
длабочината
на неговиот поглед,
свиеноста
на неговото веќе
опаднато тело.
Татко ми пишуваше
по лицето на светот
со бавните
прецизни
удари
на својот бастун.

(1981)

ВРЕМЕ Е

Штом ветерот ќе засвири низ улицата
отвори го прозорецот,
покажи го своето опнато лице.

Штом дождот ќе забие по стаклата
отвори ја вратата,
појди да се возобновиш.

Штом снегот ќе го нагрне покривот
излези на патот,
обели си ја косата.

Штом кучето ќе залае во ноќта
не плаши се од несреќа,
фрли му парче леб:
можеби е само гладно.

Штом некој ќе затропа на вратата,
размисли:
можеби е време да се отиде.

(1986)

STUPOR MUNDI
  на Томазо Педио

ја поседувам енергијата на Југот
тврдоглавоста на жена што се  
породила в поле
и се борела со стопанот
премрежјата не ме поразија

помешав мед и лед
црпнати од земјата
и разбојник сум и чучулига
ги опевам и ги колнам бедните

во мене цел океан пркос
за присојот катедралите лаврите
ридовите замоците шумите

и гнев и милина се борат за мене
и маслина и дабова шума сум
и метла  сум, вкоренета на брегот

(2010)

ГРАМЕЛОТ
  на Дарио Фо

ковчеже љубопитност е
мојата страница
врз која се вкрстуваат подземни реки

наутро
наоѓам песок од пустината
и траги од истребени животни

штом испливаат рибите
зборовите 
и трепет ме обзема

една ноќ ја видов
девојката со бисерна обетка
и Дева Марија на карпите

крикот на Мунк
ме избезумува
и се губам

(2014)

РЕЦЕПТ

едно јајце и еден двостих
еден прстофат сол
и исто толку мозок

го додавам вилнеењето на ветрот
и миризмите на полињата
мешам со тотем

пред да ставам да се готви
ја кршам поскурата
и ставам сè во печката
на утробата на светот

(2014)

БУНТ

еден двостих
личи на розов фламинго
му зборувам
но тој одлетува

го преколнувам да остане
и тој се бунтува
провиден е
го гледам оддалеку

(2016)

Препев: Живко Грозданоски

STUPOR MUNDI
Ана Сантоликвидо

ПРЕПЕАНА ПОЕЗИЈА
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ПРВ ДЕЛ
1

„Сите среќни семејства се помалку или повеќе 
различни; сите несреќни семејства се помалку или повеќе 
слични“1, вели големиот руски писател на почетокот 
од славниот роман (Anna Arkadievitch Karenina, што на 
англиски јазик го преобрази Р. Џ. Стоунлоуер, Маунт 
Тавор Лтд., 1880). Оваа изрека има мала, ако воопшто и 
има некаква врска со приказната што сега ќе се развие, 
една семејна хроника, чиј прв дел е, можеби, поблизок 
со едно друго Толстоево дело, Detstvo i Otrochestvo 
(Детство и татковина, Понтиј Прес, 1858).

Баба му на Ван, по мајчина страна, Дарија („Доли“) 
Дурманов, била ќерка на кнез Петар Земски, гувернер на 
Брас д’Ор, американска провинција на североистокот од 
нашата голема и разнообразна земја, кој се беше оженил 
во 1824 година, со Мери О’Рајли, Ирка      од монденско 
друштво. Доли, единица, родена во Брас, се омажила во 
1840 година, на кревка и своеволна петнаесетгодишна 

1 Вивиан Даркоблом: Сите среќни семејства итн.: овде се 
исмејуваат погрешните преводи на руските класици. Из-
вртена е почетната реченица од романот на Толстој, на 
патронимот на Ана Аркадиевна му се додава бесмисле-
на наставка во машки род, додека на нејзиното презиме 
му се додава погрешна наставка во женски род. „Маунт 
Тавор“ и „Понтиј“ алудираат на Преображение (верувам 
дека е ова термин на г. Џ. Стајнер) и на предавствата на 
кои подлежат великите текстови поради претенциозни-
те и неписмени преведувачи.

возраст, за генерал Иван Дурманов, командант на 
Јуконската тврдина и мирољубив селски господин, 
со поседи во Северен Торис (Severnïya Territorii2), 
во тој мозаичен протекторат што сѐ уште љубиме 
да го нарекуваме „руски“ Естоти, кој е испомешан, 
гранобластично3 и органски, со „руската“ Канади, инаку 
„францускиот“ Естоти, каде што не само француските, 
туку и македонските и баварските населеници уживаат 
во ведрото поднебје под ѕвездите и пругите на нашето 
знаме.

Омиленото подрачје на Дурманови, меѓутоа, беше 
Радуга4 покрај истоимените ѕидини, зад самиот 
Естотиленд, во атлантскиот дел од континентот помеѓу 
елегантната Калуга5, Њу Чешир, САД, и не помалку 
елегантната Ладога, Мејн, каде што поседуваа градска 
куќа и каде што им се родија трите деца: синот, кој 
почина млад и познат, и двете напорни близначки. 
Доли ги беше наследила убавината и наравот од 
својата мајка, но и една постара прадедовска жичка 
на каприциозен, и неретко жалосен, вкус, којшто 
јасно се одразуваше, на пример, во имињата што им 
ги даде на своите ќерки: Аква и Марина („Зошто не и 
Тофана6?“ се прашуваше добриот генерал, со врвни 
парози на роговите7, насмевнувајќи се притоа со 
воздржано утробно смешкање проследено со завршно 
откашлување на наводна објективност – имаше уплав 
од избувнувањата на жена му).

На 23 април 1869 година, во дождливата и топла, 
прозрачна и зелена Калуга, дваесетипетгодишната 
Аква, боледувајќи од својата вообичаена пролетна 
мигрена, се омажи за Волтер Д. Вин, менхетенски 
банкар со древно англо-ирско родословје, кој одамна 
имаше, а наскоро и ќе ја возобнови со прекини, бурна 
љубовна врска со Марина. Оваа вторава, нешто 
подоцна во 1871 година, се омажи за првиот братучед 
на својот прв љубовник, исто така Волтер Д. Вин, исто 
толку добростоечки, но многу потапоглав младич.     

Буквата „Д“ во името на сопругот на Аква означуваше 
Демон (форма на Демијан или Дементиј), а така и го 
викаа неговите. Во друштвото тој беше општо познат 
како Вин Гавран или просто Волтер Темни, за да го 
разликуваат од сопругот на Марина, Волтер Дурак8 
или просто Алов Вин. Двојното хоби на Демон беше 
собирање стари мајстори и млади метреси. Освен тоа, 
уживаше и во старомодни досетки. 

Мајка му на Даниел Вин беше од фамилијата Трамбел, 
и тој беше склон нашироко да објаснува – освен ако 
од тој пат не го одвлечеше некој увежбан мамец на 
досади – како тоа во текот на американската историја 
англискиот „бик“ (bull) станал „ѕвоно“ (bell) во Нова 
Англија. Вака или онака, тој „влезе во бизнис“ во своите 
дваесетти години и некако прилично одважно прерасна 

2 Вивиан Даркоблом: Severnïya Territorii: Северни Тери-
тории. Овде и на сите други места транслитерацијата се 
базира на староруската ортографија.
3 Вивиан Даркоблом: гранобластично: во теселирано 
(мозаично) купче.
4 Радуга: божилак, виножито (рус.). (Заб. на прев.) 
5 Калуга: руски град, 80 км оддалечен од Москва; калуга: 
мочуриште (рус.); од калужа: тиња, (рус.), каљуга (срп.-
хр.). (Заб. на прев.)
6 Вивиан Даркоблом: Тофана: алузија на „аква тофана“ 
(погледнете во кој било добар речник).
7 Вивиан Даркоблом: потполно роглест, со трајни рогови.
8 Вивиан Даркоблом: Дурак: „будала“ на руски.

АДА (ИЗВАДОК) 

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА
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во менхетенски трговец со уметнички дела. Тој немаше 
– барем не во почетокот – никаква особена склоност 
кон уметнички слики, немаше никаква способност 
за каква било трговија, а и немаше никаква потреба 
да се изложува на згодите и незгодите на „работата“ 
кога веќе поседуваше солидно богатство наследено 
од цела низа на значително поумешни и посмели 
членови од фамилијата Вин. Признавајќи дека не му е 
грижа многу за покраината, поминуваше само неколку, 
претпазливо осојничави викенди преку летото во 
Ардис, неговиот величествен велепосед близу Ладор9. 
А од своето детство само неколкупати имаше посетено 
еден друг свој посед со којшто располагаше, горе на 
север на езерото Китеж10, близу Луга, којшто опфаќаше 
и, практично, се состоеше од оној широк, необично 
правоаголен иако прилично природен воден басен, за 
којшто на гргечот, што еднаш го забележа, му требаше 
половина час да го преплива напречно, и којшто тој го 
поседуваше заедно со братучед му, инаку голем рибар 
во својата младост.

Еротскиот живот на кутриот Дан не беше ниту 
комплициран ниту, пак, убав, но вака или онака (тој 
наскоро ги заборави точните околности исто како што 
човек ги заборава мерките и цената на убаво скроениот 
капут што го носел барем две сезони), тој лежерно се 
вљуби во Марина, чие семејство го познаваше уште од 
времето кога тие сѐ уште го имаа имотот во Радуга (што 
подоцна му го продадоа на господин Елиот11, еврејски 
бизнисмен). Едно попладне во пролетта 1871 година 
тој ја запроси Марина во лифтот, што се искачуваше 
во првата менхетенска десеткатница, за да биде 
огорчено одбиен на седмиот кат (Играчки), се спушти 
надолу сам и за да си ја проветрее главата, се вдаде 
во тројно патување околу светот во обратната насока 
од онаа на Фог12, применувајќи ја притоа, како полетна 
паралела, секојпат истата маршрута. Во ноември 1871 
година, баш додека правеше планови за своето вечерно 
излегување со истиот смрдлив, но фин водич-чичерон 
во костим café-au-lait, кого веќе двапати го имаше 
најмено во истиот џеновски хотел, аерокаблограма од 
Марина (доставена со задоцнување од цела седмица 
преку неговата менхетенска канцеларија која, пак, 
поради превидот на новата девојка, била препратена на 
рафтот за пристигната пошта означен како RE AMOR) му 
пристигна на посребрен подавалник јавувајќи му дека 
таа ќе се омажи за него штом тој ќе се врати во Америка.

Според неделниот додаток во еден весник, којшто 
тукушто почна да објавува на својата најзабавна 
страница за сега веќе одамна непостоечките „Добра 
ноќ, дечиња“13, Ники и Пимпернела (симпатични братче 
и сестриче кои делеа тесна постела), и којшто преживеа 
заедно со останатите стари весници на поткровјето од 
Ардис Хол, Вин-Дурмановата свадба се одржала на 
празникот на света Аделаида во 1871 година. Дванаесет 
9 Ladore: од реката La Dore во Франција (dore, фр. златно, 
позлатено). (Заб. на прев.)
10 Вивиан Даркоблом: езерото Китеж: алузија на леген-
дарниот град Китеж, кој блеска на дното од едно езеро 
во една руска бајка.
11 Вивиан Даркоблом: Господин Елиот: ќе го сретнеме по-
вторно, на страниците, во друштво на авторот на „Струк“ 
[‘The Waistline’, м.з.] и „Мачни стихови“ [‘Agonic Lines’, м.з.].
12 Вивиан Даркоблом: контра-Фог: Филијас Фог, глобусо-
лунѕачот на Жил Верн, патувал од запад кон исток.
13 Вивиан Даркоблом: Добра ноќ, дечиња: нивните имиња 
се позајмени, со искривување, од еден стрип наменет за 
деца кои зборуваат француски.

години и некои осум месеци подоцна, две голи дечиња, 
едното темнокосо и црномурно, другото темнокосо и 
млечно бело, свиени во снопот од топлата сончевина 
што накосо продираше преку покривниот прозорец 
под којшто стоеја правливи картонски кутии, го споија 
тој датум (16 декември 1871 година) со еден друг 
датум (16 август истата година), што беше анахроно 
начкртан со ракописот на Марина преку ќошето од 
професионално изработената фотографија (ставена во 
рамка од маслинест плиш врз бирото за пишување на 
нејзиниот сопруг), која беше истоветна во секој детаљ 
– од вообичаената полетност на ектоплазмичниот вел 
на невестата, што беше делумно подигнат од ветрето 
во парвисот преку панталоните на младоженецот – сè 
до репродукцијата во весникот. Се родило девојче на 
21 јули 1872 година, во Ардис, седиштето на нејзиниот 
претпоставен татко во грофовијата Ладор, а поради 
некоја непозната мнемониска причина, таа била 
запишана во книгата на родените како Аделаида. 
Другата ќерка, овој пат вистинската ќерка на Дан, 
родена е на 3 јануари 1876 година.

Покрај тој стар илустриран дел на сè уште 
постоечкиот, иако претежно изветреан весник, Калуга 
газет, нашите палавковци, Пимпернел и Николет, најдоа 
во истото поткровје и кутија на навој, во која се наоѓаше, 
како што се покажа (според Ким, кујнскиот помошник, 
како што подоцна ќе стане појасно), огромна ролна 
на микрофилм што бил снимен од глобусолунѕачот, 
на којшто се прикажуваа едно чудо необични базари, 
насликани херувими и детенца-мочковци кои се 
појавуваат трипати на различни места и во различни 
нијанси на хелиобоја. Нормално, во време кога човек 
се решава да основа семејство не може тукутака да 
си дозволи одредени intérieurs (а такви беа групните 
слики во Дамаск што го прикажуваа него и археологот 
од Арканзас кој непрестајно пуши тутун и има 
фасцинантна лузна на страната кај црниот дроб, со три 
дебели блудници и со прераниот пишкар на стариот 
Арчи, како трет машки член од дружината, вистински 
британски столб, кажано на шега); па сепак, поголемиот 
дел од филмот, проследен со чисто фактички 
забелешки, кои не секогаш можеа лесно да се сместат 
– поради подводливите или заводливите обележувачи 
во неколкуте водичи што беа расфрлени наоколу – Дан 
неколкупати ѝ ги прикажуваше на својата невеста за 
време на нивниот поучен меден месец во Менхетен.  

Меѓутоа, своето најдобро откритие двете деца го 
извлекоа од една друга картонска кутија која лежеше 
во подлабоките слоеви на минатото. Стануваше збор 
за еден мал зелен албум со уредно залепени цветови 
што Марина ги беше набрала или од некаде ги донела 
во Екс, едно планинско одморалиште, недалеку од Бриг, 
Швајцарија, каде што таа привремено престојуваше пред 
да се омажи, претежно во една изнајмена планинска 
куќарка. Првите дваесет страници беа украсени со 
бројни мали растенија што ги собирала поваму-потаму во 
текот на месец август, 1869 година, на тревните падини 
над планинската куќарка, или во паркот на Хотел Флори 
или, пак, во градината на околниот санаториум: („мојата 
nusshaus“, како што го прекрсти кутрата Аква, или 
„Домата“ како што Марина уште поскромно ја посочи 
во своите белешки за местата). Овие воведни страници 
не предизвикуваа некаков ботанички или психолошки 
интерес, а и последните педесет и нешто страници беа 
оставени празни; но средниот дел, со изразито намален 
број примероци, се покажа како една вистинска мала 
мелодрама што ја одигруваа духовите на умрените 
цвеќиња. Примероците беа на едната страна од фолиото, 
со белешките на Марина Дурманоф (sic) en regard.
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Ancolie Bleue des Alpes, Ex en Valais, i.ix.69. Од 
Англичанецот во хотелот. „Алпска аквилегија, бојата на 
вашите очи.“

Epervière auricule. 25.X.69, Екс, од заградената алпска 
градина на екс-д-р Лапинер14. 

Златен [гинко] лист: испаднат од книгата „Вистината 
за Тера“ што Аква ми ја даде пред да се врати во својата 
Дома. 14.XII.69.

Вештачки рунолист што ми го донесе новата 
болничарка со белешка од Аква во која вели дека 
потекнува од „mizernoe15 и бизарната“ божиќна елка во 
Домата. 2ѕ.XII.69.

Ливче од орхидеја, една од 99-те орхидеи, ако сакате, 
што вчера ми беа испратени по пошта, посебна достава, 
c’est bien le cas de le dire16, од Вила Армина, Приморски 
Алпи. Одвоив десетина за Аква да си ги земе за нејзината 
Дома. Ex en Valais, Швајцарија. „Снежи во кристалната 
топка на Судбината“, што би рекол тој. (Избришан датум.)

Gentiane de Koch, редок примерок, донесен од lapochka 
[срцушка] Лапинер од неговиот „нем генитариум“ 
5.I.1870.

[дамка од сино мастило што случајно заличува 
на цвет, или пак на нешто поправено па избришано 
со фломастер] Compliquaria compliquata варијација 
aquamarina. Екс, 15.I.70.

Раскошно цвеќе од хартија, пронајдено во чантата 
на Аква. Екс, 16.II.1870, изготвено од колега пациент, во 
Домата, што веќе не е нејзина. 

Gentiana verna (printanière). Екс, 28.III.1870, на тревникот 
од колибата на мојата болничарка. Последниот ден 
овде. 

Двајцата млади пронаоѓачи на тоа необично и одбивно 
богатство го забележаа следново:

„Од ова изведувам“, рече момчето, „три главни факти: 
дека сè уште немажената Марина и нејзината мажена 
сестра хибернирале во моето lieu de naissance17; дека 
Марина си имала свој д-р Кролик, pour ainsi dire18; и дека 
орхидеите дошле од Демон, кој повеќе сакал да остане 
на море, неговата темносина прабаба.“     

 „Јас можам само да додадам“, рече девојчето, „дека 
ливчето ѝ припаѓа на обичната Пеперужна Орхидеја; 
дека мајка ми била уште полуда од сестра ѝ; и дека 
хартиениот цвет, толку кавалерски отфрлен, е совршено 
препознатлива репродукција на ранопролетниот 
милоглед што во изобилие го видов на ридовите во 

14 Вивиан Даркоблом: д-р Лапинер: поради некаква нејас-
на, но не грда причина, повеќето од лекарите во книгата 
се чини дека носат имиња поврзани со зајаци. Француски-
от збор „lapin“ соодветствува на рускиот збор „кролик“, 
името на омилениот лепидоптер на Ада (et passim) и на 
руското „зајац“ [заяц] (зајак) звучи како „Зајц“ (Seitz) (гер-
манскиот гинеколог); постои и латински во „cuniculus“ во 
„Nikulin“ („внук на големиот родентолог Куникулинов“), и 
грчкото „lagos“ во „Лагос“ [Lagosse, м.з.] (докторот кој се 
грижи за Ван во неговата старост). Забележете го и Ко-
ниљето [Coniglietto, зајаче, м.з.], италијанскиот специја-
лист за рак на крвта.
15 Вивиан Даркоблом: mizernoe: француско-руска форма 
од „мизерно“ во смисла на „банално“.
16 Вивиан Даркоблом: c’est bien le cas de le dire: и не прави 
грешка.
17 Вивиан Даркоблом: lieu de naissance: родно место.
18 Вивиан Даркоблом: pour ainsi dire: така да се рече.

крајбрежната Калифорнија минатиот февруари. Д-р 
Кролик, нашиот локален натуралист, што ти, Ван, 
го спомена, што би рекла Џејн Остин19, заради брзо 
наративно известување (се сеќавате на Браун, нели, 
Смит?), утврди дека примерокот што го донесов од 
Сакраменто во Ардис, кукурек или Мечкина Нога, К, 
У, К, У, љубов моја, а не ногата моја или твоја20, или на 
младата цвеќарка од Стабија21 – алузија, што татко 
ти, кој според Бланш, е и мој татко, ќе го сфати еве 
вака“ (американско пукање со прстите). „Ќе ми бидеш 
благодарен“, продолжи таа прегрнувајќи го, „што не 
ти го спомнувам неговото научно име. Патем речено, 
другата шепа – Pied de Lion од онаа кутра божиќна 
аришка е од истата рака – и можеби му припаѓа на едно 
мошне болезливо момченце Кинесче кое дојде дури од 
колеџот Баркли.“

„Браво за тебе, Помпејанела (што ти ја виде како ги 
расфрла своите цветови во една од сликовниците на 
Вујко Дан, ама на која јас минатото лето ѝ се восхитував 
во неаполскиот музеј). Зар не би било добро сега да си 
ги облечеме гаќичките и маичките и да слеземе долу и 
веднаш, девојче, да го закопаме или да го изгориме овој 
албум. Добро?“

„Добро“, одврати Ада. „Уништи и заборави. Но имаме 
уште цел час до чајот.“

Што се однесува на „темносината“ алузија, која некако 
остана да виси во воздух:

Поранешниот вицекрал на Естоти, кнез Иван 
Темносиниј, татко на чукунбабата на децата, кнегињата 
Софија Земски (1755 – 1809), и директен потомок на 
јарославските владари од дотатарските времиња, 
имаше име старо илјада години што на руски значи 
„темносин“. Иако беше случајно имун на раскошните 
возбуди од родословната свест и рамнодушен 
на фактот дека недоделканите припишуваат и 
возвишеност и горливост на снобизмот, Ван не можеше 
а да не се почувствува естетски потресен од велурната 
заднина што тој отсекогаш умееше да ја препознае како 
утешително, сеприсутно летно небо кое ѕиркаше преку 
црните лисје од семејното стебло. Во подоцнежните 
години никогаш веќе не беше кадарен да го 
препрочитува Пруст (како што веќе никогаш не беше 
кадарен повторно да ужива во миризливата лепливост 
на турскиот локум) а да не заплисне повратниот бран на 
заситеност и да не ја почувствува дразбата на тешката 
жиговина; па сепак, неговиот омилен пурпурен пасус 
остана оној кој се однесуваше на името „Германт“, 
со чија боја нему блиската ултрамарин се стопи во 
призмата на неговиот ум, пријатно дразнејќи ја Вановата 
уметничка суета. 

Боја или која? Несмасно. Преслови! (маргинална 
забелешка во подоцнежен ракопис на Ада Вин). 

(„Ада“ е издание на Артконект, Скопје, 2020. Превод: 
Марија Гиревска)

19 Вивиан Даркоблом: Џејн Остин: алузија на брзата на-
ративна информација приопштена преку дијалог, во 
Мансфилд парк.
20 Вивиан Даркоблом: „Bear Foot“ („Мечкина Нога“), а не 
„bare foot“ („голоноги“): обете деца се голи. 
21 Вивиан Даркоблом: младата цвеќарка од Стабија: алу-
зија на познатиот мурал (т.н. „Пролет“) од Стабија во 
Националниот музеј на Неапол: девојка која расфрла 
цветови.
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лавко Јаневски е 
класик на македонска-
та литература со опус 

од неколку илјади страници, 
што проза, што поезија, што 
„нешто помеѓу“, подврзани во 
шеесетина засебни книги и 
исто толку преводи, избори, 
лектирни и друг вид изданија. 
Восхитот кога се стои пред 
неговото дело не доаѓа само 
од обемот, туку многу повеќе 
од неговата густина и книжев-

на префинетост, а особено од 
сознанието дека во ликот на 
Јаневски препознаваме автор 
со интегрална поетика, која 
во ист творечки универзум ги 
сплотува сите негови умет-
нички изблици, не само од об-
ласта на литературата туку и 
од кинематографијата и сли-
карството. 

Од книжевно-историски ас-
пект, Јаневски е еден од ос-
новоположниците на маке-

донскиот современ книжевен 
израз, кој со своето творење е 
нераскинливо вграден во раз-
војот на македонската совре-
мена литература по Втората 
светска војна. Уште се водат 
дискусии околу прецизирање-
то на неговиот роман „Село 
зад седумте јасени“, објавен 
во 1952 година, како прв роман 
на современ кодифициран 
македонски јазик, кој самиот 
автор го преработил и го пре-
објавил во 1965 година под 
насловот „Стебла“. Совреме-
ната книжевна наука е склона 
овие две верзии на романот 
да ги разгледува заедно, како 
сплет од историски датум и 
авторска поетичка трансфор-
мација, која е мошне ретка, но 
доблесна појава меѓу творци-
те. Таа подразбира модифи-
цирање на делото во дослух 
со сопствените внатрешни 
креативни пориви. Од друга 
страна, исто така се живи дис-
кусиите за неговата прозна 
книга „Улица“, објавена уште 
во 1950 година, која од тогаш-
ната критика е категоризира-
на како „повест“ (раскажувач-
ка форма која по должина и 
по разгранетост на сижето се 
наоѓа помеѓу расказ и роман), 
жанровски термин кој про-
излегува од руската книжев-
но-теориска мисла, каракте-
ристична за деветнаесеттиот 
век, и која корелира со руски-
от израз што означува рас-
кажување, односно нарација. 
Поновата наука за литература 
кај нас ја проблематизира вак-
вата определба и сè повеќе го 
зацврстува ставот дека на ова 
дело може да се гледа и како 
на кус роман, и тоа роман на 
созревањето, модел широко 
распространет низ сите свет-
ски литератури. Значи, без 
оглед на крутото датирање, 
прозните остварувања на Ја-
невски од педесеттите години 
имаат основоположничко зна-
чење и се нераскинливо повр-
зани со растот и зреењето на 

С
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ИМАГИНАЦИЈА ШТО ЕЧИ
100 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО И 20 ГОДИНИ 
ОД СМРТТА НА СЛАВКО ЈАНЕВСКИ 

ЈУБИЛЕЈ

Соња Стојменска-Елзесер
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современата македонска ли-
тература, која како организам 
почнува слободно да дише и 
да се развива по кодифика-
цијата на јазикот, надограду-
вајќи се на корените што се 
влечат од изминатите векови.   

Целото творештво на Јанев-
ски е длабоко проникнато во 
една целина. Во сферата на 
прозата доминантна е него-
вата „кукулинска декалогија“, 
составена од девет романи 
и една од збирките раскази, 
во кои се протега фреска од 
ликови и настани, временски 
распослани во период од че-
тиринасет века, а просторно 
фиксирани во митското место 
Кукулино, на границата меѓу 
имагинацијата и стварноста. 
Во поезијата проблеснуваат 
мотивите на „каинавелиските“ 
и „итарпејовски-астропејов-
ските“ стихови, но исто така 
и возбудите на егзотизмот и 
играта. Кусите прози го од-
даваат вкусот на Јаневски за 
тајновитост, енигматичност, и 
особено неговиот стремеж да 
им се оттргне на строго зацр-
тани рамки, во секоја смисла. 
Оттаму не е јасно дали треба 
да се смета за слаба страна, 
или напротив, токму за бла-
гослов, тенденцијата на тво-
рештвото на Јаневски да 
отпадне од вообичаените 
жанровски рамки, слободно 
да ги претопува струите на 
поетското со прозното, да ги 
вградува во симбиози визуел-
ното и лингвистичкото, да ги 
меша сликарството, филмот, 
литературата... Ова последно-
во сметаме дека од денешна 
перспектива може да се при-
фати како еден вид визионер-
ство. Влада Урошевиќ ја по-
чувствувал таа комплексност 
на поетиката на Јаневски кога 
ги искажал следните зборови: 
,,Славко Јаневски е различен 
од другите писатели зашто е 
’уметник од ретка раса и бун-
товник кој не прифаќа да оди 

по изгазените врвици‘, со осо-
бено чувство за хумор кое е во 
непосредна врска со неговото 
сфаќање на историјата. Мно-
гуте пораки на Јаневски носат 
една морализаторска нотка, 
но од опасноста да се прет-
ворат во држење здодевни 
морални лекции тие пораки ги 
спасува жестокиот и немило-
срден црн хумор, кој низ своја-
та намерна грубост ги чува 
од банализација вистинските 
душевни големини... За овој 
автор имагинацијата прет-
ставува еден можен, а можеби 
и единствено можен излез од 
занданите на суровата ствар-
ност... Уметноста во визијата 
на овој голем творец станува 
една неопходна алтернатива 
која, можеби, не може да ги 
промени условите на човеко-
вата судбина, но може да ги 
направи полесни и поподнос-
ливи за издржување.“ Она што 
на прв поглед плени од гран-
диозниот опус на Јаневски е 
имагинацијата во залет, или 
како што честопати во крити-
ката било воочено – „еруптив-
ната имагинација“, фантазија-
та што слободно извира и се 
распрснува во неочекувани 
насоки или се канализира во 
необични меандри. Тоа нају-
баво го има воочено веројатно 
најдобриот познавач и про-
следувач на творештвото на 
Јаневски, Георги Старделов, 
кој има напишано: „Она што 
отсекогаш длабоко ме импре-
сионирало во творештвото на 
Славко Јаневски, е примор-
дијалниот статус во неговата 
кни жевност на една еруптивна 
естетска имагинација, има ги-
на ција од посебен ков, има ги-
нација sui generis, имаги нација 
од една сосема нова творечка 
архитектоника“. 

Поетиката на Јаневски и ква-
литетите на неговите дела, 
кои како и кај секој писател 
варираат и со текот на време-
то изненадуваат на нов начин, 

се теми за кои македонската 
наука за литература досега 
има искажано многу ставо-
ви, но исто така сè уште има 
предизвик да ги доуточнува 
и осовременува. Но останува 
фактот дека творештвото на 
Јаневски е дел од книжевните 
столбови на македонската со-
времена литература и култура 
и врз него не може да се фрли 
никаква сенка.

Особено врз него не може да 
се фрли сенка од дневнопо-
литички побуди и од лустра-
цијата која беше спроведена 
тринаесет години по смртта 
на писателот и која беше 
атак врз неговиот углед како 
личност. Сè уште нема дефи-
нитивна разрешница – кои се 
жртвите од „срамната“ деј-
ност на Јаневски, што е тоа 
што требало да биде поинаку 
доколку тој не извршил дејст-
ва за кои е лустриран, што е 
тоа што бесправно го добил? 
Ако се сакало да се наметне 
идеја дека бесправно е дел 
од македонската книжевна 
историја, тогаш сигурно ниту 
се успеало ниту ќе може да 
се успее во тоа. Местото на 
творештвото на Јаневски во 
нашата литература е јасно де-
финирано и само може да се 
збогатува со нови препрочи-
тувања и анализи, а не да се 
минимизира, или уште поап-
сурдно, да се негира. 

Јаневски е не само еден од 
најплодните и најинтересни 
творци што членувале во ма-
кедонската писателска асо ци-
јација, туку е и еден од осно-
воположниците и трет по ред 
нејзин претседател – податок 
што не смее да се заборави. 
Неговото дело е воедно де-
финиран книжевно-историски 
факт, но и жива инспирација 
за нови книжевни потраги, која 
се пренесува од генерација на 
генерација и ечи низ вековите. 
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акедонската книжевност доживува исклучи-
телен настан кој има значење на културолош-
ки феномен: пред нас го имаме романот „При-

казна за трите града“ на Митко Маџунков стар шеесет 
години! Тој е првиот роман на Маџунков1 кој досега, од 

1 Митко Маџунков (1943, Струмица) е еден од најважните македонски 
раскажувачи, романсиери, драмски автори и есеисти. Белградски 
студент по филологија, дел и од највредните текови на српската 
книжевност (билингвален писател), но и втемелувач на физиономијата 
на современиот македонски роман, есеј, расказ и драма. Раскази: Чудна 
средба, Убиј го зборливото куче, Над троскотот облаци, Мирисот 
на земјата, Меѓата на светот (куси прози), Парадоксален сон (куси 
прози), Дрвото на Нарајана (куси прози), Бегството и повторното 
раѓање на зографот, Даровите на небото, Грабнувањето на 
Европа. Романи: Кула на ридот, Домот на Александар, Кон другата 
земја, Времето на ирвасите, Птиците од ланските гнезда, Правта 
на библиотеките. Есеи: Штркот единак и неговото јато, Чехов или 
тајната на раскажувањето, Родното место на литературата. 
Драми: Големиот Смок, Сенката, Пуста земја, Пат за Лихнидос, 
Мелница, Чудо големо и други.

повеќе причини (меѓу кои најважна е неразбирањето 
на книжевната средина во моментот кога бил понуден 
кај македонски издавач), не е објавен: самиот автор 
во белешката на крајот на ова издание говори за тоа 
дека потоа и изгубил волја да го објави. Постојано го 
„заборавал“, па му се навраќал, со намера овие деве-
десетина странички да ги преобрази во широко епско 
платно – за трите големи војни (Балканската, Првата 
и Втората светска војна). Во меѓувреме, ги пишувал 
своите дела со кои остави магистрални траги во на-
шата книжевност. А овој ракопис, пишуван меѓу 1960 
и 1962 година, чекал или на преработка, или на објаву-
вање. Погледнато од аспект на книжевната онтоло-
гија, објавувањето на овој роман е навистина чудесен 
настан: тоа е како некој да се роди на шеесетгодишна 
возраст.

Познавачите на светската книжевност знаат дека 
по смртта на Албер Ками, неговите ќерки пронајдоа 
нешто слично: романот „Среќна смрт“, кој Ками не го 
објави за време на својот живот, а во кој го има целос-
но трасирано патот кон својот роман „Странецот“. Тој 
роман е 35 години постар близнак на „Странецот“, 
зашто и во него се јавува ликот на Мерсо, со истата Ка-
миева филозофија на апсурдот, со убиството како чин 
на апсурдно „освојување на слободата“ на побунетиот 
човек, слобода за која потоа се плаќа во егзистенција-
листичка смисла на зборот. Ками го пишувал во пе-
риодот 1936 – 1938 година, а објавен е во 1971 година. 
Нашиот е речиси двојно постар: стар шест децении. 

Непроценливо богатство за една култура е кога ќе 
се открие нешто „пред“ она што ни е познато, кога се 
открива не предисторијата, туку самата праматерија 
на делата на големите писатели. Тоа е во вистинска 
смисла на зборот „откритие“: како сега, при веќе по-
знатата материја, одеднаш да откриете нешто што ѝ 
претходело, како одеднаш да го имате на дланка она 
предатомско топче (во кое било компримирано сè, а 
не било поголемо од главичката на една шпенадла, 
велат астрофизичарите), од кое настанала сета все-
лена по Големата експлозија. Во таа смисла, „Среќна 
смрт“ и, еве сега, нашата „Приказна за трите града“ се 
вистински откровенија за француската и за македон-
ската култура.

Она што најпрвин возбудува во овој културолош-
ко-книжевен феномен е помислата на односот на ова 
дело со другите дела на македонската книжевност, во 
прв ред со романот. Како ќе го позиционирате во ево-
луцијата на македонската книжевност? Како роман од 
1962 година, или како роман од 2020, кога е објавен? 
Кои романи ќе му бидат „врсници“ со кои најпрвин тре-
ба да се спореди: оние од шеесеттите години, главно 
модернистички, или денешниве, постмодерни, ако се 
знае дека во ова дело има и модернистички и постмо-
дерни елементи? „Приказна за трите града“, слично на 
„Среќна смрт“, ги поставува сите овие прашања пред 
нас. Среќни се оние култури кои имаат вакви дела: тие 
дела стануваат клуч за разбирање на многу тајни на 
еволуцијата на националниот книжевен организам.

Но проблемот со ваквите дела не е само што вкр-
стуваат два родендена (роденденот на пишувањето 
и роденденот на објавувањето), не само што вкрсту-
ваат две сосема различни книжевни времиња (епохи), 
туку што најчесто се однесуваат како еден вид „ма-
гична кугла“ и кон другите дела на писателот. Во таа 
магична кугла се огледуваат сите негови идни (за нас 
сегашни) дела: се гледаат и содржинските и формал-
ните константи кои подоцна ќе се развијат до климакс 

ОНОМАТУРГИЈА ПО 
КОЈА И ЗБОРОТ ПЕС 
ЛАЕ
(ИЗВАДОК ОД ПООБЕМЕН 
ТЕКСТ, ОБЈАВЕН КАКО 
ПРЕДГОВОР ВО РОМАНОТ 
„ПРИКАЗНА ЗА ТРИТЕ ГРАДА“ 
НА МИТКО МАЏУНКОВ)

КРИТИКА

Венко Андоновски
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(тоа „подоцна“ веќе се има случено), но и оние кои ќе се 
напуштат. Ситуацијата во многу нешта наликува на она 
будистичко тврдење дека во едно зрно песок може да 
се види целата вселена. 

* * *
Најпрвин, погледнато од една семиотичка гледна 

точка, „Приказна за трите града“ е чудесен пример за 
ресемантизација на другите дела на Маџунков. Имено, 
семиотиката (онаа на Чарлс Сандерс Пирс, која подоцна 
ја презеде Чарлс Морис, а му ја остави во аманет на Ум-
берто Еко) нè научи дека, наспроти тврдењето на Сосир 
дека знакот има два елемента (означител – означено), 
сепак станува збор за три елементи, во чија релација (од-
нос) се раѓа конечното значење на знакот. Тие три нешта 
се: материјален преносник (sign vehicle, она што се вика 
„означител“ кај Сосир), означено или „поим“ (како и кај 
Сосир) и конечно – интерпретант или субјективен 
знак во кој секој интерпретатор на знакот го „преведу-
ва“ означеното, за да би му било тоа означено сфатливо. 
Така, кога ќе кажам „пес“, означителот се три фонеми 
(п, е, с); означеното е поим, односно „животно од родот 
canis, canis кое лае и живее со човекот“. Но дури со тре-
тиот елемент (кој го нема во семиотиката на Сосир), со 
интерпретантот, знакот добива определено значење за 
корисникот, зашто она „животно од родот canis, canis...“ 
секој корисник на знакот ќе го „преведе“ во свој знак, 
односно претстава . За мене она „пес“ ќе значи волчјак, 
за некого ќе биде „пудлица“, за некого дога; на дело е 
субјективација на инаку „објективниот“ поим, без која 
не би било можно читањето и разбирањето. Особено е 
така со книжевните дела: без разлика како е опишана од 
авторот, Ана Каренина кај секој од нас се идентификува 
со „различна жена“, позната од субјективното искуство. 
За читањето на книжевното дело овој елемент, интер-
претантот, е пресуден, зашто интерпретаторот создава 
– интерпретанти.

Сè што важи за обичниот, лингвистички знак, важи и за 
книжевниот знак. Ако сите досегашни романи на Маџун-
ков се замислат како еден голем книжевен означител 
(sign vehicle), кој има свое книжевно означено (книжев-
ниот свет на Маџунков), а тоа „книжевно означено“ си 
има свои интерпретанти кај сите негови интерпретатори 
– читатели, сега, со појава на „Приказна за трите града“, 
тоа семиотичко тројство доживува ревизија. Односно, се 
збогатува со една „мета-инстанца“, со едно „пред“, кое 
поместува сè во семиотичката тријада.

Станува збор за следново: романот „Приказна за трите 
града“ си има свое означено, свој книжевен свет: тоа е 
приказна за младоста на еден човек кој треба да замине 
од малиот град (Струмица) на студии во Белград, и во 
едно максимално компримирано време (означено во ро-
манот како Летото) ја доживува својата мистична љубов 
со својата професорка од гимназијата, Пределена. Таа 
му ги покажува тајните на женското тело и на уметноста, 
односно на пишувањето. Тоа е тоа, во две реченици ка-
жано (за тоа малку подетално подоцна) – тоа е означе-
ното на овој роман. Но „проблемот“ е што овој роман е ис-
клучителна семиотичка ситуација: тој има две означени. 
Едното означено е неговата „содржина“, а второто – сите 
романи на Маџунков напишани после романов. Слико-
вито кажано, тој роман не е само јајце од кое настанува 
неговиот книжевен свет (аб ово), туку е јајце со две жол-
чки. Овој роман, бидејќи има две означени, за оние кои ги 
читале досегашните романи (и дела) на Маџунков, ста-
нува фуснота за тие романи, нивен виолински клуч, фрла 
нова светлина врз нив. Кажано со јазикот на Пирсовата 

семиотика, тој ќе предизвика и реинтерпретација на 
сите негови досегашни романи. Сè се поместува за 
еден знак понапред: „Приказна за трите града“ ста-
нува означител за сите досегашни романи на Маџун-
ков, и според тоа, ако тие романи имаат сега статус на 
означени (а истовремено и самите се означители што 
имаат свои означени), како домино ефект, ќе се јават 
и интерпретанти на досегашните интерпретанти. Ста-
нува збор за она што и Пирс, и Морис, и Умберто Еко 
го нарекоа семиозис: верига од преноси на значењето, 
при што секое означено има статус на нов означител 
кој, пак, проектира свое означено, и следствено, како 
домино ефект – и нови интерпретанти. Или, најпросто 
кажано: ќе мораме повторно да го читаме Маџунков. 
Врз екранот на овој роман да ги проектираме неговите 
веќе објавени дела. Со појавата на овој роман, сите ро-
мани на Маџунков влегуваат во интертекстуален од-
нос со него. Тој има статус на хипотекст (праматерија), 
тие имаат статус на хипертекстови. 

Ситуацијата станува чудесна не само од семиотичка 
туку и од гледна точка на теоријата на рецепцијата и 
теориите за читањето. Ваквите „семиотички чуда“, по-
доцна објавени, имаат најмалку две читања: едното е 
„рамно“ (plain), другото интертекстаулно и палимпсе-
стно, како кај повеќето постмодерни дела. Што чита 
читателот кој не знае за другите дела на Маџунков? 
Тој ја чита приказната за мистичната љубов со Преде-
лена. А што чита оној што ги знае? Тој, додека ја чита 
„Приказната за трите града“, истовремено ги чита (или 
поточно – ги препрочитува), без да знае, и сите дела 
на Маџунков. Поинаку не е можно, зашто секој кој го 
читал, на пример, романот „Времето на ирвасите“ на 
Маџунков, ќе потскокне кога во овој роман ќе прочита: 
„Ќе зборувам за Летото. Во меѓувреме, ќе речам збор-
два и за Кирил (...) Но зошто да зборувам за Кирил кога 
можам само да споменам? Да, можам едноставно да 
кажам: Кирил – тоа е судбината на светот, нашиот жи-
вот, Марија; самиот јас се викав еднаш Кирил.“

Точно: зошто да зборувам за Кирил, кога Кирил допр-
ва ќе биде создаден и досоздаван во своја сопствена 
книжевна галаксија, во свој сопствен книжевен свет, 
во романот „Времето на ирвасите“?

[…]

* * *
И сосема за крај: кога сè ќе се собере и одземе, про-

излегува дека ние уште во 1962 година сме можеле да 
имаме роман со целосно јасен постмодернитет, таков 
кој не може да се идентификува во „Вкусот на прас-
ките“ на Урошевиќ. И секако, роман со модернитет кој 
сериозно му парира, а во извесни аспекти и го надми-
нува дотогаш познатиот македонски модернитет. Ова 
дело, парадоксално ама вистинито (како што е сè па-
радоксално и вистинито во сонот), иако првонапишано, 
е заокружување на целиот оној книжевен корпус што 
го именуваме како „романите на Митко Маџунков“. Тоа 
е дело на голем автор од таков калибар што местото 
му е само и единствено во – Библиотеката. Покрај дру-
гите големи дела на Книжевноста.
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ашиот современ научен, културен и литературен 
простор со децении се богатеше од драгоцениот 
„рудник“ на извонредниот научен и творечки ум на 
проф. д-р Музафер Туфан1, преку настапи на науч-

ни собири, симпозиуми, културни и литературни манифеста-
ции во Македонија, каде што секогаш зрачеше со маркантно 
присуство, оставајќи трајни белези.

Угледниот Музафер Туфан е човек-институција, кој и само 
со една средба можеше и умееше да го продлабочи и преос-
мисли животот на поширокиот аудиториум, оставајќи силен 
впечаток, преку мудрина, преку медовина од софистицирана 
мисла, преку извонреден усет за наука, но и за креативен чин, 
а сето тоа пренесено преку автентичен и  незаборавен ора-
торски настап. 

1 Музафер Туфан е роден во 1936 година, во Гостивар. Во животот 
професионално се занимавал со образование како наставник по 
француски јазик во основни училишта, се занимавал со новинар-
ство, бил основач и прв директор на Радио Гостивар, колумнист, 
во политиката бил истакнат општественик. Одбранил државен 
докторат на Стара Сорбона во Париз, во 1985 година. Имал углед-
на универзитетска кариера како професор по социологија и ис-
торија, бил визитинг професор, раководител на проекти на УКИМ 
итн. Објавил над 100 научни и стручни труда во дванаесет земји. 
Починал во Истанбул.

Јас сум една од почестените, која имаше чест речиси на 
секој симпозиум на престижните „Струшки вечери на пое-
зијата“ (во далечните 80-ти, 90-ти, и понатаму), да го слуша 
овој голем авторитет, вонсериски ерудит, и притоа да има 
можност со него да размени мислења и ставови. На меѓуна-
родните научни собири Туфан умееше гласно да поттикне 
и да оркестрира креативна полилогија меѓу научници, ми-
слители, поети, новинари, угледници и умници од целиот 
свет. И колку што непрегледни беа далечините од каде 
што доаѓаа поетите од целиот свет, толку се продлабочу-
ваа и херменевтичките „мозаици“ на Туфан, кој одлично ги 
соочуваше едни со други, стиховите им, мислите, ставови-
те, научните откритија – сето тоа извонредно „вдомено“ во 
раскошна авторска херменевтика, која умееше да ја пласи-
ра и подаде како песна-мудроносница – кон слушателите 
на научно-поетските симпозиуми низ Македонија.

Велам научно-поетски, оти и Туфан беше еден од рет-
ките велемајстори на уметноста, кој херменевтиката 
(филозофска, социолошка, историска, културолошка, 
литературна, феноменолошка, споредбена) – умееше 
да ја преточи – во чиста поетска сончевина – која привле-
кува со интригантни провокации, маестрални решенија и 
повеќеслојни толкувања на феномените. Оваа ораторска 
херменевтика зрачи со пребогата елоквенција, преку умет-
носта на Туфан за составување есеи-мудросложувалки – 
градејќи ги (или ткаејќи ги): и по хоризонтала (споредбе-
но) и по вертикала (по еволуција на феномените). И така, 
секој поим, кој го (раз)толкува, од „зрно“ – расте и станува 
интересен феноменолошки ентитет, „исправен“ пред нас 
во преден, крупен план, а потоа препознаен во споредбен 
контекст. Така и македонските книжевни „извори“, почну-
вајќи од Рацин, Конески, Тодоровски, Поповски, и други, се 
актуализираа преку споредби со балканските, европските 
и светските „врвови“. 

Така и славната Хамлетова реплика за оревот, така и 
феномените како: простор, време, иронија, светлина, веч-
ност, номадизам итн. стануваа фасцинантно осветлени 
филозофски поими, кои се разбиструваа низ „водопади-
те-валалници“ на длабинската емпирија, преку уживател-
ско растолкување на поимите, „патувајќи“ низ просторите 
и времињата. И пробивајќи ги – и нив. Неговиот прекрасен 
„сплав“ – беа делата, пораките, а тој како истражувач-но-
мад патуваше и нас нѐ поведуваше низ искуствата, возбу-
дите и нѐ носеше кон хоризонтите и бреговите на созна-
нијата, новите искуства – чии „чеда“ беа – прекрасни есеи.

Е, токму тие чеда-есеи ги имаме пред нас, токму за нив бе-
седиме и сега, отворајќи го драгоцениот „ковчег“ – амалгам 
од научни, уметнички, креативни „ензими“.

И вонсериски квалитет на овие есеи се силните, ударни, 
концизни и впечатливи поенти. Акустични, гласни и јасни. 
Оние поенти кои ги паметиме и до ден-денес, во кои креа-
тивниот есеизам – се згуснува во ударни заклучоци – кои 
гласно одекнуваат како јасни хуманистички пораки кон по-
томството. И во нив јасно се растолкува клучниот, стожерен 
поим, како: просторот, времето, иронијата, светлината, 
вечното, номадизмот итн. Преку нив доаѓаат до израз не 
само аксиолошките вредности на поимот, туку и хуманис-
тичките квалитети на аксиолошкиот систем на толкувачот. 
На пример, кога говори за иронијата кај Чинго, авторот ги 
сублимира своите согледби надраснувајќи го стилистичкиот 
капацитет на поимот, прераснувајќи во филозофски концепт. 

Така, Туфан е зрел, стамен научен љубопитник, предвре-
меник, или современик на вечноста. Од форматот на голе-
мите светски мислители. Мислители кои му се обраќаат на 
светот преку (навидум) „невидливи“ метонимии. Метони-
мии – како онаа за ореовата лушпа од славната Хамлетова 
реплика2. Оревот – како симбол на опстојноста, мудроста и 

2 Станува збор за славната реплика на Хамлет: „Затворете ме во 
ореова лушпа, и јас ќе се чувствувам како господар на беско-
нечноста“. (Шекспир, „Хамлет“, II чин). Цитирано според „Ком-
паративни поетики“, стр. 9.

РАСКОШНА 
ХЕРМЕНЕВТИКА
КОН „КОМПАРАТИВНИ 
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сознанието. Плод, кој симболички се споредува со меганаста-
нот на светот – „вселенското јајце“.  

   Но зошто го опишувам подвигот на Туфан, од златното 
време на култните СВП? Бидејќи подемот на современата 
литературна мисла во македонскиот контекст е речиси хар-
монизиран со блескавиот подем на Туфан во нашиот научен 
и културен амбиент. Тој беше една од мудроносните „локомо-
тиви“ кои ја поведуваа нашата мисла кон напред, лоцирајќи ја 
пошироко. Вистински научни откритија му беа иманентни на 
угледниот господин – велам господин во најубавата смисла 
на зборот, интелектуален господин, господин на својата мис-
ла, но и рафиниран уживател на светската промисла. Раско-
шен ерудит за кој нема граници, кај кој „жедта“ кон сознание-
то и научното откритие – се рамни на подвиг. 

И токму сега, нашиот научен и културен простор е збогатен 
со драгоцена книга „Компаративни поетики“3, во издание на 
ПНВ публикации.

И одличен „влез“ во книгата е омажот на академик Матеја 
Матевски, кој јасно укажува на значењето на големиот Туфан 
за нашиот научен и културен простор. Матевски за Туфан го-
вори од позиција на роднокраец (двајцата се гостиварци), но 
и како автор којшто имал можност одблизу да го следи „(...) 
неговиот растеж како човек, културен деец и научен соработ-
ник, што по одбраниот докторат (докторат д’етат) стекнат на 
Сорбона, (...)“4 ја остварувал „(...) својата педагошка и научна 
кариера на професор по историја на угледниот Истанбулски 
универзитет.“5 

Матевски го опишува Туфан, пред сѐ, како социолог и исто-
ричар, но укажува и на неговите пошироки интереси: „Со ог-
лед на тоа дека интелектуалното и творечкото љубопитство 
на Музафер Туфан, формирано врз длабоки хуманистички 
принципи, ги надминува областите на социологијата и исто-
ријата, значајно е да се истакне неговиот афинитет за лите-
ратурата и нејзиното комаративно разгледување“. Матевски 
истакнува дека тоа особено доаѓа до израз при: „(...) толку-
вањето на македонската литература во контекстот на некои 
балкански и европски книжевни појави“.6     

Но кои сѐ квалитети „зрачат“ од оваа драгоцена книга? Пред 
сѐ, херменевтичката методологија кај Туфан е висок авторски 
процес, преку кој повеќекратно се раслојуваат суштините на 
феномените и појавите. Мене, пред сѐ, интригантни ми се те-
мите кои го предизвикуваат интерпретативниот универзум на 
Туфан. Просторот, времето – се врвните мотивации за тол-
кувања. „Нема уметност надвор од просторот и времето, (...)“7 
– ќе изјави славниот Туфан. Хуманизацијата на топосот и 

3 Музафер Туфан: „Компаративни поетики“. Скопје, ПНВ публика-
ции, 2019.
4 Матеја Матевски, Ibid., 7.
5 Матеја Матевски, Ibid., 7.
6 Матеја Матевски, Ibid., 8.
7 Музафер Туфан, Ibid., 9.

хроносот – толкувачот ја замислува како „(...) конечна цел 
на секое вистинско уметничко дело, (...)“8.  

Така расте и феноменолошкиот процес. Така и се раз-
гранува. Почнувајќи од реплика (но, внимавајте, епохална 
Шекспирова реплика), тој се „внурнува“ кон литератур-
но-филозофска интерпретација која „разденува“ во „стре-
межот за хуманизација на животниот простор“9.

Според аксиолошката скала на Туфан, како феномен, 
иронијата е на врвот на „пирамидата“. Нејзината моќ одела 
дотаму што таа, заедно со сатирата, биле вистински „земјо-
трес“ за промена на разни „(...) министри, влади, па дури и 
одделни султани.“10 

И навистина е импресивна херменевтичката методо-
логија на Туфан, која од зрно проблем, или феномен, на 
пример иронијата како средство, умее да ја пронајде, но 
и надгради „вертикалата“ на стожерници од современата 
македонска литература, кои ја „растат“ иронијата, како: Ра-
цин, Конески, Чинго, Тодоровски, Андреевски. 

И така Туфан успева да ни ги долови не само внатрешни-
те, туку и надворешните „драми“ на своето време, како што 
е: „иронијата на обидот да се забрани иронијата во Маке-
донија“11, да го согледа визионерството на Чинго. Но Туфан 
нема илузии за демократијата, и ја сфаќа како „мошне сло-
жен процес“12, но и како меч со две острици.   

Според него: „(...) иронијата, е значајно средство кое, заед-
но во сплет со други фактори, придонесува за победата на 
прогресот и хуманизмот (...)“13, бидејќи: „(...) литературата и 
уметноста не можат да се развиваат без сатира и иронија, 
кои им се иманентни на слободата на мислењето, на демо-
кратијата и на хуманизмот.“14 

Споредбените проучувања на Туфан растат преку тема-
тот за светлината во турската и македонската поезија, 
преку поетиките на великаните Јахја Кемал Бејатли и Бла-
же Конески, каде авторот ја открива: „(...) внатрешната свет-
лина која извира од душата на поетот (...)“15, а творештвото 
го сфаќа како: „(...) непремостлив натпревар на секој автор 
со можноста да се дофати вистинската светлина во самиот 
себе.“16

Така ги открива и вредностите на: вечното во македон-
ската и турската поезија (преку поетиките на Јахја Кемал 
Бејатли и Мустафа Кемал Ататурк), научните аспекти на 
турско-македонската соработка, номадизмот во турската 
и македонската поезија, Блаже Конески како интерлинг-
вист и компаритивен литерат, културната комуникација 
во западна Македонија, и многу други теми.    

Делото „Компаративни поетики“ нѐ прави поосмислени, 
поосознаени, поизградени, поосветлени однатре, оти е дело 
на внатрешна творечка светлина. Станува збор за раскошна 
повеќеслојна феноменолошка и споредбена херменевтика.

Туфан со восхит зборуваше за Струшките мостови, а ние 
сега со восхит зборуваме за неговиот подвиг како – мост 
на културите. Меѓу македонската и турската, но и меѓу 
балканските и европските.  

8 Музафер Туфан, Ibid., 9.
9 Музафер Туфан, Ibid., 25.
10 Музафер Туфан, Ibid., 35.
11 Музафер Туфан, Ibid., 41.
12 Музафер Туфан, Ibid., 40.
13 Музафер Туфан, Ibid., 40.
14 Музафер Туфан, Ibid., 45.
15 Музафер Туфан, Ibid., 72. 
16 Музафер Туфан, Ibid., 75.
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ве го „Бакнежот на судбината“. Нè бакнува 
и нè намовнува. Нè бакнува и нè занемува. 
Ни ги подава усните... му ги подаваме усни-

те! Се бакнуваме долго и судбоносно!

А сè започнува со онаа поетова СУДБИНА: Некој 
на вратата тропа, со песната-пролог која пее за 
нештото, со змиски очи и рогови на глава, со млеч-
ни заби и начулени уши, што сенишно тропа на по-
етовата врата, но тропа и на вратата на неговиот 
народ, тропа и на мојата врата, на твојата врата...

БАКНЕЖОТ НА 
СУДБИНАТА
ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ 
НА НАДОЈДЕНАТА 
ТАГА
(ЗА ЗБИРКАТА „БАКНЕЖОТ 
НА СУДБИНАТА“ ОД РАДЕ 
СИЛЈАН, А ПО ПОВОД 70 
ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО 
НА ПОЕТОТ И 55 ГОДИНИ 
ТВОРЕШТВО)

КРИТИКА

Весна Мојсова-Чепишевска

Е

И завршува со уште пострашното поетово ПРЕТ-
СКАЗАНИЕ: Ако ни го украдат помнењето кое 
како епилог вознемирува, застрашува, растргнува, 
зашто: На земјата црна / И на небото сино / За 
нас ќе нема кој да жали...

Овие две песни се рамката во која е врамена пое-
товата слика на тагата и болката разлеана во шест 
циклуси. А шестката (6), покрај тоа што е бројка-
та на сатаната и ѕверот, во себе ја содржи, и тоа 
дури двапати, и Божјата бројка три (3), нели? Така 
шесте циклуси именувани како „Траги“, „Прашал-
ници“, „Лузни“, „Огледала“, „Спомени“, „Гласници“ 
се надоврзуваат. Притоа, надоврзувајќи се, ткаат 
една длабока монодрама, поетова исповед, пое-
тов дијалог со себе, но и дијалог со Бога и сатана-
та, со доброто и злото, со сонцето и месечината, 
со минатото и иднината, со предците и потомци-
те. Зашто во ова време-зловреме сè потешко е Да 
се напише песна, а кога ќе се напише тогаш таа 
е Тревожна и болна. Зашто сè потешко е  Да се 
наслика животот, а кога ќе се наслика тогаш е 
Како жива рана / На јавето и сонот. Зашто таа 
нова песна е песна за новата поетова тегобност 
да се напише песна во време кога повеќе за ништо 
не се пее, а и она малку што се пее повеќе не се ни 
слуша... Затоа ајде, вели Силјан, Од камен тесто 
да правиме, зашто во каменот е нашата вечност, а 
каменото тесто е лебот за нашата душа.

Во оваа исповед како клучни се издвојуваат 
оние Силјанови ПРАШАЛНИЦИ, каде сè  е во исчу-
дување, во подзинување, во болно пре(ис)прашу-
вање, во тегобно загледување во себе и надвор 
од себе, како и Силјановите СПОМЕНИ, каде сите 
поетски слики се врзани со децата, со неговото 
детство, но и со детството на неговата генерација, 
со детството на неговите деца и на децата на не-
говите деца, со секое  детство...

„Бакнеж на судбината“ е едно современо та-
жење/тагување и тихување над сите болки/бо-
лести и сите таги и сите премрежја на својот, но и 
заради својот народ, јазик, семејство, роден крај. 
„Бакнежот на судбината“ се надоврзува на сите 
оние тажачки што ги испеа големиот Петре М. 
Андреевски во своите „Вечна куќа“ (1997) и „Лакри-
мариј“ (1999). Па еве, случајно или не, по дваесет 
години од „Лакримариј“ на Андреевски, се случи и 
„Бакнеж на судбината“ (2019) на Силјан. А само да 
се потсетиме дека во македонското народно тво-
рештво посебно и значајно место заземаат токму 
тажачките песни. Иако не се многу на број (само 
околу стотина регистрирани), тие се сведоштво 
за творечките дарби на македонскиот човек. Ис-
тражувачите на овој специфичен вид песни посо-
чуваат дека тие се прастари лирски песни со еп-
ски елементи, но и дека се карактеризираат со им-
провизација како една од повеќето нивни специ-
фичности. Познато е дека Марко Цепенков своите 
35 тажачки песни не ги забележал на местото на 
тажењето, туку подоцна, по сеќавање самиот ги 
реконструирал внесувајќи во нив голем број еле-
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менти од своето творечко искуство. Тоа е очигледно 
ако се направи едно компаративно проследување 
меѓу оние од него забележаните народни тажачки 
песни и неговите лични творби („Редењето на дедо 
Марко Цепенков“ и „Македонско тажење“). И други 
автори од негово време ја прифатиле формата на 
народната тажачка, а најилустративен е оној на Еф-
тим Спространов и неговата поема „Оплакувањето 
на Мара“. Во овој контекст, поради користењето на 
принципот на опевање во збирката „Вечна куќа“, 
Андреевски условно може да се третира и како еден 
современ (за)пишувач на тажаленки, кој при нивна-
та реконструкција наполно ги приспособил на својот 
творечки сензибилитет и уште повеќе ги доразвил 
во „Лакримариј“, а Раде Силјан преку својот автен-
тичен глас на тажење/тагување и тихување, како 
негов вистински продолжувач.

При споредувањето на албанската и македонската 
тажачка песна Зекирија Незири укажува на посто-
ење на два вида тажачки текста. Првиот е vaje (ligje) 
и се поистоветува со македонското женско тажење, 
а вториот е gjamë (të qarët me botë), кој се иденти-
фикува со македонското машко пеење. Од овие два 
вида тажења до денес е зачуван само првиот вид, 
иако фолклористите тврдат дека мажите трпат и 
тивко плачат, т. е. дека има случаи во кои и мажите 
тажат, како кога Силјан пее:

Ни песните / Ни ѕвездите
Не се блиски / Не се исти (...)
Ни поетите / Ни светците
Не се блиски / Не се исти (...)
А во болката / И тагата
Ниту блиски / Ниту исти

Ова машко тажење повеќе се поврзува со лелекот 
на Црногорците, кај кои во една бледа форма на из-
ведба тоа се задржува до втората половина на XIX 
век, додека во некои предели на Албанија формата 
на машкото тажење е застапена до втората полови-
на на XX век. Но, како и да е, тажаленката навлегува 
и во усната и во писмената литература на многу на-
роди, вели Новак Килибарда во својот труд „Тажач-
ката, најинтимна песна“. Некогаш таа го задржува 
својот ритам, а некогаш се приспособува на ритамот 
на делото со кое се преплетува. Со продирањето во 
другите книжевни видови, таа го манифестира не 
само својот книжевен, туку и морален авторитет. Од 
плачот на Гилгамеш за Енкиду, или од Ахиловата та-
жаленка за Патрокло, до плачот на Вук Мандушиќ 
во „Горски венец“, вели Килибарда, хероите во ли-
тература ја олеснуваат надојдената тага со гласно 
плачење и со тажна песна. Оваа дистинкција ја спа-
зува и Андреевски. А потоа многу суптилно ја дораз-
вива и Раде Силјан, низ својот крик-плач:

Ако пропее тагата
Ќе ги разбуди
Последните рожби
Потоа сè ќе биде лага
Зашто нашето семе
Ко прашинка на патот
Ветрот ќе го одвее.

Така оваа збирка се чита како некое далечно ехо 
во кое започнува да одѕвонува поетовото тажење 
поради погребувањето на една земја, на еден на-
род, на едно име... Но, како надоаѓаат поетските 
слики, така тоа далечно одѕвонување станува сè 
погласно и погласно, сè потревожно и потревож-
но, вознемирувачко (како кога камбаните бијат за 
погреб) зашто што ќе се случи ако, ете, се дрзнат 
и ни го украдат помнењето, ако ни ја избришат ме-
моријата, ако ни ги сотрат приказните? Навистина, 
ШТО? Каде тогаш ќе живее таа земја, тој народ, 
тоа име?! КАДЕ???

Затоа ова Силјаново пеење-тажење се надоврзу-
ва и на онаа негова песна на/за последниот маке-
донски гуслар!
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ИЗВАДОК ОД РОМАНОТ

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА

стапнал тука, имаше дури и прем-
ногу. Лазар живееше во тврдина 
од дела испечатени меѓу корици и 
оваа преграда го правеше недоста-
пен за човечки допир. Сите ѕидови 
во двособниот стан беа обложени 
со заштитен слој, книги наредени 
на полици, или едноставно натру-
пани на купови што се подигаа во 
нерамни кули што се закануваат 
дека ќе го пробијат таванот. Откако 
извршителите го одзедоа магацинот 
на „Веда“, книжевното кралство во 
неговиот дом беше надополнето со 
цели неотворени пакети од тиражи-
те на нивните книги, за кои немаше 
место во редакцијата. Пакетите го 
истуркаа Лазар од спалната, и сега 
нему му припаѓаше само двоседот 
во дневната, како последно неоку-
пирано место. 

Од негова перспектива, стварноста 
отаде домот и канцеларијата, која 
за Лазар беше само една, уште по-
реална верзија за дом, стварноста 
сфатена како простор што чека насе-
лување, требаше секогаш да содржи 
дополнителен степен на растегли-
вост за да може да ја прифати него-
вата преокупација, колку и да стану-
ваше таа екстремна. Но таа не беше 
заинтересирана за пасијата на пое-
динците како Лазар, макар пасијата 
им е и благородна. 

Неговата планета престана да се 
врти на ист начин откако ја внесе 
дома „Отворање на кутијата“, но на 
неа беше забрането да се населуваат 
нови жители и далеку пред тоа. Вна-
трешниот и надворешниот свет одам-
на беа два различни и реско одделени 
универзуми за него и немаа шанса за 
допирна точка. Затоа, меѓу другото, 
Лазар немаше други состанари покрај 

трото најавуваше обичен 
ден, како и секој друг прет-
ходно во животот на Лазар 

Отадески. Сонцето изгреваше на 
исток, првата тура на жичницата 
почнуваше во десет, рампата на 
паркингот се подигаше со дале-
чинско, а казанчињата од катовите 
погоре беа селските петли за стана-
рите во зградата папагал. Тоа, кол-
ку и да беше рутина, претставуваше 
животен ритам и со мали прекршу-
вања носеше возбуда кај тие што 
умееја да се носат со стварноста.

Во станот на Лазар беше тивко. 
Денот тука почнуваше на некоја 
ниска фреквенција на постоењето. 
Поточно, тука времето цупкаше во 
место. Беше заборавил кога после-
ден пат на неговите полици имаше 
нова книга и не знаеше кога ќе дој-
де следна. Таква каква што Лазар 
посакуваше да има. И тоа во сис-
темот на вредности и правила што 
го имаше поставено, значеше дека 
времето е застанато. 

Зраците светлина скржаво ги 
пуштаа своите зрачни патерици зад 
облаците останати од утринската 
бура, додека ветрот бесрамно ги 
разголуваше стеблата на грмушки-
те под листовите што лесно паѓаа 
на провокации. Беше идеално вре-
ме за шетање куче или за раскажу-
вање приказни на внуците. Иако 
Лазар беше специјалист за зборови 
– тие беа негова единствена целос-
на преокупација, тој немаше внуци 
за да им раскажува, но имаше изра-
зена форма на ишијас. 

Станот беше заборавил на нови 
книги по негов вкус, но, за обичен 
посетител, каков што одамна не 

себе. Не сакаше, или не умееше, тоа е 
веќе прашање на аспекти.

Ишијасот беше единствениот ре-
довен кираџија на Лазар. Бегајќи од 
луѓето, кои секогаш носат со себе 
подготвено пакетче изненадување и 
несигурност, во него се всели најло-
шиот станар што некој би го посакал. 
Никогаш не се знаеше кога ќе се при-
бере дома, а присуството го наплаќа-
ше со сурова болка од која му доаѓаа 
солзи на очите. Ако некој сликар го 
пресликаше неговиот живот во свеќа 
што гори, тогаш тоа ќе мораше да 
биде пламен што тлее во огромната 
површина црнило околу неа. 

Болката на ишијасот знаеше да за-
тропа на стаклото од неговите два 
дома и среде ноќ и да му го парали-
зира целото тело преку болната точ-
ка. Неброено пати лежеше во позата 
за која ќе почувствуваше дека е нај-
соодветна да го преживее цунамито 
на нарушените нерви. И тогаш се пре-
пушташе на вителот од мисли што 
секој човек може да ги искаже само 
себеси, својот принуден проповедник 
и исповедник. 

Лазар тонеше длабоко во матните 
води на свесните и несвесните копна, 
кои некогаш беа формирани од гра-
нит излеан во вечноста, но некогаш 
избиваа во облик на вжештена течна 
лава од вулкан што се заканува дека 
ќе се разбуди по стотици години 
скротеност. Лазар го имаше прежи-
веано животот наназад и нанапред 
доволно пати за да состави шпил 
карти од негови репризи. И, колку и 
да му беше меморијата силна страна, 
или колку и да му стигаше погледот 
далеку напред, тој одново сфаќаше 
дека само тој единствен момент, до-
дека е скичмен на бетон тврдиот ду-
шек купен по препорака на неговиот 
матичен лекар, е сè што му припаѓа 
без кредит. Ваквото тонење на спла-
вот на неизвесноста, придружено со 
честото посегање по следниот нор-
мален здив, беше нешто со што нау-
чи да живее, или беше принуден да 
научи.

Жегот што рано утринава го брцна 
во чувствителната точка беше од 
оние најострите, брз како хируршки 
скалпел во војнички камп што тре-
ба итно да ја почне операцијата без 
анестетик. Очите му беа веќе ококо-
рени, а раката ја држеше длабоко 
притисната на појасот и пред тоа. Со 
прстите го бодеше местото што го 
штрекаше, точно до средината од 
половината. А крстот беше негова 
Ахилова петица.

У
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а пак јас сум самичка
– ме викаат единче.

Имам коцки шарени,
кукличка и креветче, 
но сум тажна, тагувам,
што си немам другарче.

Сакам мало другарче, 
везден да е со мене,
везден да си играме,
песнички да пееме.

Заедно да јадеме,
млекце да си пиеме,
а навечер гушнати
в креветче да спиеме.

БАТЕ ИМА ЗАПЧЕ

Бате има запче,
малечко и бело,
и со него изгрицка
чоколатце цело.

Па сум многу радосна,
и од радост раснам,
и ако за прстето
до болка ме касна.

ТРОП, ТРОП

Троп, троп ногички!
Бате има чевлички!

Се учи да оди
дадичка го води.

„Троп, троп ногички!
Имам нови чевлички!“

„Кроце, кроце батенце
да не здробиш коленце!“

КУТРЕНЦЕ – БЕГАЛЧЕ 

Едно мало кутренце,
со натажен глас,
цела ноќ си плачеше 
под прозорец наш. 

Сигурно си имаше 
сосем празно меше,
целото се тресеше,
а и страв му беше.

А наутро раничко
мајчичка му дојде
и со неа гушнато
тоа дома појде.

Патем ѝ се колнеше
(ова не е шега), 
дека тоа од дома 
веќе не ќе бега.

КУКЛИЧКА МИ КУПИ МАМА

Кукличка ми купи мама,
не е бебе, а е дама. 
Има бело престилче
и црвено фустанче.

Има долга црна коса.
Погледнете, не е боса:
има бели чорапчиња
и плетени патичиња.

Не знам како да се вика:
Нина, Ана или Сика.
Не можам да решам сама,
брзам да ја прашам мама.

ЕДИНЧЕ

Светле има мало братче,
Лиле има сестриче,

САМА СИ ГО ИЗВАДИВ

Запче ми се нишкаше.
Не се плашев! Не!
Сама си го извадив
со прстиња две.

А потоа поплакав;
гледам крвче тече
од дупченце малечко,
но баба ми рече:

– „Фрли го на глувченце,
тоа да го касне! 
Потем златно, убаво
запче ќе ти расне!“

МАЛИОТ ПАТНИК

На Марко му купија
црвен тротинет.
Па со него сега
ќе шета цел свет.

Ќе појде во Прилеп
кај тетин и тетка.
Во Тетово, Охрид,
секаде ќе шетка.

Не е лага, деца! 
Би тргнал и сега:
ноџето го боли,
чевлето го стега.

Бистрица Миркуловска 
(14.03.1930, Скопје) е маке-
донска поетеса, раскажувач-
ка и преведувачка. Завршила 
Филозофски факултет на Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј“ 
во Скопје и постдипломски 
студии од областа на маке-
донистиката. Работела во ОУ 
„Браќа Миладиновци“, а од 
1959 г. до пензионирањето 
предавала словенечки јазик 
на Катедрата за македонски 
јазик и јужнословенски јазици 
при Филолошкиот факултет. 
Била прв лектор по македон-
ски јазик и литература на Ма-
сариковиот Универзитет во 
Брно, Чешка. Член е на ДПМ од 
1971 година. Член е на Сојузот 
на книжевни преведувачи на 
Македонија од 1972 година.

Автор е на десетина книги за 
деца – по првообјавената сти-
хозбирка „Цвеќенца“ во 1960 
г., се редат поетските книги 
„Првачиња“ (1972), „Празнични 
виделини“ (1979), „Сите деца 
мили“ (1982), „Прекршен лет“ 
(1996), „Kdyz kvetly kastany“ 
(„Кога цутеа костените“, Брно, 
1997); книгите со раскази 
„Градинче“ (1962), „Виножи-
то“ (1979); бајките „Ѕвездена“ 
(1986) и „Виделина“ (1989), 
како и романот „Клучарчиња“ 
(1992). Има објавено и дваесе-
тина поетски и прозни книги 
за возрасни, како и неколку 
книги хаику. 

Во 2001 г. Здружението на про-
светни работници ѝ доделува 
Признание за животно дело 
за просветен работник – ли-
тературен творец. За својата 
преведувачка дејност добила 
повеќе награди и признанија: 
„Потокарова повелба“ на по-
ранешниот Сојуз на книжевни 
преведувачи на Југославија 
за преводи од словенечки на 
македонски јазик, „Јубилејно 
златно перо“ (2001), „Кирил 
Пејчиновиќ“ (2002), Златно 
перо“ (2008) и др. Во 2017 г. 
ја доби наградата „Даница 
Ручигај“ на ДПМ за поетската 
книга „Фатаморгана“. 
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ороната што ни стои над главата, а мене и во 
градите, ми го темне видот и срцето. Почнувам 
да стравувам оти заборавам на тоа што го ветив 
на луѓето, на пријателите. Заборавам. Тоа е како 

проклетство. Ветив дека ќе напишам нешто за Блаже 
Конески на уредникот на „Стожер“, но заборавив. По-
следниот ден од ветувањето се сетив на напишаното. 
Бркав по ракописите и го најдов. Еве го тој запис:

Убавото го боледуваше
(Од средбите со Блаже Конески)

Беше голема возбуда да се живее во времето на Бла-
же Конески и голема чест да се познава тој човек. Јас ја 
имав можноста и на возбудата и на честа.

Се запознав со книгите на овој неповторлив поет и на-
учник, уште како гимназист. Од поетските книги учев, 
од научните ме учеа професорите. Следев сè што ќе 
напише, до последно. Можам да речам дека, покрај 
Шопов, Конески беше еден од моите поетски учители. 
Не се сеќавам кога лично се запознавме, само знам дека 
во негово друштво пријатно и празнично се чувствував. 
Знаевме со часови да зборуваме, да дискутираме за сè 
и сешто и поначесто да заседнуваме во гостилниците 
во Стара чаршија. На нашите среќавања знаевме и да 
молчиме и пак убаво да се разбереме.

Михаил Ренџов

СЕЌАВАЊЕ ЗА 
БЛАЖЕ КОНЕСКИ

АМАРКОРД *

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

Доаѓаше во НУБ, или јас одев во МАНУ. Најчесто со 
нас беше и Јован Котески. Јас му се обраќав со „профе-
соре“, или на „Вие“. Една вечер ми рече дека не треба 
да се персираме, туку да преминеме на „ти“. Јас уште 
истата вечер се опитав, но зборот „Ти“ не го префрлив 
преку мојот јазик. Не можев. Нешто ме спречуваше. 
Всушност, имав голем респект кон Конески и како поет 
и како научник и како човек. Веројатно тоа ме спречу-
ваше.

Досега не сум водел дневник, ниту сум правел запи-
си. Ова што по овој повод ќе го речам е запишано по 
сеќавање. Враќајќи се наназад, се присетив на многу 
моменти со него, но одлучив да посочам само на не-
колку.

* * *

Еден ден дојде кај мене, во НУБ. Слегов да го пре-
чекам. Влезе во библиотеката засмеан, онака, „по бла-
жевски“ – грагорно, искрено гласно. Го прашав: „Што 
толку Ве насмеа, професоре?“

„Ќе ти кажам горе во собата“ – и продолжи да се смее: 
„ме сретна еден познајник, пријател, кој ме прекори со 
зборовите: ’Блаже, ти си сериозен и докажан научник. 
Те респектираат и во Земјата и надвор од неа – што 
ти требаат тие песнички што ги објавуваш?‘. За тој чо-
век, Пушкин пишува песнички...“ Заврши со смеењето. 
Во него не се чувствуваше ни навреденост, ни лутина, 
ни прекор. Името на познајникот не го откри. Всуш-
ност, Блаже Конески беше искрен, но затворен човек. 
За себе никогаш не зборуваше, ни за творештвото ни 

К



39бр. 135 (2/2020) | Стожер

за интимата. Не озборуваше. Но не ги сакаше ни лас-
кателите. Велеше дека човек од нив треба да страву-
ва, зашто фалбата најчесто е и потајна руга. Знаеше 
мудро да се дистанцира од таквите и од натрапници-
те, нагласено да им персира и да го одбегне нивното 
додворување. Следеше сè што се случува во литера-
турното творештво, но не го коментираше. Патем ќе 
кажеше пофални зборови за некое дело или автор, но 
лоши оценки не кажуваше. По односот кон авторите, 
по официјалноста со која им се обраќаше, го насетував 
и односот кон нивното дело, независно од тоа каков 
углед и положба имаа.

Блаже знаеше да му се радува на животот. Се раду-
ваше на присетот на детството, на родното Небрегово, 
на Прилеп и неговите сограѓани, на пријателите и на-
станите од неговата младост, зборуваше со полно љу-
бов за Дојран, за Штип... Се радуваше на сите нешта. Се 
радуваше на убавината. Се чини дека убавото го боле-
дуваше.

Еднаш, на пат кон Прилеп (чинам на некое литератур-
но читање), штом го поминавме Плетвар и се покажаа 
планините од каршија, обрабени со светлина од сонце 
на заод, Блаже замолча. Молкум гледаше кон златес-
тата линија на хоризонтот. Јас, зад него, му го шепнав 
стихот „плачат оние планини за мене“. Блаже се сврте 
и со полно тага додаде: „Времињата се изменија, Мише. 
Сега јас плачам за оние планини пред мене.“

Во 1978 или 1979 година, Конески доби „Ратковиќево 
признание“, кое се доделуваше во Бијело Поље (Црна 
Гора) на „Ратковиќевите средби“. Ме покани да му 
бидам гостин и да учествувам на читањето во негова 
чест. Членови на Советот на тие Средби, од Македо-
нија, беа Георги Сталев и Ефтим Манев. Патувавме со 
автомобилот на Сталев. Патем, застанувавме на повеќе 
места и патот до Бјело Поље го минавме за десет часа. 
Ги доживувавме и патот и времето и просторот. Слично 
се случи и на враќање. Во Бијело Поље домаќините го 
дочекаа Блажета со многу љубезност, со признател-
ност и респект како кон европска величина. Публиката 
штедро го наградуваше со аплаузи. Беа задоволни што 
Конески го доби признанието и тоа не го криеја.

Летото 1980 г., во Неапол, Лекторатот по македонски 
јазик славеше 10 години од отворањето. На прославата 
беше пристигната голема делегација од Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ од Скопје. Јас бев автор и уред-
ник на изложбата „Македонски книги“. На отворањето 
на изложбата се сретнав со Блаже Конески, кој ми со-
општи оти утре од нивниот хотел ќе се оди на излет на 
Капри. „Ако можеш дојди“ – рече. 

Следниот ден, со нашата универзитетска делегација, 
бев на бродот. На палубата најдов погодно место, се 
засолнив и го повикав Блажета до мене. Штотуку се 
сместивме, еден негов колега настојуваше Блаже да 
слезе во утробата на бродот. По големо убедување и 
застрашување, го симна. Кога наближивме кон Капри, 
Блаже излезе на палубата пожолтен, разбуричкан. 
Дојде кај мене и на првиот опул на Капри забележа: 
„Зар толку мака и тегоба за да видиме уште еден Стар 
Дојран?“ Навистина, Капри заприлега на Полин гледан 
од езерото. Кога сосем наближивме, додаде: „Види го 
Капри – па запри“. Капри се насели во нас, и ние го по-
несовме со себе.

* * *

Поначесто Блаже доаѓаше кај мене во Библиотека-
та. Некогаш времето го миневме во разговор за разни 
нешта. Понекогаш тој ќе ја сведнеше главата, ќе за-
молчеше, ќе отпатуваше во само нему знајни предели 
и посоки. Јас ќе си седнев на моето работно биро и ќе 
си работев. Еднаш, по едно подолго молчење, Блаже ја 
крена главата и јасно и нагласено изговори: „Михаиле, 
знаеш ли колку е опасно кога немоќен човек ќе прого-
вори од моќно место?“ Стана, се поздравивме и си оти-
де. Повеќе ништо не рече. Беше задуман и загрижен. Се 
вратив и на календарот пред мене ја запишав оваа ми-
сла. Долго размислував за нејзината скриена сушност. 
Вистината ѝ ја сетив неколку години подоцна, во иста-
та Библиотека, врз сопствениот грб, кога едни немоќни 
луѓе проговорија од моќни места.

* * *

Во почетокот на септември 1993 г. во Националната 
библиотека ја организиравме промоцијата на препе-
вот на книгата „Послание“ на англиски јазик. Автор на 
препевот беше Ивона Бернс, а издавач „Матица маке-
донска“. За книгата говореше д-р Томе Саздов. Бла-
же дојде десетина минути пред 12 часот, времето на 
промоцијата. Беше ослабен, пожолтен, снемоштен. Се 
потпираше на бастун. Ја отворив промоцијата, а со свои 
искажувања се изредија промоторот, Ивона Бернс и 
издавачот Раде Силјан. За сето тоа време Блаже беше 
подзамижан, чиниш задреман, отсутен, и сите загриже-
но очекуваа што ќе се случи. Кога дојде неговиот ред, 
неочекувано, тој енергично се исправи, се крена и ја 
искажа својата реч точно, обмислено, со чудна полет-
ност. Тоа беше зачудувачко за сите. Кога заврши, бурно 
и долго му ракоплескаа.

Тоа беше последното доаѓање на Блаже Конески во 
Библиотеката. По неполни три месеци почина. На де-
нот на погребението, во холот на Библиотеката кај што 
беше честопати, го презентирав неговото творештво: 
оригинални дела, преводи, препеви на други јазици, на-
учна мисла, фотографии од неговите посети на НУБ... 
Поточно, ја презентирав неговата бесмртност, богатиот 
дух, исткаен во богато дело.

За немоќните кои говорат од моќно место
На Блаже Конески (задоцнет сонет)

Тие на лов што одеа
И самите себе се водеа
Кон висините, кон далечините
На важните што им годеа.

Со умилкување, со поклонување
Тие, ете тие за себе што зборуваа
И без ум и перде се пофалуваа
Тие беа крај нас и над нас.

О, срамен и бесрамен час.
Тие без срам што остануваа
И самите себе се милуваа

Ги паметам како и Тој, големиот
Тивкиот, скромниот, нефалениот
До небо извишениот. Тој.
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ЉУБИНКА БАСОТОВА 
1934 – 2020

IN MEMORIAM

Проф. д-р Њубинка Басотова 
(15.10.1934, Скопје) основно и средно 
образование, класична гимназија, за-
вршила во Скопје, каде што и дипло-
мирала во 1959 година на Катедрата 
за класична филологија на Фило-
зофско-филолошкиот факултет при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 
Постдипломските студии на Инсти-
тутот за историја при Филозофскиот 
факултет ги завршила во 1985 г., со 
одбрана на магистерскиот труд под 
наслов „Летописот на попот Дукља-
нин како извор за проучување на ма-
кедонската средновековна историја“, 
а докторирала во 1993 г. на истиот 
факултет со одбрана на докторска-
та дисертација на тема „Латинизмите 
во македонскиот јазик“.

Од дипломирањето до 1960 г. рабо-
тела во Средното стручно училиште 
од медицинска струка, како професор 
по латински јазик. Во 1961 година е 
избрана за асистент по латински јазик 
на Катедрата за класична филологија 
на Филозофскиот факултет, во 1972 
за лектор, а во 1978 г. за предавач на 
истата катедра. Во 1982 г. се здобива 
со звањето виш предавач, а во 1994 
г. со звањето вонреден професор по 
нормативна латинска граматика. Во 
1999 г. е избрана за редовен професор 
на Институтот за класични студии на 
Филозофскиот факултет. Изведувала 
настава по предметите Морфологија 
на латинскиот јазик и Синтакса на 
латинскиот јазик за студентите од 
Институтот за класични студии и по 
предметот Латински јазик за студен-
тите од институтите за историја, ис-
торија на уметноста со археологија, 
како и од групите за романски јазици 
и литература и од Групата за општа 
и компаративна книжевност од Фило-
лошкиот факултет во Скопје.

Покрај педагошката и научната 
дејност на Филозофскиот факул-
тет, проф. д-р Њубинка Басотова 
била раководител на Институтот за 
класични студии (два мандата), ја 
вршела должноста на продекан за 
настава на факултетот, била пот-
претседател на Факултетскиот совет 
и др. За своите научни, преведувачки, 
педагошки и општествени ангажма-
ни и достигнувања проф. д-р Њ. Ба-
сотова е добитник на повеќе награди 
и признанија: Орден за заслуги за на-
родот со сребрена ѕвезда, доделен 
од претседателот на СФРЈ (1981), на-
града „Ванѓа Чашуле“ за преводот од 
латински јазик на делото „За држа-
вата божја на Августин“ (1997), награ-
да „Григор Прличев“ за препевот од 
латински јазик на Вергилиевата „Ај-
неида“ (1999). За севкупен преведу-
вачки опус е наградена со наградата 
„Кирил Пејчиновиќ“ (2001), а истата 
година од Здружението на литера-
турни преведувачи ѝ е доделено ви-
сокото признание „Мајстор на лите-
ратурниот превод“. Добитник е и на 
повелбата „30 Септември“ во чест на 
Светскиот ден на литературните пре-
ведувачи, востановен од УНЕСКО. Во 
2006 г. е одликувана со највисокото 
државно признание, наградата „11 
Октомври“, а во 2011 г. ја добива на-
градата на Град Скопје „13 Ноември“. 

Долгогодишната научна дејност 
на проф. д-р Њубинка Басотова до-
сега е повеќекратно евалуирана на 
повеќе рамништа, а е презентирана 
во повеќе научни трудови, статии и 
прилози, објавени во научни и струч-
ни списанија, во предавања и рефе-
рати на меѓународни и домашни сим-
позиуми, конгреси и научни собири 
(Хрватска, Италија, Русија, Грција). 
Научниот интерес на проф. Басотова 

не е фокусиран само во областа на 
класичната филологија, туку пред-
мет на нејзини истражувања се и 
теми од областа на историјата, кни-
жевноста, македонистиката. 

Особено значаен придонес во раз-
војот и унапредувањето на настава-
та по латински јазик и во учебникар-
ството во нашата држава проф. д-р 
Њубинка Басотова остварува како 
автор и коавтор на повеќе учебници 
по латински јазик. Својата контину-
ирана посветеност на афирмација-
та и подигањето на квалитетот на 
наставата и нивото на знаењата на 
младите по класичните јазици проф. 
д-р Њ. Басотова ја артикулира и пре-
ку несебичниот ангажман во воста-
новувањето и организирањето на 
годишните републички натпревари 
по латински и старогрчки јазик, што 
прерасна во традиција што трае веќе 
педесетина години.

Проф. д-р Њубинка Басотова на 
пошироката културна јавност во Ма-
кедонија ѝ е позната пред сè како 
автор на многубројни извонредно 
успешни преводи и препеви од ла-
тински и старогрчки јазик на дела 
од хеленската и римската културна 
ризница. Благодарение на нејзиниот 
преведувачки фанатизам, со повеќе-
децениски континуитет и со ретка 
посветеност и страст, на македон-
ски јазик се приопштени и објавени 
култни дела што претставуваат те-
мелници на европската книжевна 
традиција. Како посебна доблест на 
нејзините препеви се издвојува ис-
клучителниот напор вложен во кре-
ативен уметнички подвиг стиховите 
на Софокле, Вергилиј, Овидиј, Хо-
ратиј, Лукретиј и други антички ав-
тори да прозвучат во оригиналната 
метричка стапка. Ваквите преводи 
и препеви претставуваат вистински 
монументи на естетските изразни 
можности на нашиот јазик. Од друга 
страна, проф. д-р Басотова ѝ овоз-
можи на македонската читателска 
публика ексклузивна можност да ги 
чита стиховите на Константин Мила-
динов и Анте Поповски во препев на 
латински јазик.

(Биографијата е неинтегрално пре-
земена од „Exegi monumentum aere 
perennius“, зборник во чест на Елена 
Колева, Њубинка Басотова и Дани-
ца Чадиковска, по повод 85 годи-
ни од нивното раѓање, изготвен од 
Здружението на класични филолози 
„Антика“, а објавен во „Систасис“, во 
посебно издание бр. 5, Скопје, 2019 г. 
Уреднички: Весна Димовска-Јања-
това и Даниела Тошева.)
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АНТИГОНА
О, за потсмев сум сега! Но зошто и ти
Жити родните бози, се потсмеваш сега на мене?
Та не сум јас мртва, жива сум уште!
О граде, о луѓе на градот мој моќен!
О извори Диркејски* вие!
Светилиште ти, на личноколната Теба!
За сведоци свои ве викам јас сега:
од блиските неоплакана и невина сосем
кон затворот одам, насипан ко гроб,
кон досега невиден гроб!
О жална, о најжална јас!
Ни в живи, ни в мртви сум сега.

ХОР
Ти стигна до работ на храброста
но пред вишниот трон на Дика ти падна.
О чедо, ти прескапо плаќаш
за сите татковски гревои.

Антигона/Филоктет, Софокле, Мисла, 1990 (еден од 
ретките препеви на Њ. Басотова од старогрчки јазик)

* * *

ЗА ПОЕТСКАТА УМЕТНОСТ*
Сликарот ако посака коњска глава да врзе
на врат од човек, или на делови, збрани од сегде
забоде разни перја и в грда претвори риба
прекрасна жена – дали на таква, пријатели, глетка, 
смеата да ја задржите вие ќе можете тогаш?
Знајте, Писони*, на таква слика ќе личи книга
чиишто претстави празни се како сништа на болен,
кога ни глава ни стапало немаат никаков облик.
Сите поети и сликари секогаш имале можност
слобода да си земат за сè што ќе сакаат сами – 
знаеме. Бараме, но и даваме прошка за тоа.
Сепак не ќе може да се соедини диво со кротко
ни да се здружат змии со птици, ни овци со тигри.
Често на некој чудесен зафат што ветува многу,
пурпурна крпа, да свети, се пришива една и друга.
Кога с’опишува лагот и олтар на красна Дијана*
или пак брзите завои речни низ мирните полја
реката Рајна, ил’ уште она виножито сјајно – 
местото не им е тука. Ти може да насликаш знаеш
кипарис. Зошто? Ако си платен да насликаш човек
в очај, што сака да исплива жив од разбиен кораб*.

За поетската уметност, Квинт Хоратиј Флак, Скопје, 
Мисла, 1996 

* * *

Духот ме гони да пејам за претворба на некои тела
в облици нови; бози*, на потфатов дајте му душа,
зашто сте вие што нив ги претворивте в облици други.
Песнава моја водете ја од кога настана светов
и доведете ја среќно до дните на моево време!
[… … …]
Веќе го завршив трудов. Знам, ни на Јупитер гневот,
ниту пак меч ни оган ни разјадливата древност,
не ќе го сотрат. Оној ден, кој само право на плотва
моја ќе има, кога ќе посака, крај нека стави

тогаш на неспокојниот тек на овој мој живот.
Но со подобриот дел од мене над ѕвездите вишни
јас ќе се вивнам; вечен ќе бидам, а името мое
бесмртно ќе е кај власт има Рим над покорени земји;
народот ќе ме чита, и ако вистина има
в усетот на поетот, жив ќе сум низ сите векој.

Преобразби (почеток на првата и крај на последната 
книга), Овидиј Насон, Скопје, Три, 2002

* * *

...Значи, јас дознав дека Александар бил изобилно об-
дарен со сите дарби на духот и судбината, со коишто 
треба да се оформи маж, судбински предодреден за 
толкава моќ. Македонските кралеви постојано тврделе 
дека нивниот род потекнува од Херкула; Олимпијада, 
мајката на Александар, тврдела дека коренот на нејзи-
ното племе досега до Ахила.

Уште додека бил дете, на Александар не му недостасу-
вале ни поттици ни примери за слава, ниту учител и обра-
зование за доблест и храброст: зашто татко му Филип, пре-
ку непрестајни војни го издигнал народот на Македонците, 
кој пред тоа и не бил многу ценет; откако тој ја потчинил 
Грција, постигнал овој народ да предизвика страв кај сите. 
Потем, не само што ги поставил темелите на собитијата 
што ќе се случат по него туку дури и кога се повлекувал, 
сосредоточен на Персиската војна, тој имал собрано војска, 
пари, веќе ја беше подготвил војската и со залагањето на 
Пармениона, ги беше отворил вратите на Азија.

При таква состојба на работите, тој бил принуден да 
му ги препушти на синот и најголемите воени сили и 
севкупната слава на постигнатото. Со некаква ревност 
на судбината, овој, единствено неа непрестајно ја имал 
како своја помошничка. А ова предизвикувало чудење 
не само подоцна туку веднаш, уште од самиот почеток 
се појавило двоумење дали е поправедно потеклото на 
еден толку велик маж од божеско колено да води пре-
ку Ајакидите и Херкула или направо од самиот Јупитер. 
Самиот тој, кога бил кај либискиот Хамон, посакал да 
се наречува негов син, како што подоцна ќе изложиме. 
Многумина верувале дека во леглото на неговата мајка 
е видена змија, во која бил претворен самиот Јупитер и 
дека Александар е роден од неа; во приказните од со-
ништата и од одговорите на пророците се поверувало 
во ова; и кога Филип испратил луѓе во Делфи за да се 
распрашаат за ова, пророчиштето го посоветувало да 
искажува особена почит кон Хамона.

Има и такви, кои сето ова го сметаат за обични приказ-
ни, но сепак прељубата на мајка му не ја сметаат за лага. 
Зашто Нектанеб, кога бил изгонет од кралството на Египет, 
тој не се повлекол во Етиопија, како што се раскажувало 
сред народот туку, бидејќи многу се надевал на помошта 
од Филипа против персиската сила, допловил во Македо-
нија, со волшепства ја измамил Олимпијада и ја осквернил 
ложницата на домаќинот. Поради тоа, таа му станала сом-
нителна на Филипа и подоцна се сметало дека немало ни-
каква подлабока причина за разводот, што следувал меѓу 
нив. Дури и оној ден, кога Филип ја довел во палатата Кле-
опатра, Атал, вујкото на невестата се осмелил да му нанесе 
срам на Александра во врска со неговото раѓање, зашто и 
самиот крал одречувал дека Александар е роден од него.

Историја на Александар Македонски, Квинт Куртиј 
Руф, Скопје, Патрија, 1998

* На оние места на кои е поставен астериск (*) има фус-
ноти од преведувачката, кои тука не се пренесени.
** Благодарност до личната библиотека на С.К.С.
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ИЛХАМИ ЕМИН 
1931 – 2020

IN MEMORIAM

Илхами Емин (8.08.1931, Радовиш 
– 28.04.2020, Скопје) е македонски 
поет, романсиер, драмски автор, пи-
сател за деца, преведувач, книжевен 
критичар. Почнувајќи од „Трагање“ 
во 1954 г., објави 18 стихозбирки, 
десетина драми и радиодрами, три 
книги за деца, како и романите „Ог-
нени птици“ (2011) и „Ѕид што оди“ 
(2012, Рациново признание).

Основно училиште завршува во 
родното место, а средно економ-
ско стручно училиште и Педагош-
ка академија во Скопје. Кратко 
време работел како наставник во 
основното училиште „Тефејуз“. 
Бил новинар во „Нова Македонија“ 
и „Бирлик“, одговорен уредник на 
Програмата на турски јазик во Ра-
дио Скопје, одговорен уредник на 
списанието „Сеслер“, во два ман-
дата бил потпретседател и секре-
тар на ДПМ; генерален директор 
на „Театарот на народностите“ 
во Скопје, потсекретар во Минис-

терството за култура на СРМ. Од 
1995 г. беше советник и колум-
нист на меѓународниот тријази-
чен весник „Заман“. 

Беше член на ДПМ од 1956 го-
дина, како и на Македонскиот 
ПЕН-центар. Како преведувач од 
турски на македонски јазик Емин ја 
афирмира источната поезија и фи-
лозофија преведувајќи ги тројцата 
најзначајни класични турски поети 
суфии: Ахмед Јесени, Јунус Емре 
и Џелалудин Руми. Ги преведе и 
романите на Орхан Памук „Белата 
тврдина“, „Црна книга“ и „Се викам 
црвено“, како и книгата „Основање-
то на Отоманската Империја“ на 
Фуат Ќопрулу.

Добитник е на наградата „Големо 
знаме“, што му беше доделена на 
Меѓународниот фестивал на тур-
ска поезија одржан во Ашкабат, 
главниот град на Туркменистан. 
Добитник е и на наградата „Книже-
вен жезол“ на ДПМ. 

Трајче Кацаров
Сеќавање за Илхами 
Емин 

Илхами беше дел од тричлена-
та жири-комисија кога ја добив 
наградата „Ацо Караманов“ за 
циклус песни. Циклусот беше 
насловен „За лагата и вистина-
та“. Наградата ми ја врачи Миха-
ил Ренџов, но запознавањето и 
познанството со Илхами, кој ми 
рече дека многу му се допаднал 
циклусот, ми остана и ќе ми ос-
тане во сеќавање колку што ќе 
трае во мене сеќавањето за на-
градата. Средбите со Илхами не 
ми беа чести, но секогаш кога ќе 
го сретнев срдечно го поздраву-
вав. За мене беше и ќе остане 
добар поет и добар преведувач. 

Како куриозитет од нашето 
познанство се издвојува една 
средба во холот на хотелот „Па-
норама“ во Радовиш. Додека на 
средината од холот јас и Илхами 
дискутиравме за што ли не, ни 
се придружи академик Ѓурчи-
нов. Тој го замоли Илхами да го 
извини, оти ќе сака да разговара 
со мене насамо, без негово при-
суство. Илхами се поднасмевна, 
рече дека не мора да се оддале-
чуваме, зашто тој слабо слуша. 
Ѓурчинов го погледна и духови-
то рече: „Слабо слушаш, но до-
бро гледаш, потоа ќе зборуваш 
за она што си го видел како да 
си го слушнал“. Се разбира, Ил-
хами ја слушна и ја разбра шега-
та. Разговорот ни продолжи во 
шест очи. 

„Со „Ѕид што оди“, Јурук Осман 
алиас Илхами Емин, се покажа 
како берач на смилот, симнат од 
својата планина, за да ни подари 
прекрасен букет од ова планин-
ско цвеќе чијашто миризба ни-
когаш не се губи! Ако сте се пра-
шале дали душата има своја ми-
ризба, сега ќе дознаете: Јуручка-
та душа мириса како планински 
смил. Исто толку долго и исто 
толку суптилно. Токму така 
мириса и овој роман. “

 Ферид Мухиќ
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ЛУШПИ ОД КРОМИД 
извадок од романот „Огнени птици“

на тој ми ти веќе раноесенски 
октомвриски ден од двеилјадие-
динаесеттата јурук осман дома се 
врати некако расположен иако не 
умееше да ја смисли причината за 
таквото свое сопствено лигавење 
на стари години кога наеднаш за-
бележа оти лифтот од седумкат-
ницата му вели не овој пат мораш 
до својот стан на третиот кат 
да одиш пеш што инаку за јурук 
осман не претставуваше никакво 
лошо изненадување напротив како 
и во сите слични прилики татко му 
дервиш рифат му се насмеа онака 
под мустаќ велејќи ајде де покажи 
на дело оти јурукот не признава 
старост по  што  јурук  осман на 
третиот кат се искачи небаре црна 
јуручка коза од оние кои беа истре-
бени од немилосрдниот и беспо-
штеден закон на лазо прв претсе-
дател на зависна македонија во 
рамките на титова југославија

но и тука Создателот сакаше 
да си поигра со овој веќе ислужен 
номад кој откако забележа оти му 
го нема клучот в џеб а и откако по 
толкуте тупаници по вратата не 
доби никаков одговор пак мораше 
да се симне пеш и на зелена нова 
клупа пред седумкатницата да го 
чека враќањето на своите однос-
но на клучот со што на неочекуван 
начин Алах му го наложи и нево-
обичаениот крај на шеесет години 
влечканиот и најпосле издиктиран 
ракопис на огнените птици

додека пред клупата минуваа 
комшии и комшивки меѓу кои некои 
пољубопитни не се задоволуваа 
само со обичниот поздрав туку го 
потпрашуваа и со на сонце а јурук 
осман празнината помеѓу про-
аѓањето на комшиите ја искористи 
за свое ретко размислување околу 
своето можно заминување отаде 
поточно кон правдината

првин му се јави артистот убавец 
драги костовски кој онака ќелав 
непосредно пред да замине отаде 
на некогашното yeni односно ново 
џаде подоцна улица маршал тито а 
денес македонија му кажа неколку 
народни поговорки на чист турски 
јазик кои беа дотолку безобразни 
што јурук осман се засрами да ги 
издиктира во романот

потоа пред себе ја сретна и на 
стари години вечно ироничната 

насмевка на фахри каја кој во ди-
ректорската канцеларија на тур-
ското училиште тефејуз во скопје 
рече знаеш ли оти во последно 
време често мислам околу смр-
тта на што јурук осман му дофр-
ли а јас во последно време од Алах 
имам една единствена молба да 
те поживее сто години по што 
сините очи на некогашниот а денес 
само во соништата на јаве поли-
тичар првпат заборави на својата 
вечна иронија па јурук осман го 
праша и на сопственото прашање 
одговори а знаеш ли зошто

затоа што тогаш Алах можеби 
ќе ме поживее сто една година 
зашто за една година си постар 
зар не

а еве ти го и стариот прч дедо ар-
лан симеонов од радовиш кој спо-
ред кажувањето на неговиот внук 
илчо на стоедна починал паѓајќи 
од дрво и извикувајќи сон сон сон 
што преведено на јазикот на јурук 
осман значи крај а што на крајот на 
краиштата е едно исто зашто зарем 
крај во исто време не е и son и сон

најпосле непосредно пред до-
аѓањето на неговите со клучот 
јурук осман се виде како пред не-
когашниот хотел а денес само та-
жен шар во старата турска чаршија 
на осуммината угледни граѓани од 
едирне им расправаше оти за свои 
спасители и тоа двапати првпат 
на две а потоа и на седумдесети-
двегодишна возраст не ги смета 
лекарите туку обичните лушпи од 
кромид

во  лушпата  од  кромид  има  
нешто  да  секако има рече еден 
од гостите од турција по потекло 
од скопската населба гази баба 
инаку лекар по општа практика

СЕЌАВАЊА БЕЗ 
ИНТЕРПУНКЦИЈА

Кон „Огнени птици“, Илхами 
Емин, „Три“ 2011

Александра Јуруковска

Романот почнува со сеќавање 
на детството во едно радовишко 
јуручко село што ги најавува чести-
те навраќања во минатото, па дури 
и повикувањето на легендите, на 
пример, како таа дека Јуруците се 
побратими со волците. Исто така, 

важно место зазема и еден сон за 
две огнени птици (оттука и насло-
вот), кој главниот лик го сонува, а 
кој циклично ќе се повтори и при 
крајот од книгата како некакво 
заокружување на патувањето на 
јунакот најчесто внатре во себе. 
Широката рамка на дејството е 
од 1951 до 2011 г., кога завршу-
ва со одбележувањето на 20-го-
дишнината од независноста на 
современата македонска држава. 
Најсилниот впечаток од читањето 
на „Огнени птици“ на Илхами Емин е 
паметењето на храбрата постапка 
на авторот – некористење интер-
пункција. Целата приказна е даде-
на во еден здив, без точка, запирка, 
големи и мали букви, сѐ е слеано 
како мисла, како нечие непреки-
нато сеќавање, како тек на свеста. 
Приказната е предадена преку ли-
кот на Јурук Осман, кој навраќајќи 
се на своето потекло и семејство, 
пред читателите го простира својот 
80-годишен живот, полн со дожи-
вувања, пријатни и непријатни ис-
куства, активно учество во многу 
културни случувања во Македо-
нија, па и за време на Југославија, 
членства во поетски и писателски 
асоцијации, пријателства со видни 
личности и богата новинарска ка-
риера. Оттука некако неминовно е 
да се поврзат делови од биогра-
фијата на писателот Илхами Емин 
со креацијата на ликот. Скоковите 
напред-назад низ времето немаат 
хронологија, ниту формула каде и 
кога се случуваат, најчесто тоа е 
само мала лична асоцијација што 
Јурук Осман ја прифаќа за да се 
присети на нешто што оставило 
впечаток врз него. Директниот 
говор е сведен на минимум или 
таму каде што го има е даден во 
форма на драмски дијалог. Ставен 
во не многу силната структура на 
романот, и овој дел се претопува 
во белешките од богатиот личен 
живот на ликот и(ли) авторот. 
На неколку наврати во секвенции 
се внесени и силни филозофски 
мисли, главно пренесени преку 
сеќавањето на зборовите на тат-
кото – меламски дервиш, како и 
преку некои народни умотворби и 
верувања дека сѐ во животот е во 
некаква врска. 

Освртот е објавен во книгата 
„Ткаење на текстот“, Силсонс, 
2014 г.
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МИЛЕ 
НЕДЕЛКОСКИ 
1935 – 2020

IN MEMORIAM

Миле Неделкоски (25.11.1935, 
Прилеп – 21.06.2020, Скопје) е поет, 
романсиер, раскажувач и драмски 
писател. Основно и средно образо-
вание завршил во Прилеп и Скопје, 
а студирал во Скопје на Филозоф-
скиот факултет, на Катедрата за 
јужнословенски книжевности, и во 
Њубљана на Академијата за теа-
тар, филм, радио и телевизија, Отсек 
режија. Работеше како уредник во 
издавачката куќа „Култура“. Беше 
член на ДПМ од 1963 година. 

Автор е на десетина збирки песни: 
„Срцето од злато“ (1963), „Јужно лето“ 
(1963), „Улавиот од Преспа“ (1965, по-
ема), „Еретикон – Еротикон“ (1969), 
„Недела, ден за каење“ (1984), „За-
точеници“ (1989, поема), „Битпазар – 
стилски вежби, ете...“ (1984), „Огледа-
ло на сенките“ (1990), „Секогаш иста“ 
(1990), „Задушница за престапните“ 
(2002), „Палимпсест“ (2015). Има обја-
вено и 13 романи: „Пепелаши“ (1969), 
„Трненки“ (1972), „Пандур“ (1981), 
„Потковица на смртта и надежта“ 
(1986), „Петрафил за вечната земја“ 
(1989) „Подгревање на вчерашниот 
ручек“ (1989), „Создателот и старата 
емигрантка – продавачка на разни 
плодови“ (1991), „Празникот на свети-
те маченици“ (1996), „Јавна кривична 
пријава“ (1999), „Постела на сенките“ 
(1 дел 2001, 2 дел 2001, 3 дел 2003), 
„Пределот со две годишни времиња“ 
(2005), „Другиот ден“ (2007) и „Лан-
скиот снег“ (2009). Има објавено и не-
колку книги со драми: „Триумфот на 
Тројанскиот коњ“ (драма во стихови, 

1974), „Враќање во арената на стари-
от прославен, заслужен и ислужен 
кловн“ и „Пропаста на Олимп“ (стиху-
вани драми, 1983), „Прозорец што 
гледа на улица“, „Преспански круг 
со црвена боја“ и „На крепоста чува-
ри“ (1985). Добитник е на наградите 
„Браќа Миладиновци“ (за „Еретикон – 
Еротикон“), „Кочо Рацин“ и „Рациново 
признание“. 

(Од „Бит Пазар, стилски вежби, 
ете...“, 1984)
XV

На Бит Пазар нема
некој вид посебен живот
на Бит пазар сè е живот

Шат-пат лево-десно право-криво
на Бит Пазар се одвива цел живот

Стара покуќнина и стари дреи
на Бит Пазар продаваат
од стара покуќнина и стари дреи
скокнува болва
Скокајќи од човека на човек
болвата шири битпазарски идеи

и смеи

XX

На Бит Пазар
никој на никого
кусур не му држи – 
на Бит Пазар
секој на секого
кусурот му го враќа
закусурен накусурен
искусурен раскусурен
и кога докусурен ќе му го врати
и камата ќе му наплати

Затоа сите Битпазарци
поткусурени
векот си го
кусурат

XXXVII

Сто решетари
сто решета
на Бит Пазар
решетат

Ниту сеат
ниту веат
ниту бројат
ниту кројат

По севезден
решетат
сто решетари
сто решета
на Бит Пазар

Решетете решетете
решетари
сто решета
изрешетете
на Бит Пазар

Но што ќе ви се
кога не сеете
и не веете
туку само знаете
низ дупки од решета
да гледате

XLI

Вретенари временари
временари вретенари
 на Бит Пазар на пазар
 на пазар на Бит Пазар
временарат време
вретенарат живот

(Од „Еретикон – Еротикон“, 1969)

Песна

на крајот од првиот стих:
како две точки ги ставам твоите очи.
во вториот, убава, како зголена бо-
ска,
трепериш ти.
во третиот златото на твојата коса
го истопувам како восок.
во четвртиот се отвора чашката на 
твојот папок,
под него, во петтиот, како два водоскока
твоите нозе клокотат.
во шестиот, ни ваков ни таков – 
уморен се појавувам јас.
а твоите боски – твоите боски,
како две прлици, како две ѕвона
гукаат во последниов стих.

Дрвена песна

затоа што ме возбуди едно дрво,
оваа песна ја конструирав од дрво.
во черепот дрвен ѝ турив мозок од 
дрво,
нозете ѝ ги обув во дрвени чевли
и ја пуштив низ мојата крв.
чкрип-чкрап, чкрип-чкрап...
о како е одбивна, како е грда
со својот звук дрвен оваа дрвена 
песна!
зашто може оган да ја вивне
а нема ни душа ни срце за да запла-
че,
подалеку ја чувам од секој оган.
така, мислам, ќе остане вечна – 
вечна, од црвје изгризена,
бесилка само за срцево мое.
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Извадок од „Потковица 
на смртта и надежта“. 

Мисла, Скопје 1986
18

Бидејќи и така нередовната и тра-
пава администрација на завојувачите 
страдаше во честите војни, пожа-
ри и грабежи, ни архивите на двата 
најблиски града, Прилеп и Битола, 
не располагаат со податоци за тоа 
кога е основана сегашнава населба 
во Потковицава – најпрвин, со ста-
риот дел, во Загориче, односно во 
Дупка, а потоа, со поновиот, на пади-
ните на Станкоски Рид, односно на 
падините на Горник. Поправо, пода-
тоците што ги пружаат споменативе 
архиви се такви што само поттураат 
една помисла дека основањето на 
населбава се паднало одамна пред 
нив, одамна пред да настанат и да 
започнат да суштествуваат разните 
облици на администрирање. Загори-
че како од бога да било создадено 
уште во првиот ден на постанокот 
на светов, и од него, од бога, чувано 
и исчувано низ вековите. Зашто, како 
инаку да се објасни, ако не со сла-
вата и милоста божја, фактот што, 
ако веќе во Потковицата постоела 
некаква населба во 12. век, кога Ев-
ропејците, крстоносците на Боемунд 
Тарентски, го уништиле Градиште, 
не ја уништиле и неа? Кои биле нејзи-
ните жители, ако веќе биле, постое-
ле? Божји избраници и заштитени со 
неговиот знак, или, можеби, овозем-
ни суштества, лукави политичари и 
храбри мажи, кои, приклонувајќи се 
кон различните завојувачи и борејќи 
се прикриено против сите нив успеа-
ле да си ја дочуваат својата населба 
и својата самобитност? 

Ова, последново, изгледа е точно, 
сета следователна историја на Пот-
ковицата на тоа упатува. 

Во старите пописни книги на насе-
лението и имотот, во тевтерите на 
воените и даночните обврзници, па во 
хрисовулите на византиските импера-
тори, Потковицата се споменува како 
феуд или црковен посед, а во ферма-
ните на турските султани, испраќани 
во врска со собирањето на даноците, 
со ајдутите, со побуните и казнети-
те експедиции, како султански имот, 
Хас чифлиг, под името Загориче, кој, 
најверојатно, зашто се најдува точно 
на границата помеѓу Битолско и При-
лепско Поле, во различни времиња 
потпаѓал под управа де на едниот де 
на другиот град, но за луѓето кои жи-
вееле тука, за нивната раса, религија и 
бит ништо не се споменува. 

А дека сегашниве жители на Пот-
ковицата не се потомци на становни-
ците на некогашната древна населба 
Градиште, освен нив самите, зборува 

уште и нивната психофизичка кон-
ституција: високи се, русокоси, недо-
верливи. Во нивниот бит, во нивните 
меѓусебни општења, во верската тра-
диција и празнувањата, многу нешто 
се задржало од паганските славјан-
ски времиња. Се поздравуваат со Дај 
Бог, често се крстуваат со Перун и 
Митра, во нивна чест, во чест на овие 
старославјански божества, садат пе-
руника и ги виткаат портите, вратите и 
прозорците на куќите со зеленило. Во 
војска, или на далечни патувања, се 
испраќаат со седење пред разделба-
та. Инаку се и големи талкачи; талкаат 
со говедата, со овците, низ полето, ли-
ваѓето и по ридовите; талкаат, ловат и 
риболоват, во Црна, во мртвиците, во 
Блатото, а поледелието и сточарство-
то, иако им врват одлично, повеќе ги 
сметаат за нужности на поминокот и 
поводи за празненства, додека ста-
новниците на Градиште, судејќи спо-
ред она што останало по нив за да 
сведочи за нив, кованите пари, кера-
миката, разните украсни предмети од 
железо и преданијата, кои сегашниве 
жители на Потковицата, чувајќи ги и 
пренесувајќи ги од колено на колено, 
ги измешале до непрепознатливост, 
морале да бидат воини и инородци. 
Настанети на Чауле, заради преглед-
носта, бездруго имале задача ако не 
за да пазат на патот од Стоби и Херак-
леја, тоа себеси да се пазат од честите 
завојувачи кои, по него, по патот, нагр-
нувале на југ, спрема Битола и спрема 
Солун, и оттаму, по Виа Егнација и по 
море, спрема Азија. Но според пона-
пред раскажаните преданија, ете, не 
успеале и да се испазат. 

Но сосема е можно, според архео-
лошките ископувања, Градиште да 
било некогашната римска населба 
Ќерамеја, која на Табула Пунтеге-
ријата е впишана на патот од Стоби 
за Хераклеја, но која во големата 
преселба на народите исчезнала. 
Според тоа, гревот за уништувањето 
на Градиште, ако постоело, може да 
падне и на душите на одамнешни-
те предци на денешниве жители на 
Потковицата. Од историјата познато 
е, славјанските натрапници на Бал-
канот немале нежен однос спрема 
староседелците.

Оттука, во отсуство на штогоде ре-
левантни податоци за основањето и 
карактерот на населбата во Потко-
вицата, и воопшто, за раната исто-
рија на Потковицата останува да се 
потпреме на она што сегашниве неј-
зини жители го кажуваат за себе, за 
некогашните и единствени господа-
ри на Потковицата, до нејзиното за-
војување од страна на Турците, а кое, 
сегашниве жители на Потковицата 
тврдат до нив допрело од нивниот 
тефтер, од тефтерот на господари-
те на Потковицата – Акиноските.

Уште одамна, уште не-знам-од-
кога пред да ја завојуваат Турците, 
Потковицата ја поседувале Акинос-
ките – пишувало во тефтерот. Нивно-
то господство се простирало далеку 
надвор од неа, го покривало целиот 
денешен синор на Потковицата. Биле 
тие прилепчани, инаку Славјани, ина-
ку учени луѓе, болјари, свештеници и 
трговци распрснати по манастирите 
и градиштата низ целата Византиска 
Империја. Нивните врски, преку Со-
лун, допирале до царскиот двор во 
Константинопол. Меѓутоа, прв кој се 
споменувал во пишаните документи 
што се однесувале на Акиноските, 
односно во нивниот тефтер, бил не-
којси Григорие. Зашто бил Славјанин 
и оженет исто така со Славјанка, не-
којаси Митра од тамошните, солун-
ските, села, во една побуна против 
византиските солунски управувачи, 
се ставил на чело на Митрините со-
племеници, а по поразот се склонил 
овдека, во Потковицава. Митрините, 
денешниве Митровци, ги населил во 
Загориче, односно во Дупка, а сам, со 
потесното семејство, се прибрал на 
имотот.

„Миле Неделкоски ја прифаќа 
литературата како убава можност 
да предочи одредени состојби и 
процеси од животот на Македоне-
цот, видени низ подолг временски 
период. Темата на простумењето и 
опстојувањето во романот „Потко-
вица на смртта и надежта“ ја при-
општува на универзално рамниште. 
Во тој контекст, презентирањето на 
глетките и привиденијата, на тро-
гателните чувства и копнежи, оли-
цетворени со јазикот на суровоста 
и постојаното самодокажување, 
можат да се протолкуваат како 
мошне оригинална и неповторлива 
литературна постапка.

Настојувајќи во своите литера-
турни искази (во вид на мозаик) да 
внесе и елементи на една нагла-
сена општост, Миле Неделкоски 
за протагонисти зема луѓе од на-
родните маси, луѓе кои со своите 
сфаќања го сочинуваат свесниот 
дел од мнозинството во конкрет-
ната средина. Токму затоа нагласе-
ната релација: минато – сегашност, 
сегашност – иднина, зазема доми-
нантно место во неговиот роман. 
Прифаќајќи го начелото да говори 
за настани од нашата историја не-
посредно и со страст, притоа не за-
паѓајќи во фактографските колоте-
чини, во својот богат романескнен 
опфат тој создал дело со високи 
уметнички пораки.“

Раде Силјан
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Јован Стрезовски, Јован Котески, Блаже Конески, Петре Бакевски (1981) - Фото: Душан Ѓоргон

Панда Зографска Беличанец и Њубинка Басотова
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(И сиот Балкан е тоа...)

И сиот Балкан е тоа

асуанска шифра и – ништо.

И сиот Балкан е пустош

и страв и мрачева и – ништо.

И паѓам од камен на камен

од пол до пол и – ништо.

Маглата ми е знаме.

Па слегнете еднаш во мојата крчма

меѓу волшебни никаквеци

со по две срца под голите обрачи,

слегнете, потсмешливи богови.

Ако не дојдете, ќе си се поиграме

слични на ноемвриските елени

со сточапарести рогови.

Всушност

решително молам од молните пламено млеко.

Дајте ми вселенски билет,

ќе ја побарам и в пекол.

Славко Јаневски



– За тоа прашање ќе размислам 
дома... Но сигурен сум дека таа 
антитологија  не би била помала 
од пет тома...

Играш ли „Експрес лотарија“?
– Не одговарам на експресни 

прашања.
Дали и на Градската порта во 

Скопје ќе има мала врата?
– Не знам дали Кензо Танге 

го предвидел тоа, но за неа има 
многу кандидати!

На крајот, еден одговор под 
точка разно?

– Оваа точка на состаноците 
секогаш е најполна. Но во 
записниците, под точка разно 
останува сѐ празно. Отворањето 
на нова дупка на ременот не значи 
и прогрес.

Ех, Бодле, Бодлеее, за ремен си!

Муабетот го водеше: Киро Донев 
Објавено во „ВЕЧЕР“

13 февруари 1975 година

ВО ОДБРАНА НА МЕМОРИЈАТА

ЛАФ-
МУАБЕТ СО... 
БОЖИДАР 
ТОДОРОВСКИ-
БОДЛЕ 

Бидејќи се роди во 1933 година, 
во Прилеп, беше мал да ја „удри“ 
првата пушка. Денес неговото 
оружје пука, но бидејќи веќе сме 
ослободени, неговите „фишеци“ 
се „ќори“. Го сака Радое Домано-
виќ, но не ѝ се радува и на своја-
та судбина. Една од наречниците 
го нарекла, зарекла, да пишува 
за цвеќињата, но нозете да му се 
полни со трње. Затоа тој денес ги 
вади од нозете, но на рацете ги за-
качува и се обидува – надолу да се 
качува.

Пред фактите и боговите 
молчат. Бодле, како да ги 
замолчиме – надбоговите?

– Како да ти одговорам кога 
мене веќе ме замолчи? Јас 
секогаш сум против боговите, а 
тоа го може само – надбог!

Кој од кого потекнува: „Остенот“ 
од „Бодле“ или Бодле од 
„Остенот“?

– Кога во прилепското село 
Кривогаштани на старите селани 
им го кажав моето „убаво“ надиме 

– Бодле, тие се закикотија, велејќи 
ми дека нивното село има ВОЛ 
со исто име. Значи, волот мора да 
е пред остенот, зашто остенот е 
создаден заради – волот!

Како тоа: горе беше – надбог, а 
сега – вол?

– Во паганството тие две работи 
се изедначуваат! 

Значи ли тоа дека си 
дебелокожец?

– Значи, но во оваа ера на 
комерцијализација, од мојата кожа 
прават три тенки, за осум рала чевли.

Кога сме кај чевлите; велат 
дека за чистачите на чевли си 
југословенски – Салвадор Дали?

– Дали сум, прашањето сега... 
Нели?

Ако браќата Кирил и Методиј не 
ја измислиле азбуката, дали тоа 
ќе го стореле Кирил (Бујуклиев) и 
Методија (Фотев)?

– Ќе го стореле сигурно, зашто 
и денес некои сѐ уште имаат 
потреба од азбука.

Дали е точно дека во ТВ Скопје 
по куче да мавнеш, режисер ќе 
квикне?

– Во ТВ Скопје можеш слободно 
да маваш по сѐ, но за жал, ништо 
нема да квикне. Но... тоа не значи 
дека нема кучиња!

Еј, внимавај! За оваа изјава 
може некој да те стави во топ!

– Не мора секогаш пред да се 
скокне да се рече – оп! Полесно е 
по скокањето да се викне – оф! 

Кога би правел антодологија  на 
глупости, кои автори би дошле 
предвид?
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