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Сите неволји доаѓаат за да бидат
пандан на она што било лесно и убаво.

Гордана Михаилова Бошнакоска

Владимир Симоновски,
„Нагоре“ (54 х 31 см,
комбинирана техника
на дрвен носач, 2020),
од изложбата „Куферот
на Макс Фриш“ (Скопје,
2020)

„Вревата и удирањето на
брановите не би пречеле
при читањето, ниту малиот спортски авион, кој
сега се враќа летајќи преку долгата пуста плажа,
ниту пак некој пес. Може
и да се подигне погледот од книгата велејќи
си себеси: попладне на
Атлантикот, сега е точно
4:35 часот. Литературата
го укинува мигот, затоа
и постои. Литературата
има друго време, некоја
тема што ги засега сите
или многумина – што не
може да се каже и за нејзиниот пар чевли во песокот...“
Макс Фриш, од новелата
„Монток“ (1975)
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Проблематизацијата на македонскиот јазик, идентитет и историја
од страна на бугарската политика,
искажана деновиве како уцена во
процесот на нашата европска интеграција, за македонските писатели
е особено загрижувачка. За неколку
стотици активни писатели и неколку
стотици починати писатели, врежани
во македонскиот книжевен канон,
евентуалната повреда на нивното
основно изразно средство, јазикот,
би претставувала директен удар врз
суштинскиот градбен елемент на
нивната уметност, и воопшто, удар
врз нивниот творечки интегритет.
Јазикот на кој пишувале и пишуваат
тие е македонски и не може да биде
никаков друг. Книжевниот систем на
кој му припаѓаат, кој ги опфаќа сите
варијации на оригинална и преводна
литература, е македонски и никаков
друг. Екстремните ставови на бугарските националисти, познати на македонската јавност од многу одамна,
во овој миг како официјални државни ставови на Бугарија, како никогаш
досега се закануваат да прераснат
во жртвена клада на која, според
нив, би требало да се изгорат илјадници и илјадници книги, кои не само
со јазикот, туку и со тематиката, јасно
го манифестираат својот македонски
идентитет. А палењето на книги секогаш бил и е антицивилизациски
чин што предизвикува морници.
Ќе дозволат ли европските, македонските и бугарските политичари
да се случи антицивилизациски чин
од невидени размери во 21. век?
Длабоко веруваме дека нема да
дозволат, а напротив, ќе го додржат
основниот принцип на европското
обединување, кој подразбира взаемен реципрочен респект и поддршка
при културната размена на различните идентитети, кои на обединетата
Европа ѝ „даваат душа“ и ја прават
нешто поголемо и позначајно од заеднички пазар. Веруваме дека и бугарските колеги писатели, или барем
некои од нив, ќе имаат разбирање за
нашата загриженост и ќе ни дадат
поддршка во одбивањето на погубните политики кои не водат кон
ништо добро.
13.11.2020 г.

ТАИНСТВЕНИОТ ДОСЛУХ МЕЃУ
ПЛОТНОТО И СПИРИТУАЛНОТО
ВО ЛИРИКАТА НА АМИР ОР
Елизабета Шелева
(фрагменти од обраќањето по повод доделувањето на наградата „„Златен венец“ на
Струшките вечери на поезијата 2020)

П

оезијата на Амир Ор е впечатлива, приемчива; таа е
поезија која не му дозволува
на читателот да остане рамнодушен, оти самата е динамично
раздвижена, благодарение на сочниот, свеж, императивен јазик што го
негува; танцувачкиот динамичен ритам на стихот; комплексните, емоционални и духовни немири, изнедрени
однатре и „директно од бедрото“
(како што експлицитно признава
поетот, алудирајќи притоа на прометејската саможртва, што искуствено
ја принесува или бара, во име на автентичноста).
Без притоа да стравува за сопствената безбедност и лагодна позиција,
поетот смело ги „напаѓа“ фундаменталните замки и фантомските стапици на човековата егзистенција; нерешливите, а заводливи идентитетски
прашања (кој сум јас, што сме сите
ние и во која насока сме се упатиле);
сизифовската потрага по смислата на постоењето; конститутивната
упатеност кон Другиот; предизвикувачкиот, непрестаен и љубовен
мегдан со големото (не секојпат и до
крај доловливо) Ти; соочувањето со
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смртта како ултимативен хоризонт
на постоењето; длабењето по архетипските нишки на човековото битисување.
Појдовниот хоризонт на песните на
Амир Ор е недвосмислено обележан
со темелните, егзистенцијалистички
обоени теми на опустошеност, тегобност, ранетост и бесконечен копнеж,
пред кои бидува изложен современиот човек, појдовно фрлен во вкрстениот вител и непрестаен мегдан,
што се води во него самиот, меѓу
животинскиот (страстен и насилен)
порив, од една страна и од друга –
цивилизираниот (учен и високософистициран) порив/импулс – мегдан
што го остава еднакво збунет пред
обете крајности во себе: историскиот
и исконски демон Варваринот, што
однатре го согледува и препознава,
исто како и треперливиот, болен до
саможртва по трајна убавина, митски
лик на Нарцис.
Лирскиот субјект на Амир Ор е љубопитен и отворен, склон на протејски преобразби, видоизменувања,
трансформации – без конвенционалните огради и стеснувања, кружејќи
(и одново воскреснувајќи) во раз-

новидни облици, култури, времиња,
битија – секојпат подготвен да ѕирне
од Другата страна, отаде дозволеното и познатото; да се пикне, како што
самиот отворено кажува, „во туѓите
чевли“ – да стане некој друг, та да
истражува – како е да се биде/доживува/говори – директно, од кожата
на убиецот, војникот, радикалниот
Друг. „Тука лежам јас, момче и крал
/ Облечен сум во папрат и паднато
лисје / О патнику, остави го патот
за миг / И врз лицево мое капините
смачкај ги“ – така се обраќа лирскиот субјект, од оној свет, подземи, во
песната „Епитаф“.
Онтолошкиот (или, подобро, есхатолошки) закон на претопувањето
притоа ги опфаќа и без исклучок ги
подразбира сите заедно, не познавајќи и не признавајќи какви било
хиерархии, ниту исклучоци меѓу нив:
мајмунот и човекот, еленот и ловецот, Нарцис и гласот, Хермес и пораката, љубовта и убиството, живиот и
умрениот, Ерос и Танатос.
Впрочем, во едно од неговите вдахновени интервјуа, за медиум од соседниот, балкански регион, Амир Ор
експлицитно изјавува: „Поетот мора

да живее повеќе животи истовремено“, заради неопходната потреба од
осознавање, но и (поголема) емпатија.
Во таа смисла, а и како поткрепа
на погоренаведеното, треба да укажеме дека Амир Ор променил неколку различни занимања во текот на
својот живот, а во извесен период,
по свој избор, се нашол и во улогата
на пастир – гледајќи во неа своевидна когнитивна алатка за подлабоко
(згора на тоа, неортодоксно) себеосознавање, во духот на скромноста и
самотијата, што ја заговараат повеќе
спиритуални традиции, во кои самиот партиципирал, како љубопитен и
канонски неоптоварен боготражител.
Плуралноста на себноста, како особено важна токму за поетите, воедно подразбира преиспитување и на
темпоралната плуралност на самата
егзистенција (составена од оски, кои
понекогаш и симултано се очитуваат), а во која минатото одекнува, небаре ехо, за да ја потсети, по правило
суетната сегашност, дека „сѐ што ќе
биде, еднаш веќе се случило“.
Спиритуалниот очај над постоењето, но и отсутниот и невидлив бог, кој
самиот „се создал себеси“, како свој
исход и буквално ја раѓа песната молитва, упатена кон него, конечно да
се појави и така да го избави лирскиот субјект од неговиот траен немир
и чувството на напуштеност и неизлечлива изоставеност.
Во поезијата на Амир несомнено се
слуша сугестивниот одек на старозаветната лирика, Давидовите псалми,
но и „Песната над песните“ – особено
во нејзината соголеност до архетипската фундаментална рана на битието и зборот, во очајничката потрага
и потреба на човекот од бога – и не
толку оној (божествен авторитет)
од догматските, канонски преданија,
туку повеќе оној (интимно близок
бог) од личниот и непосреден, идиосинкратичен апокриф! Без оглед
на фактот што Амир Ор самиот ја
изучувал, а подоцна и предавал на
универзитет, областа на компаративните религии – лично, како поет, тој ја
задржал здравата скепса и критичка
свест, поради историски потврдената можност за нивна злоупотреба, во
една прилика, искажувајќи и реско
признание дека „религијата никојпат
во историјата немала мирољубиви
намери“.
Отаде, не престанува темелното
доживување на сопствената егзис
тенцијална изложеност, конечната
препуштеност пред космичките фатални вртлози и спреги на нерам-

ноправните сили, што цел живот му
се закануваат на секој човек, според
сведоштвото на лирскиот субјект од
овие песни.
Нивната интонација, како и состојбата на длабока онтолошка запрашаност, што ги придвижува кон
зборот, од своја страна сведочи за
инхерентниот и органски дослух,
што Амир Ор го негува со дамнешните времиња и векови, тогаш кога
хебрејскиот јазик првенствено бил и
служел како јазик на Светото писмо
(за разлика од останатите еврејски
јазици, јидиш и ладино, кои примарно служеле како домашни, односно
јазици за секојдневна употреба).
Амир Ор е интригантен автор
чијашто поезија изворно ги оддава
рефлексиите на една исклучително
богата, автентична и влијателна книжевна и културна традиција, како еврејската, за која е извесно дека и во
најтешките околности низ вековите
себеси се градела како раскошен палимпсест и синтеза на плодоносни,
геокултурни вкрстувања, вклучително и најразновидни творечки
практики и истории. Меѓу нив, покрај
останатите, спаѓаат и одеците на
полската, односно, словенската културна традиција, кои овде посебно ги
издвојуваме, со оглед на фактот што
семејните корени на Амир Ор, како и
многумина други автори од еврејската дијаспора, потекнуваат токму од
Полска, каде што живееле, пред да
се населат во Израел, родната земја
на поетот.
***
Наспроти доминантниот дух, што
владее во ова време на издавачка
хиперпродукција (првенствено мотивирана од банални, комерцијални
цели), Амир Ор не типува на квантитет, а неговиот поетски опус засега
опфаќа тринаесетина книги стихови:
„Гледајќи низ очите на мајмунот“,
објавена во 1987; „Лица“ во 1994;
„Откупување на мртвите“ во 1994;
„Па!“ во 1995; „Поема“ во 1996; „Ден“
во 1998; „Песната на Тахира“ во 2001;
„Музеј на времето“ во 2007; „Срцето Ѕвер“ во 2010; „Пророштвото на
лудакот“ во 2012; „Плен“ (поетски
избор) во 2013; „Крилја“ во 2015; „На
пат“ во 2018 и „Дете“ во 2018 година. За разлика од многу други (извикани) автори, Амир Ор одбива по
секоја цена да „штанца“ нови и уште
понови книги стихови, но веројатно,
токму затоа, и останува неразводнет,
така интензивен, вибрантен, непредвидлив и подготвен за движење по
самиот раб.
Гребе по сувата земја, си копа од
бедрото (небаре во прометејска

пресметка и трка со суровоста на
боговите). Неговата, исконски моќна поезија, соодветствува на длабоката егзистенцијална драма, што во
ова време на пандемија, пред очи ни
се случува и ненадејно ја живееме,
којзнае до кога и со колкава болка,
што допрва следи и нѐ очекува.
Со своите високи естетски квалитети, оваа поезија и нејзиното пообемно приопштување на македонски јазик несомнено ќе отвори нови
предизвици пред следните генерации македонски поети, со оглед на
фактот дека Амир Ор (годинава и
добитник на престижното и угледно
признание „Златен венец“ на СВП)
претставува вонсериски, низ светот
признат автор, чие творечко влијание и сестраниот културен ангажман
одамна го пречекорија книжевниот
простор на матичната култура во Израел, вбројувајќи се меѓу вредните
придобивки и трајните дострели на
современата поезија во светот.
По овој повод, упатно е да се потсетиме на фактот дека поезијата на
Амир Ор (во препев на Зоран Анчевски и Богомил Ѓузел) првично беше
претставена на македонски јазик
точно пред 20 години, во поетскиот
избор „Давејќи се, дишам жива вода“,
објавен во рамките на Струшките вечери на поезијата, како дел од угледната едиција „Плејади“. Освен тоа,
Амир Ор се јавува и како автор на
(првата и кај нас досега единствена)
антологија „Нова израелска поезија“,
преведена и објавена на македонски
јазик, во издание на „Магор“, во 2001
г.; додека извесен број од неговите
песни се препејувани и достапни во
електронското списание „Блесок“,
како и во списанието „Наше писмо“.
Во оваа свечена и радосна прилика, ни преостанува уште благородната можност искрено да ѝ се препуштиме на оваа поезија, пиејќи од
раскошниот авторски извор на Амир
Ор, поетот чие презиме (како што, во
меѓувреме, осознаваме) на хебрејски
јазик ја означува, ни помалку ни повеќе, туку самата светлина!
Светлина богато натопена со благородните одеци на различните и
древни култури, кои чинат совршен
амалгам со неговата вибрантна сензуалност, исклучителна сензибилност, изострена луцидност и духовна
запрашаност, но и подготвеноста да
се оди до крај со нештата, низ впечатливата лирска реторика и животворната речовитост на обраќањето, што ја потврдува универзалната
вредност на оваа поезија и нејзините
далекусежни пораки, упатени кон
човекот на иднината.
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СЕКОГАШ ЈА
ПИШУВАМ
ПЕСНАТА ШТО НЕ
ЈА ЗНАМ
„„ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ“ НА СВП 2020
АМИР ОР

Обраќање на Амир Ор по повод доделувањето на
наградата „Златен венец“ на Струшките вечери на поезијата за 2020 г.

П

очитувани членови на Комисијата за наградата
„Златен венец“, ценети македонски колеги и читатели, драги пријатели – дозволете ми најпрво
да ја изразам мојата благодарност за укажаната чест
да ја добијам оваа врвна поетска награда, „Златниот
венец“ на СВП. Се чувствувам особено почестен и привилегиран да станам член во една избрана група лауреати што ми претходеа. Таа традиција започна овде,
во земјата што ја цени и сака поезијата, во град што е
родно место на браќата Миладиновци и на фестивал
што ја воспостави оваа позната агора на поезијата. Тоа
е традиција што ја прави Македонија престолнина на
честа во холот на културата не само во Европа, туку
и во светот воопшто. Оваа награда, како ништо друго,
ме натера да почувствувам дека мојата поезија е овде
примена со слух и срце, како што тоа всушност поезијата и го заслужува.
Згора на тоа, како Израелец, не можам да заборавам
дека мојот народ, Евреите, дошол во вашата земја уште
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пред 1800 години и придонесувал за нејзината добробит најдобро што можел. Ниту, пак, можам да заборавам дека неговата долга историја на ова тло завршила
за време на Втората светска војна, кога во 1943 година
речиси сите Евреи од Скопје и Битола, мажи, жени и
деца, биле депортирани во Треблинка и убиени во гасните комори. Но имам желба овој миг да го посветам
на светлата страна на човечкиот живот, како на нова
постојка во процесот на повторно градење на нашите
заемни врски.
Иако поради пандемијата не сум физички со вас,
кога ви се обраќам знам дека се наоѓам меѓу луѓе кои
читаат поезија, имаат култивиран вкус и потреба од
неа, како и почит кон уметноста на поезијата, луѓе кои
ја разбираат нејзината длабока важност бидејќи таа
ѝ дава глас на мудроста, убавината, креативноста и
имагинацијата, на дијалогот помеѓу нас како човечки
суштества и на нашата слобода да мислиме и да сочувствуваме едни за други.
Ако ми дозволите, би сакал да ги образложам повеќе
некои од квалитетите на поезијата, како што се мудроста, креативноста и слободата. Филозофијата, авторитетот во нашата култура по прашање на мислата,
не е доволно убедлива кога некој навистина сака да
го сфати значењето на „мудроста“. Филозофијата говори за мудроста и сознанието, но ја држи мислата во
цврсти клешти. Кажува многу тешки и бавни зборови
што тромаво ги доловуваат идеите што мудроста ги
опфаќа со еден поглед. Малкумина филозофи имале
поетска дарба, како Платон или Ниче, на пример, за да
можат да се справат со електричната брзина и интензитет на мислата. Се чини дека само поезијата може
да користи зборови како мислата: поезијата ги слуша,
ги вкусува, ги разбира и не ги разбира, ги комбинира
на најчудни начини, ги сопоставува едни на други, се
вознесува од нив, ги кажува. Поезијата навистина го
кажува низ зборовите сето она што тие може да го опфатат, но и повеќе од тоа. Поезијата ги одржува зборовите во живот од мигот кога се тие создадени.
Се чини дека поетот создава директно од примордијалните материјали, од менталната маса на животот и од можните стварности. Се чини како поетот да
не врши некоја особена работа. Си седнал и повторно
го „сонува“ светот, но и со самото тоа тој ѝ дава валидност и смисла на стварноста во која живееме. Без
оглед дали е за тоа свесен или не, поетот со својата
творечка авантура ја создава менталната иднина од
која нашата цивилизација ќе израсне пругоре во утрешнината.
Поетите се носители на Новото. Токму затоа поезијата за мене е секогаш копнеж и потрага, затоа секогаш
ја пишувам песната што не ја знам, а не песната што
веќе ја знам. За мене, вистинската поезија е секогаш
неочекувана. Во таа смисла дури и најполитичкиот
поет е сепак револуционерен, бидејќи тој е создател
на некоја нова визија за животот. Песната ѝ дава значење на стварноста што ја живееме не по пат на диктат, туку по пат на ехо од нашите животи и нѐ повикува
да бидеме вистински заеднички создатели на нашата
стварност.
Како може поезијата да го стори тоа? Еве го мојот
одговор: таа повикува на вистински дијалог. Но каде

се случува тој дијалог? Поетот му
се обраќа на читателот, но тој не
му враќа со допис како одговор.
Поетот може да пишува за листот
што капнал на земја и да рече дека
и тој како листот паднал на грб, неподвижен. Притоа, некој читател би
можел да се присети на чувството
на напуштеност и осаменост по разводот, некој друг, пак, на денот кога
бил отпуштен од работа, беспомошен и бескорисен или, пак, сосема
спротивно, ослободен од глувчешката раса, со чувство на миговен
спокој и медитација. Накусо, читателот реагира на песната со свои
искуства од животот, со свои спомени и емоции од кои не може да
се одрече. Се соочува со сопствените чувства, се нурнува во дијалог
со себеси и често се збогатува со
посебни лични сознанија како одговор. Тие никој не може да му ги
одземе. Негови се.
Поради овој квалитет на поезијата, режимите и црквите ѝ се плашеле и се обидувале да имаат контрола врз неа. Структурите на моќта не
одобруваат нови визии и не сакаат
да мислите и да чувствувате по свој
избор. Таков е случајот и во нашиот
капиталистички, т.н. слободен свет.
Нашите водачи премногу често са-

каат да станеме добри работници и
слуги, а не слободномислечки поединци со чувства. Што се однесува
до нив, подобро би било да се дрогираме со „нови“ компјутерски игри
или ТВ-серии, да се бориме да заработиме некоја пара и, се разбира, да
гласаме за нив. Мислам дека поезијата е покана да се побуниме против системот на пазарно робување.
Поезијата е повик да мислиме и да
чувствуваме како поединци.
Дали тоа значи дека поезијата
може да го смени светот? Немам
одговор на ова прашање, бидејќи
сметам дека самото прашање е погрешно. Може ли воопшто нешто
да го смени светот? Не постои
такво нешто. Само луѓето може да
се менуваат себеси и својот свет –
еден денес, друг утре, и така, еден
по еден, би можеле постепено сите
заедно во едно општество да го
согледаме животот на нов начин.
Според мене, клучната промена е
во тоа колкумина од нас можат да
си го отворат срцето кон другите, и
колку секој од нас презема вистинска одговорност за себеси и за средината – почнувајќи од семејството
и од општеството во кое живееме,
па сѐ до целиот свет сосе луѓето
во него, животните и дрвјата. На

крајот на краиштата, сите ние сме
поединци, но не сами за себе. Сите
ние сме физички и ментално поврзани. Сите сме едно. Да мислиш и
да се чувствуваш како поединец
значи одново да го одбереш животот без патерици и без имитирање
на навики – да посееш нова мисла и
да ожнееш нова жетва, нов живот,
нова стварност.
Во овие денови на пандемија
којашто посега по нашите животи и
му се заканува на сѐ што ни е мило,
сите сме, повеќе од кога и да е, принудени да го избереме човечкиот
живот како прво нешто, да посегнеме по него како по Дрвото на
знаењето за доброто и лошото. Од
една страна, тоа е повик на срцето,
повик на љубовта што нѐ поврзува
со себеси и со светот околу нас, а
од друга, пак, тоа е повик на изолација и страв.
Ќе го завршам моево обраќање
кон вас со молитва на срцето за
здравје. Ќе ви ја прочитам песната,
но и ќе ве поканам да ја проследите
како музичка нумера компонирана
од Аја Швед, чија емотивна нишка
во изведбата може да ги пренесе
зборовите од песната до вашите
срца. Ви благодарам.

Јазикот вели

Молитва на срцето

Јазикот вели: Пред Јазикот
стои јазик. Јазикот е дамчеста трага
која доаѓа од онаму.
Јазикот вели: Сега, слушај.
Слушаш: Имало
ехо.
Земи ја тишината и обиди се да молчиш.
Земи ги зборовите и обиди се да говориш.
Зад јазикот, Јазикот е рана
од која светот постојано истекува.
Јазикот вели: Е, Не е, Е,
Не е. Јазикот вели: Јас.
Јазикот вели: Да те кажам,
да те осетам, кажи го
кажаното.

Излечи ни го срцето в гради,
од самотија болното срце,
со радоста на Едно срце.

Месечина
Вие помеѓу моите нозе животното
кон животното помеѓу твоите.
Вие помеѓу моите заби месечината
по месечината во твоето срце.
Животното во моето срце секогаш те надушкува.

Помогни ми, о Големо Едно,
да ги заборавам минатите рани;
дај ми сила пак да ѝ поверувам
на мојата љубов кон светот.
Небото се крева – темно и јасно;
еден ден иде, друг ден си оди.
За здивот и битието, за копнежот, падот –
учи ме секој ден, како лист.
Излечи ни го срцето в гради,
од самотија болното срце,
со радоста на Едно срце.
Рашири крила, мила, погледни
наоколу во овој возљубен свет –
не давај духот да ти скипне.
И во најдлабок мрак
спомни си, кон светлина леташ.
Спомни си, кон светлина леташ
со радоста на Едно срце.
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„СТИХОПОЛИС“
(ВЕРСОПОЛИС)

Ален Брлек (1988, Загреб, Хрватска) е автор на три поетски книги. Неговите песни се преведени на повеќе
јазици и се објавени во многу публикации; а од неодамна може да се најдат во изборот на хрватска
поезија „Работа на страницата“ на Марко Погачар.
Неговите дела можат да се читаат како трилогија на
телото, умот и душата.

НУРКАЊЕ
Веќе не градиме светилници, имаме телефони.
Нагон за пироманија збиен во сигнал.
Не сакам ѕвоно во ниедна форма зашто од другата страна
нечии очи секогаш губат фокус. Чекањето е пат
во астигматизам.
Се учам да бидам близу вода секојпат кога ќе нурне,
да подавам раце со дланките свртени кон небото зашто
не им верувам на законите на пазарот.
Се учам да влегувам како да влегувам последен пат,
да посеам јастак, да излегувам како никогаш да не сум влегол.
Да го успијам Нептун. Да ја засечам ноќта на вистинските места.
Да не го почешам грбот секогаш кога ќе ме зајаде, да не ги заборавам
деталите. Да бидам.
Да ѝ верувам на длабочината на скокот.
Препев: Ѓоко Здравески

Ариел Шпиглер е родена во Сао Паоло,
во 1986 година. Студирала филозофија
на Универзитетот „Сорбона“. Во 2011
година успешно го положила тестот
на Француската јавна служба и неколку години предавала филозофија.
Дала отказ со цел да се посвети на
пишувањето. Пее во барови и понекогаш работи за најразлични издавачки
куќи. Има објавено две поетски книги.
„Некои ѕвезди“ е ситна публикација напишана конкретно за Версополис. Таа
ги проткајува заедно светот на песната,
приказната на акробатите и молитвата.

БЕЗ НАСЛОВ
Легната наземи,
како по битка некаква
вечерва, војната ја изгубив.
Не се врзувам веќе, ни за тревата дури,
пораз, предавство или спас неочекуван,
лагата мора да сопре.
Ноќ в далечина слегува,
мене в тишината студено не ми е.
Плови, плови, нов животе мој,
доволно рани во себе носам.
А каква е оваа нескротлива празнотија
во воздухот на квечерина што се ослободува?
Душо моја на патување појдена,
дозволи ми да те сослушам,
макар предоцна било.
Еден човек, од чамец, им се воодушевува
на птиците небесни и на криновите во долината.
Срцево, кревко премногу за уште еден удар,
го чека градинарот
што по вода гази.
Плови, плови, нов животе мој,
доволно рани во себе носам.
Препев: Олгица Крстевска-Миливојевиќ
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Септември
Беше тоа убав ден,
дента кога се удавив.
Беше сончев август
и се раѓаа многу новороденчиња.
Се раѓаа со рацете високо подадени
кон болничките тавани,
исплашено врескајќи:
Доаѓаме во мир!
– како предупредување.
Тоа беше убав ден,
дента кога се удавив.
Беше сончев август
и беше многу топло.
Никогаш не можев да поднесам жештина.
Влегов во водата,
а ги заборавив камењата
што ми ги ставаа во џебовите
за да не одлетам.
Велат дека некои камења
ставаат поети во џебовите
кога сакаат да се удават.

НАГРАДА „БРАЌА
МИЛАДИНОВЦИ“
2020 г.
Ива Дамјановски

„Песните на Дамјановски имаат храброст
да нѐ убедат дека светот е добар и дека треба да се има многу љубов, дури и тогаш кога
сме свесни дека не му припаѓаме сосем. Тоа
е чист, невин и речиси детски поглед на свет,
бесмртен како и уметноста која е единствената
надеж што човек може да ја има. Книгата ’Двоумење‘ на Ива Дамјановски изобилува со минималистички градени стихови кои си поигруваат со семантиката на зборовите, отворајќи
пред нас еден перцептивен и неверојатно емотивен хоризонт, кој можеби и не е толку ерудитен колку што е интуитивен токму поради онаа
безвремената сензибилност што поетесата ја
наследила од Рацин и Караманов (а зошто да
не и од Петер Хандке, кој се исправил пред нас
преплашен како дете). Затоа во стиховите на
Ива Дамјановски има и крв и револт и вжарено
сонце на небото кое ги обоило остатоците на
сите значења што зборот може да ги породи.
Тие се како тивко јачење и гласно пишување
кое посакало да ги отфрли сите вербални калапи, за да изгради една стилска оригиналност
која нема да ѝ наштети на емоцијата.“
(Извадок од Образложението на комисијата
за доделување на наградата „Браќа Миладиновци“ за 2020 година.)

Зошто умираме?
Па, тоа е лесно,
нам крвта ни е направена од железо,
а железото ’рѓосува од кислородот.
Затоа умираме:
секојпат кога вдишуваме,
крвта ни се претвора во ’рѓа.

Абортус
Ја ебевте Земјата
и таа повторно е бремена.
Честитки! – рекоа.
Ќе се роди уште една војна.
Сега ќе чекаме
да се породи
и ќе ја храниме
нејзината чудна
тркалезна глад
со месеци.
Породувањето ќе биде
болно и тешко
и ќе трае долго.
И кога ќе се роди тоа бебе
ќе вреска
и целото ќе биде крваво,
и како и другите деца пред него,
ќе го фрлите на улица
со искинати алишта,
да талка
и да пита
со валкан гнев
на рацете.

Ива Дамјановски (1996,
Скопје) е дипломиран пијанист
на Факултетот
за музичка
уметност при
Универзитетот
„Св. Кирил и
Методиј“ –
Скопје. Автор е
на стихозбирката „Тие“ (2017,
Блесок, награда
„Игор Исаковски“ за најдобар
дебитантски ракопис) и на второто и дополнето издание
на истоимената
стихозбирка
(2019, ПНВ
публикации).
Автор е и на
научна статија
за современиот
перформативен феномен,
неговиот развој
и комуникација
со публиката,
како и на трудот
„ELELORP 76:
MUSICA NOVA
MACEDONICA.
Електроакустичната музика
во Македонија,
нејзиниот развој
и карактеристики“. Нејзината
поезија е застапена во неколку
зборници и
антологии.

Без почеток
Прво мора да биде крај.
А смртта е стрмна, но
Лебдиме како да сме тешки
И невидливи,
Неизбежни и невозможни,
Додека
Разбирањето се раѓа
Од утробата на
Мајката што

Од утробата на
Разбирањето се раѓа
Додека
Неизбежни и невозможни,
И невидливи,
Лебдиме како да сме тешки
А смртта е стрмна, но
Прво мора да биде крај.
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БЕСЕДА

РАЦИН – ДВА
БРЕГА И ДВЕ
СТРМНИНИ
Васил Тоциновски

В

о животот ниту еден миг не е ист со друг
миг. Одминува брзо и никогаш повеќе не се
повторува. Оттука единственото и како естетска категорија ја чува мерата на човечкото дело
како трајна вредност. Историјата е неуморна во
сопствената раздвиженост и динамичност, па логички катадневно ги мери и премерува, ги вреднува
и превреднува нештата кои ги исполниле и осмислиле нејзините традиција и континуитет. Така многу
нешта биле избришани и заборавени, како никогаш
и да не биле. Но, многу нешта едноставно како да
ја надживеале и самата историја. Останала онаа вековита и лековита вода да дотекува и да освежува
меѓу два брега и две стрмнини. Си стои таа во своето лежиште со точно одредени време и простор.
Како миг за вечно колективно меморирање. Вода
што никогаш и никој не ја совладал, или според
природните закони не је препливал. Едноставно, а
познато е тоа егзистенцијално правило, оти многу
нешта во животот остануваат едни и единствени,
во најубавата смисла на зборот недостижни. Таков
си останал и втемелувачот на современата македонска литература Кочо Рацин меѓу неговите два
брега и две стрмнини. Недофатлив во сите значења
и димензии на неговите хоризонтали и вертикали.
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Нема друг таков пример во македонската практика каков што е Рациновиот, кому му се посветени недоброј страници. Во тој фонд се неколку
десетици монографски трудови чии потписници
се бележити домашни и странски автори. И уште
по толку десетици помножено неговата библиотека ја разубавуваат посебни зборници меѓу кои
значајно место имаат оние од научните собири
на традиционалните Рацинови средби. Неговиот
лик го оживотвориле многу ликовни уметници кои
притоа создале своевидна ликовна биографија за
големиот човек, поет и револуционер. Зрачел и
значел низ карактеристиките на моќните медиуми
– радиото, филмот и телевизијата. Најголем дел од
неговите стихови станале подлога за многубројни
музички дела. Не само затоа што е лектирен автор,
туку како природно задолжение неговиот македонски народ наизуст ги знае неговите стихови.
Секојдневно се потсетува на нив, ги гласноговори
како утеха и помош. Но, притоа треба да си признаеме оти не создадовме една и единствена книга
за комплексноста и за вредностите на личноста и
делото на Рацин. Забелешката воопшто не е критика. Неа ја имаме како чест и достоинство од непореклив аргумент за неможноста да се совладаат
двата брега и двете стрмнини насобрани во животните и творечки врвици на великанот Кочо Рацин.
Спомените се вистинско и немерливо богатство.
Тие љубоморно се чувааат. За себе и за светот, за
минатото и за иднината, за поколенијата. Тие се
дел од нашето колективно постоење и истрајување. Ги имаме само дотогаш додека како најлични и мирисливи цвеќиња катадневно ги милуваме
со добар збор и мил поглед, им додаваме капка
свежа и чиста вода за долго да ни виреат. Зашто
идат години, а ним никој не им побегнал, кога
ништо повеќе не можеме да ветуваме и да исполнуваме, па почнуваме сѐ повеќе да се сеќаваме. Ги
немаме ли спомените, и нас нѐ нема. Како потврда
повеќе за првичноста и за единственоста на нашиот Кочо Рацин. Човекот чие срце во себе копнееше да со собере целиот свет, та да биде малечко
и во градите јуначки. Нѐ потсетува тој на минатото,
нѐ предупредува и нѐ прекорува во сегашноста,
нѐ води во иднината. Ако не му беше големото/
величествено книжевно дело, можеби и не ќе го
забележевме/заушивме од причина како што има
запишано Конески, оти во универзалноста и трајноста на одговорноста пред пишаниот збор е еден
благороден и питом, едноставен и скромен, трудољубив и честит човек. Токму затоа многумина
поети во записите за денешното превртено и грубо
време, во сликите на запустени фабрики и голема
светска економска криза, за колоните невработени и гладни луѓе, како одбранбено оружје го имаат својот Рацин. Како традиционален национален
штит против глобализацијата и обезличувањето
на човекот, животот и светот.

„„ПАРАДОКСИКОН“, ВИГ ЗЕНИЦА, СКОПЈЕ, 2020
РАЦИНОВО
ПРИЗНАНИЕ ЗА
2020 ГОДИНА

Томислав Османли

К

нигата раскази „Парадоксикон“
на Томислав Османли содржи 12
раскази кои го соочуваат читателот со парадоксите на „новото
време“. Современиот човек се соочува со
актуелен и специфичен тип на отуѓување
и се чувствува немоќен да ја препознае
смислата на своето постоење. Книгата е
парадигматична за ироничниот, сатиричен, саркастичен, хумористичен, па и гротескен стилски модус на раскажувачка
фикција. Томислав Османли прави богата,
урбана, имагинарно-реалистична мапа на
препознатливи човечки судбини главно
од редот на маргинализираните социјални слоеви и од кафкијанските кругови на
администрацијата. Книгата „Парадоксикон“ е уште една збирка на раскажувачки
епизоди кои се фокусирани врз современите облици на депресија, во коишто
хуморот може да се набљудува и како
терапевтска алатка.
(Од Образложението на жири-комисијата: Катица Ќулавкова, претседател,
Трајче Кацаров и Гордана Јовиќ-Стојковска, членови)

ИСЧЕЗНАТО

П

оминаа веќе три дена откако
претседателот Устијан ПопТрајков беше исчезнал во неговата канцеларија. Немаше објаснение за тоа исчезнување со оглед дека
се случи без навестување и без посебни
знаци и индиции, во точно неопределено
време, некаде во утринските часови на
инкриминираниот ден петок, тековната
година. Исчезнатиот шеф на државата последна го виде неговата лична секретарка, четириесет и двегодишната Хилдегард
Тодевска-Шварм која тој петок, точно во
8:05 часот, на Претседателот му сервираше чај од мајчина душица со тенка фелка
лимон и три органски кекса, едвај наоѓајќи
место за малиот подавалник со филџанот
чај на огромното претседателско биро
преполно со документи, куп закони и акти
на именувања што чекаа за потпишување,
книги, знаменца, три фиксни специјални
и неколку мобилни телефони, рамки со
лични фотографии, статуетки и сувенири
подарени од други шефови на држави и
важни странски гости, лаптоп и два таблета, држачи со златни пенкала и пет-шест
скапи рачни часовници добиени од домашните деловни луѓе секогаш со истото
објаснение, „во знак на мало внимание“...
Потоа, со незгаснатата професионална
насмевка, Тодевска-Шварм се повлече
во својата канцеларија, за во претседателскиот кабинет одново да влезе дури
во 10:50, за да го потсети претседателот
Устијан Поп-Трајков на обврската за примопредавањето на акредитивите на веќе

отпоодамна наименуваниот, вонреден и во
суштина сѐ уште неополномоштен амбасадор на Никарагва во нашата земја кому
веќе двапати му ја одложуваа инаугурацијата поради презафатеност на претседателот... И тогаш констатира дека чајот
беше недопрен, бисквитите некаснати; и
дека претседателот го немаше во кабинетот.
Таа, логично, си помисли дека шефот
на државата, како и обично, во моментот престојува во својата приватна бања,
па професионалната Хилдегард Тодевска-Шварм дискретно потчукна на вратата од претседателскиот тоалет и на
невидливиот шеф, како и секогаш кога
тоа сакаше да го стори со пријатност,
со својот стегнат алт, потпевнувајќи му
соопшти: „Уште десет минути до акредитивите, господине Претседателе!“ па,
според правилата од обуката за претседателска лична секретарка која ја доби
на повеќемесечен специјалистички курс
во една пријателска странска земја, ја затвори тешката врата од претседателскиот работен кабинет и се врати во својата
канцеларија. Потоа – според прецизната
нотација од деталниот записник составен по повод претседателовото исчезнување – таа во кабинетот одново влегла во
10:57, пред самиот почеток на примањето
на никарагванските дипломатски акредитиви во блиската свечена сала, и откако
трипати со прекини почука на вратата
од тоалетот, исто така според инструкциите од странскиот стручен тренинг,
Хилдегард внимателно ја подотвори и
вратата од најинтимните простории на
Претседателот, почнувајќи да стравува
за здравствената состојба на инаку само
педесет и петгодишниот Поп-Трајков, по
што „силно се изненадила“ кога забележала дека тоалетот е празен, но воедно
„констатирала и дека претседателскиот
тоалет, видно од фактичката состојба, останал комплетно неупотребуван“.
Потоа Хилдегард, како доблесна, совесна и обучена лична секретарка, „но и
со доза на личен однос кон тој исклучителен човек“, како што по сопствено инсистирање додатно нагласила во нејзината
записничка изјава, „вознемирено почнала
да го бара исчезнатиот Претседател на
сите можни места во работниот кабинет“:
најнапред под големото биро од богато
изрезбано оревово дрво, во секој од повеќето темни и длабоки плакари, „ѕирнувајќи неколкупати дури и зад отворените
врати“, од лично искуство знаејќи дека почитуваниот Устијан Поп-Трајков „приватно,
многу ја сака и ја практикува шегата“, па
„не ретко прибегнува токму кон неочекувани и изненадувачки ситуации со кои веројатно сака да нѐ релаксира и забави, на
кои потем, особено сам, слатко им се смее“.
Така стоеше забележано во подоцна сочинетиот детален записник, но на тоа му
претходеа минути и часови на неизмерни
стресови и нервози. Накусо, од претседателот немаше ни трага ни глас.
Кога тоа дефинитивно и веќе избезумено го констатира, Хилдегард Тодевска-Шварм итно го алармираше шефот
на кабинетот Еразмо Филчев кој, и онака
со сенка на стар бирократ на лицето,

истиот миг додатно побледе, а потоа
заедно со него, да се бувнат во канцеларијата на шефот на личното обезбедување на претседателот м-р Ненад Бламски, затечувајќи го во обидот да загризе
во крупното парче топла пастрмајлија,
кое само што му го беа донеле неговите оперативци. На алармот од шефот на
кабинетот и на личната секретарка на
Претседателот, Бламски одреагира брзо
и професионално, дури инстиктивно – со
оглед дека и самиот помина странски
обуки врзани за одговорната позиција
која му беше доверена од соодветната
управа на Министерството за внатрешни
работи, а од неодамна, на еден од приватните универзитети, магистрира на стручната тема „Изненадувањето како безбедносен фактор – странски искуства“. Така,
добро обучениот Бламски мигум ја фрли
пастрмајлијата на бирото и следен од избезумената Хилдегард Тодевска-Шварм
и веќе сосем бескрвниот Еразмо Филчев
излета од својата канцеларија, при што
со крајот на добро обученото око забележа дека пастрмајлијата падна на лицето,
а мастрафот ѝ се истури врз принтот од
дневниот извештај за успешно спроведуваните безедносни активности кој,
уредно изготвен уште од вчера, го чекаше
неговиот потпис и испраќањето до надлежната управа, подоцна во работниот
ден; при што во главата му блесна службената мисла дека сега ќе треба „да се
ебава со пишување скроз нов извештај“,
и втората, покреативна, инаку забележана и како наслов во неговиот неодамна
прилично успешно одбранет магистерски
труд: „Марфи сепак беше во право!“.
И беше, искрено речено! – подоцна потонат во длабоки размисли теоретски
анализираше безбедносниот експерт
Бламски – иако Марфи е странец, а ситуацијата со исчезнувањето на претседателот беше оригинално наша! Затоа Марфи
беше во право, ама на начин кој никому,
дури ни на плевата странски консултанти, експерти и едукатори, до случајот со
претседателот на оваа држава, им беше
сосем непознат. Во ред, таму претседателите можеше да ги снема, ама логично
и објасниво, главно во атентат, и тоа ти
е, човече, безбедносно чиста ситуација...
ама види ти кај нас, кај нас ситуацијата
беше обратна: претседателот исчезна
без трага и без глас, како да пропаднал
во земја или, боже ме прости, како да го
киднапирале вонземјани.
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СТАВ
Атанас Вангелов

БУГАРСКО-МАКЕДОНСКИТЕ
„МЕЖДУСОБИЦИ“

П

рва работа која ќе му
падне в очи на секој што ќе
ги прочита овие редови е
насловот: тој вели дека постојат
„междусобици“ меѓу две соседни земји. Тие „междусобици“ се
„бугарско-македонски“. Не „македонско-бугарски“. Би требало последново да каже дека нивниот
извор е – Македонија. Насловот
вели друго. Така вели затоа што
ни по 1992, кога Македонија стана
независна држава, ни во време
кога беше федерална единица во
рамките на ФНРЈ, а потоа СФРЈ,
не станувало збор за тоа Македонија/Југославија да ја оспори
бугарската политичка и културна
историја иако, како респективна
сила, можела.
Обратното стана, по октомври
1948 г. Тогашниот организационен секретар на БРП (к) Георги
Чанков објави, во „Работническо дело“, една отровна статија
против македонскиот јазик и
нација, директно диктирана од
Резолуцијата на Информбирото
која, два-три месеци пред тоа, ја
осуди тогашна Југославија како
земја што ја погазила „прјамлинејноста“ на братските „народни демократии“ под водството на СССР
и на нејзиниот омнипотентен и
омнипрезентен Јосиф Сталин. Оттогаш па наваму оспорувањето
на македонскиот јазик и нација
стана омилена тема за бугарската државна политика и наука за
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јазикот со „корен“ во март 1871
година, кога беше прогласена самостојна бугарска црква (Егзархија).
На тие напади, додека беше
жив, редовно одговараше првото
име на нашата наука за јазикот
и уметничка литература, акад.
Блаже Конески (1921 – 1993), и
тоа на два начина: било директно,
било индиректно. Како директен,
полемички одговор на статијата
од висок функционер на БРП (к)
тој напиша кратка историја („По
повод најновиот напад...,“ 1948)
на бугарско-македонските „междусобици“, во која не се колебаше да рече дека тој напад не
само што е псевдонаучен, туку и
плод на „хегемонистичка“ доктрина со „расистички“ примеси,
далеку од тоа да оди рака подрака со учењето на дијаликтичкиот материјализам, идеологија
на сиот тогашен источен свет.
Практично, сета научна литература на Конески, било од областа на јазикот било од областа на
нашата понова и стара литература, е исцрпно документирана,
индиректна полемика со, веќе утврдените, посветени вистини во
интелектуалните традиции на соседните земји, за кои Македонците се „аморфна маса“ без историја
и култура или, во најдобар случај,
маса што ја заборавила својата
изворна (грчка, српска или бугарска) историја и култура.

Таа стрплива и, во секој поглед,
научно фундирана работа на Конески, и тоа на два плана кои,
на прв поглед, се исклучуваат
– лингвистика и уметничка литература – беше брзо уочена и оценета првин во светот на славистиката, а потоа во Европа и светот.
При овој повод ќе укажам само
на еден пример кој добро зборува
за тоа како делото на еден човек
(во детали упатен во модерната
наука за јазикот) може да се носи
со притисокот на огромен државно-научен апарат кој вложи
огромна енергија и пари за да
му покаже (и докаже!) на светот
дека македонскиот јазик и нација
имале бугарски „корени“ кои се
спуштаат во темните длабочини
на 5 и 6 век од н. е.
Три години по смртта (1982)
на знаменитиот лингвист Роман
Осипович Јакобсон (1896) се
појави книгата „Еден живот во
јазикот. Автопортрет на еден научник“ („Une vie...“, Paris, 1985).
Книгата е составена од кратки
предговори на Јакобсон кон секој
том од неговите „Одбрани дела“
(над 4.000 страници текст) кои
беа публикувани во Хаг на четири
јазици. Редактор на книгата е
Цветан Тодоров, натурализиран
Француз од бугарско етничко потекло. Во 1973 година тој објави
еден голем избор (над 500 стр.)
од делата на Јакобсон „Прашања
на поетиката“, и со тоа, практич-

но, покажа дека тогашната структурална критика, доминантна во
европската интелектуална мисла
од тоа време, има длабок корен
во школата на рускиот формализам од првите децении на 20 век.
Третата глава од книгата „Еден
живот во јазикот“ носи наслов
„Историја на јазиците и на литературите“. Во таа глава знаменитиот лингвист најпрвин формулира
еден општ закон на „вербалните
кодови“ кои „во секој момент“
содржат „извесен број поткодови“ со силно изразен „темпорален белег“. Станува збор за еден
„интерен критериум на јазичкиот
систем наспроти сите напори на
некои лингвисти да го претстават
јазикот како независен од време и
простор“. („Une vie…“, 64)
Врз основа на тој закон Јакобсон
зборува за „дистрибуција на различни социо-функции сврзани со
временско-просторни поткодови,
моќен фактор кај различни нации
и култури“ кој ја менува „судбината на нашиот свет“. Таков
„моќен фактор“ што ја променил
судбината на словенскиот свет,
вели Јакобсон, била Моравската
мисија на Констатин Филозоф (св.
Кирил) и на неговиот брат Методиј. „Константин е многу значаен
со неговите научни дарби, како
што е значаен и фактот“, нагласува лингвистот за кој тука станува збор, што двајцата браќа се
„впрегнале во задачата да изработат еден нов литературен јазик,
со свое писмо, ad hoc речник и
колоритна стилистика.“ Како им
пошло од рака да го остварат тоа
на двајцата солунски браќа во 9
век од н. е.?
Јакобсон објаснува: „фактот
што двајцата солунчани совршено ги владееле грчкиот и словенскиот, полиглотското искуство на
К. Филозоф и на неговата прониклива теорија (théorie perspicace)
од предговорот кон словенизираниот Еvangiliarum“ го овозможиле тоа. „Јазичката работа на Константин и Методиј“ била, според
знаменитиот лингвист, „конструкција на еден литературен јазик
(jenzyk novъ); таа се базирала врз
нивниот сопствен, македонски
дијалект (јас истакнувам), а пак
тоа не претставувало никаков

проблем затоа што во 9 и 10 век
сите словенски дијалекти биле
заемно разбирливи. Поточно е да
се зборува за различни дијалекти
на општ словенски во тоа време
отколку да се антидатира поделбата на повеќе јазици. Кај повеќето западнословенски јазици е отсутна асимилацијата во приемот
на новиот јазик за Словените; тоа
е нов доказ за тенденцијата да се
избегнат модификациите на еден
нов јазик со литературен и, особено, со религиски престиж“. („Une
vie…“, 65-66)
Така стојат тие работи во научната оптика на еден од најзначајните лингвисти на минатиот,
20 век, кој остави силен печат
врз модерните проучувања од
областа антропологија (Клод Леви-Строс) и теорија на литературата (Ролан Барт), благодарение
на еден „натурализиран Француз“
кој уште како студент во Софија
слушал предавање на Јакобсон,
како што објаснува во неговата
автобиографска книга „Должности и наслади“. Нема никакво
сомнение за тој лингвист дека
солунските браќа св. Кирил и Методиј „соврешено владееле“ еден
свој, македонски дијалект; дека
станува збор за „антидатирање“
во некои теории кои зборуваат
за „поделба на повеќе јазици“ на
еден општословенски и дека таа
„поделба“ имала политичка, а не
научна инспирација. А пак во таа
политичка инспирација волунтаризмот ја покорува науката затоа
што уште од времето на Шопенхауер се знае дека волјата (сака)
е посилна од разумот (знае). При
овој повод ќе укажам само на два
примера за таква „поделба“.
Во својата книга „Македонија во
бугарската преродба од 19 век“
(1918) објавена на француски по
втората катастрофа на бугарската држава во Првата светска војна, ресенчанецот Симеон
Радев, веќе „блестящт историограф“ по појавата на неговата
двотомна книга „Строителите
на съвременна България“ (1911),
објаснува дека уште пред 9 век
дошло до некоe спектакуларно
вкрстување (fusion) меѓу словенската „раса“ на Балканот и онаа на
заддунавските Бугари. Словените

биле, вели Радев „индивидуалисти, непостојани и имагинативни“.
Одлика на расата заддунавски
Бугари била „чувството за авторитет и дисциплина“; тие ја внесле
„идејата за држава“ во тоа вкрстување. Тоа може и да се разбере кај историчар кој се труди да
ја подобри по секоја цена позицијата на една поразена Бугарија
пред Версајскиот договор во 1919
година.
Тешко може да се разбере,
меѓутоа, тоа што го пишува, десет
години подоцна (1927), еден лингвист од голем формат (Стефан
Младенов) кој тврди во својата
„Историја на бугарскиот јазик“
(оригинално објавена на германски), дека словенските маси се
слеале со еден „туренски народец, ордата на Аспарух“, дека
тие маси го зачувале („напълно“)
својот јазик, обичаи и култури, а
пак „от завоевателите“ го прифатиле само „националното име“. Ст.
Младенов, како и С. Радев, зборува за „бугарска нација“ уште во
длабокиот 5 и 6 век од н. е., иако
добро се знае дека за ентитетот
нација не станува збор пред 1789,
кога Француската револуција го
менува извикот vive le roi! со vive
le peuple! Какви се тие теории
кои, како што лесно се забележува, јасно зборуваат од „Меморандум“ на бугарската влада која
ги предупредува членките на ЕУ
дека македонскиот јазик и нација
се, додуша, една „реалност“, но
затоа пак таа „реалност“ била без
историја? Историјата на таа „ралност“ била – „бугарска“!
Тоа се наполно бесмислени
теории, лишени од елементарна
логика од причина што не знаат
(не сакаат да знаат!) дека нема
природна (мотивирана!) врска
меѓу имињата и ентитетите што ги
означуваат (Платон во „Кратил“);
дека имињата немаат „значење“
затоа што се само „десигнации“
(Женет); дека и т.н. „исторически
факти“ доаѓаат до своја смисла
(Ф. Ниче) откако некои како
Радев и Младенов ќе ја внесат во
нив! Кога така стојат тие работи,
има ли воопшто смисла да се расправа за, очигледно, бесмислени
„междусобици?“
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АКТУЕЛНО
Од потпишувањето на Договорот за соработка меѓу ДПМ и СБП, во Софија, на 30.09.2002 г. Договорот е
потпишан на македонски и бугарски јазик. На фотографијата: акад. Влада Урошевиќ (секретар за меѓународна
соработка на ДПМ), Веле Смилевски (претседател на ДПМ), Никола Радев (претседател на СБП), Димитар
Христов (претседател на Авторскиот фонд на СБП) и Њубиша Георгиевски (амбасадор на Република Македонија во Бугарија).

ПОТСЕТУВАЊЕ: ЗОШТО НЕ Е ПОТПИШАН ДОГОВОРОТ
ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ ДРУШТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ
НА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗОТ НА БУГАРСКИТЕ
ПИСАТЕЛИ

Веле Смилевски

С

кандалозниот меморандум на Бугарија до земјите на Европската Унија
и провокацијата на Бугарската академија на науките (БАН)
од крајот на минатата година,
како обиди за негирање на македонскиот јазик, се резултат
на рецидиви на бугарската шовинистичка политика од едно
минато време. Јасно е дека станува збор за синхронизирана акција, инспирирана и поддржана
од високи политички центри,
во период, колку и да звучи тоа
апсурдно, на усогласување на
деталите што произлегуваат од
Договорот за добрососедство и
пријателство меѓу Северна Македонија и Бугарија.
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Ваквата стратегија на одредени структури во Бугарија е
подготвувана подолго време,
а се интензивира пред неколку
години, како компонента во утврдувањето позиции во врска
со идејата за потпишување на
договор за добрососедство и
пријателство меѓу двете земји.
Новата ситуација кај нашиот
источен сосед остави свои траги и на односите меѓу Друштвото на писателите на Македонија
(ДПМ) и Сојузот на бугарските
писатели (СБП), кои својата соработка, во тек од речиси три
децении, до 2017 година, ја
остваруваа врз основа на договори потпишани на македонски и на бугарски јазик. Во 2017

година пропадна обидот меѓу
ДПМ и СБП, веќе истечениот
договор од четири години, да
биде обновен и потпишан според установените стандарди.
Имено, откако сите одредби за
обновување на договорот беа
прецизирани, бугарската страна
побара во документот да не се
споменува македонскиот јазик,
туку: уставниот јазик на Република Македонија! Друштвото
на писателите на Македонија
со индигнација го отфрли ваквиот обид за негирање на македонскиот јазик и со допис од
30 јуни ја откажа средбата што
требаше да се одржи во Скопје,
на 7 јули 2017 година, во функција на потпишување на дого-

ворот. Ваквата апсурдна ситуација беше исконструирана непосредно пред потпишувањето на
Договорот за добрососедство и
пријателство меѓу Македонија и
Бугарија.
Барањето за отфрлање на македонскиот јазик од договорот
што требаше да го потпишат
писателските асоцијации на
Македонија и Бугарија, според
СБП, беа „мали корекции“, а во
духот на бугарската поддршка
на Македонија на нејзиниот пат
кон ЕУ. Во пораката од Софија
се објаснуваа мотивите за ова
барање: „Тие мали корекции се
по желба на нашата комисија
за меѓународна соработка при
Управниот одбор и се поврзани
со позициите на Бугарската влада за поддршка на Р Македонија во нејзината целокупност и
на нејзиниот пат кон ЕУ“.
Документот за соработка во
наредните четири години (2017
– 2021), во Скопје требаше да
биде потпишан од тогашниот претседател на ДПМ (Веле
Смилевски), и од претседателот на СБП, Бојан Ангелов, а
комуникацијата околу подготовката на договорот се одвиваше преку претставникот на
бугарската асоцијација, писателот Димитар Христов. Во овој
контекст треба да се потсети
дека Димитар Христов во изминатите дваесетина години
имаше нагласена активност од
страна на СБП во соработката
со македонската писателска
асоцијација и објавувањето
дела од македонски писатели
во Бугарија, преведени од македонски на бугарски јазик. Тој
извршуваше важни функции во
СБП: меѓу другото, беше претседател на Авторскиот фонд
на бугарската писателска асоцијација и главен уредник на
весникот „Бугарски писател“,

орган на Сојузот на бугарските
писатели.
Барањето на СБП за изоставање на македонскиот јазик
од договорот што требаше да
биде потпишан во 2017 година,
за ДПМ беше изненадувачко,
дотолку повеќе што тоа барање
доаѓаше преку нашиот бугарски
колега Димитар Христов, кој активно беше вклучен во подготвувањето на документите за соработка меѓу двете асоцијации по
2000 година. Сите договори во
овој период беа потпишани на
македонски и на бугарски јазик.
Да потсетиме: на 30 септември 2002 година во Софија беше
потпишан Договор за соработка
меѓу Друштвото на писателите
на Македонија и Сојузот на бугарските писатели. Договорот на
македонски и на бугарски јазик
го потпишаа претседателот на
ДПМ, Веле Смилевски, и претседателот на СБП, Никола Радев.
Делегацијата на ДПМ ја сочинуваа Веле Смилевски, Влада Урошевиќ, секретар за меѓународна
соработка, и Методија Фотев, а
на чинот на потпишувањето на
документот, во „Прес-центарот“
во Софија, присуствуваше и амбасадорот на Република Македонија во Република Бугарија,
Њубиша Георгиевски. Член на
делегацијата на СБП беше и Димитар Христов кој непосредно
учествуваше во подготвувањето
на документот. Подоцна и другите договори меѓу ДПМ и СБП беа
потпишувани на македонски и
бугарски јазик. Последен пат договорот за соработка меѓу двете
асоцијации, на македонски и на
бугарски јазик, беше потпишан
во Софија, на 3 март 2013 година.
Јасно е дека она што сега
доаѓа како порака од Бугарија, во обид за негирање на
македонскиот јазик, е знак
на оживување на национал

шовинистичката политика од
времето на Тодор Живков. Таа
и таква политика е анахронизам за 21 век, таа не може да
води кон добрососедство и
пријателство меѓу државите и
народите, и, како таква, во лицето на Европа, осудена е на
пораз.
Македонскиот јазик е реалност и, според сите стандарди
на постоење и на функционирање на јазиците во светот,
меѓународно признат. Тој е жив
и животворен јазик, во идентитетска и креативна смисла. Оттука, никој нема право да преговара за македонскиот јазик.
Но ова наметнато прашање
од бугарска страна, упатува на
факти кои треба да се имаат
предвид. Имено, низа бугарски интелектуалци, уметници,
писатели, луѓе од културата,
имаат поинакво мислење од
политичките конструкции за
негирање на македонскиот јазик. Во изминатиот период делата на десетици македонски
и бугарски писатели се преведени и објавени во Бугарија и
во Македонија, во превод од
македонски и од бугарски јазик. Факт е дека во Македонија
и во Бугарија издавачите ги почитуваат стандардите за означување на преводите од македонски на бугарски јазик и од
бугарски на македонски јазик.
Во преведувањето на делата
од двете литератури и од двата јазика, својот влог го вградија видни имиња на писатели
и преведувачи од Македонија
и од Бугарија. Тоа е, за жал,
само дел од реалноста, но тоа
е единствениот пат кој води
кон афирмација, запознавање
и зближување на спецификите
и вредностите на литературите и културите на различните
народи.
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Фотографија: Јован Димоски

ВИЗИЈА
ЗА ДПМ
Јулијана Величковска

К

ога од мене беше побарано
во пет точки да ја срочам
својата визија за тоа какво
би сакала да е ДПМ, првото прашање што ми падна на ум беше – А
колку ли време постои рубрикава?
Колку ли автори веќе одговориле
на оваа задача и дали барем една
од точките во нивните текстови
била прочитана (мислам, вистински прочитана!) и уважена од раководството на Друштвото? Дали
барем нешто од она што ние авторите, членовите на ДПМ, имаме
да кажеме како критика или како
желба може да направи повеќе од
тоа само да пополниме една страница во новиот „Стожер“?!
Па, ги најдов неколкуте претходни броеви на „Стожер“ и прочитав
што авторите пред мене имале
да кажат. И, очекувано, горе-долу
сите ги имаат истите забелешки,
истите потреби и истите идеи. И,
уште поочекувано, ништо од тоа не
е уважено ниту сменето последните две години (откако постои
рубриката), па се почувствував,
еве да речеме, како Сизиф. Ние го
туркаме каменот, а каменот е камен, не разбира каде треба да оди,
не слуша. Се движи само поради
некои други сили што го туркаат
или влечат. Нема свое „јас“, нема
свој став, нема свои идеи дали
сака да е некаде на друго место.
Па, колку и да го туркаме нагоре,
повторно, влечен од гравитацијата, паѓа долу. И така до бескрај!
Иако, морам да признаам, со едвај ронка ентузијазам го пишувам
овој текст, сепак ќе бидам коре-
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ктна и одговорна кон задачата и
ете, и јас ќе составам пет точки за
рубриката „Визија за ДПМ“ и се надевам дека некој вистински ќе ги
прочита, уште повеќе, дека нешто
навистина ќе се смени кон подобро.

1.

ДПМ, за почеток, треба да
стане потранспарентно и
„поудобно“ за своите членови, да ги реновира и прилагоди
своите простории да станат сврталиште на неговите членови, како
некој вид клуб, да речеме. Ако треба, а ќе треба, да се ангажираат и
неколку редовни вработени што
активно ќе работат во Друштвото и ќе придонесат да се раздвижат нештата. Знам дека за тоа ќе
требаат и материјални средства и
Друштвото треба да се избори да
ги добие и од Министерството за
култура, но и од странски фондови и фондации. А за таа цел, како
прво, треба да се екипира со свои
членови што знаат како тоа да го
направат, сигурна сум дека има
такви.

2.

Да се почне со ребрендирање на Друштвото. Потребно му е ново, современо лого, да се подобрат
и содржините и дизајнот на „Стожер“, сè со цел да се доближи кон
младите, оти само така нештата
имаат иднина и енергија. Да се
активираат помладите членови за
да можат да придонесат со своите
искуства, знаења и умеења и да го
донесат, конечно, Друштвото на
писателите на неопходното ниво
на кое функционираат ваквите
друштва во Европа и, се разбира,
во 21. век.

3.

Да се направи модерна и
атрактивна интернет-страница што редовно ќе се
ажурира со информативни содржини, како на пример, известувања за сите нови изданија на
секој од членовите, информации
за настани што директно се организирани од Друштвото или од
издавачи на авторите-членови и
слично. Веб-страницата да има архив за сите доделени награди во
минатото, да има убави био-библиографии за секој од членовите,
што редовно ќе се ажурираат итн.
И се разбира, сите содржини да се
достапни и на англиски јазик.

4.

Да воспостави пожива и
активна соработка со домашните сродни институции, на пример, со Министерството за култура и Националната и универзитетска библиотека, но и со други јавни установи,

приватни правни и физички лица во
земјата и во странство за организирање разни настани и активности
поврзани со книжевноста: читања,
фестивали, резиденции, преводи на
други јазици, саеми, книжевни награди итн. Но и да се внесе свежина
во начинот на кој се организираат
настаните, да бидат интерактивни,
да бидат организирани во време
кога ќе може да се обезбеди голема
посетеност и видливост на работата. Да се емитуваат во живо на социјалните мрежи и да се искористат
сите придобивки на современата
технологија за поголема промоција
на работата на Друштвото. Исто
така, на овој план треба и вмрежување на Друштвото со странски,
најмалку регионални, вакви друштва.

5.

Да се осмисли и да се организира систем за комуникација со и меѓу членовите, да
се направи систем и организација на настаните, за членовите
навистина да имаат чувство дека се
во некое и нечие друштво, дека припаѓаат тука, дека некој се грижи за
нивните права, за нивните потреби
и за нивното творештво и сите членови еднакво да бидат повикувани
да учествуваат на настаните и во
активностите на Друштвото што редовно ќе се организираат низ целата држава. Исто така, и при интернационалните настани, да се внимава
сите членови да имаат фер третман.

Јулијана Величковска (1982, Скопје)
е член на организацискиот одбор
на манифестацијата Поетска ноќ во
Велестово и основач на издавачката куќа ПНВ публикации од Скопје.
Пишува поезија, проза и преведува.
Автор е на стихозбирките „Комарци“ (2010) и „Отворена книга“ (2017),
на монографијата „XX години Поетска ноќ во Велестово“ и на романот
„Годишни времиња“ (2014), преведен и на бугарски јазик. Автор е и
на петнаесетина преводи на дела
од англиски, руски и црногорски
јазик. Нејзините песни се препеани
и објавени на четиринаесет светски
јазици. Застапена е во неколку антологии на македонската современа поезија издадени во Македонија,
Србија, Чешка, Италија и Колумбија, во две антологии на светската современа поезија (во Кина и во
Албанија), и во една антологија на
куси раскази објавена во Македонија. Учествувала на многу поетски
читања во земјава и во странство.

ИНТЕРВЈУ СО ГОРДАНА МИХАИЛОВА БОШНАКОСКА

ПОЕЗИЈАТА Е ЕСЕНЦИЈА
НА БИТНОСТА
Литературата ги поврзува народите. Луѓето преку неа доаѓаат до откритија кои го прават животот исполнет, осмислен и убав. Но и пред доаѓањето на пандемијата се случуваа промени кои мислам дека не одеа на добро. Пандемијата покажа некои нешта кои постојат, а не сме ги гледале во нивната вистинска состојба.

Александра Јуруковска

К

аков беше предизвикот да
се биде меѓу првите дами
во доминантно машкиот поетски круг пред повеќе од 50 години, наидувавте ли на негодувања,
поддршка, можеби и на одредени
пречки? Наспроти родовата нерамноправност, тие години сами по себе
имале еден несекојдневен творечки
амбиент, исполнет со поттикнувачки дискусии, фестивали и средби.
Што ви е најсилно врежано од тој
период?
Најпрвин читањето, а потоа и пишувањето станаа доминантни состојби во мојот живот. Иако со малу
години во мене, ги започнав моите
стихови. Тоа беше некоја песна за
која добив награда на конкурсот што
во тие дамнешни времиња го распишуваше Радио Скопје. Потоа мои
песни беа објавени и во „Млад борец“, па дојде и првата поетска збирка „Времето го нема“ (1965) со песни
кои веќе беа објавени во тогашните
литературни списанија („Разгледи“,
„Современост“, „Стремеж“ и др.). Тоа
беше точно во време на доминација
на поетите. Поетесите пред мене беа
малобројни – Евгенија Шуплинова и
Даница Ручигај. И двете ги позна-

вав, а со Евгенија се среќававме и
како пријателки. Моето присуство
во светот на македонската поезија
беше навистина прифатено со големи симпатии. Бев учесник и на
првите Струшки вечери на поезијата. Запознав многу поети, кои веќе
беа класици, а со некои од нив се
надоврзаа и искрени пријателства.
Тања и Влада Урошевиќ беа првите
што ми соопштија дека сум примена за член на ДПМ. Имаше време за
дружење не само со писатели, ами и
со сликари, музичари. Моето интересирање беше свртено кон ликовната
уметност, кон музиката. Подоцна
напишав еден текст, „Јас сум ти“, за
кој музиката ја компонираше Славе
Димитров и која беше изведена на
Скопскиот фестивал, на кој ја понесе втората награда. Во тоа време
се слушаше радио кое ја негуваше
класичната музика, како и македонски народни песни во обработка на
Живко Фирфов и други македонски
композитори. Подоцна дојде и телевизијата, која стана и мој интерес.
Во време кога многумина ваши
колеги се вртат кон темите за детството, роднокрајот и селото, вие
го избирате урбаниот амбиент, па

дури и „граѓанскиот сон за Европа како за сонувана, но постојано
оддалечувана цел“, како што ќе
запише за вашето творештво Влада Урошевиќ. Беше ли тоа свесен
избор, порив уште од првата книга
„Времето го нема“, на кој потоа останувате доследна во сите ваши,
пред сѐ, поетски дела?
Јас не го избрав урбаниот амбиент, туку тој ме избра мене. Моите
две семејства, на мајка ми од Битола (каде сум и родена, во куќата на
дедо ми Митре Казасот – трговец) и
семејството на татко ми од Охрид,
врз мене извршија големо влијание.
Мојата баба Стојна (мајка на мајка
ми) ми ги пееше народните песни,
а баба ми Ерефили (мајка на татко ми, инаку правнука на познатите
браќа Робевци) ми ги раскажуваше
најфантастичните приказни во кои
верував тогаш, ама и сега. Најверојатно овие жени беа моите Маркези и Борхеси. Таква беше и мојата
кума Зора, која имаше дипломирано
во Швајцарија. Кога потпораснав, за
време на зимските и летните распусти одев кај нив. Таа ме носеше
во театри и книжарници, а мојот кум
Орест ме носеше по музеи. Таму ги
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видов вековите и златните маски од
Требениште. Инаку, во тоа време во
театарот „Ателје 212“ беше поставена претставата „Чекајќи го Годо“ од
Бекет, на која бевме заедно со кумата. По два дена, читајќи „Политика“,
таа кликна: „Замисли, мила моја, ја
забраниле претставата, а ти и јас ја
гледавме!“ Во тоа време се случуваа секакви нешта, но пред сите нас
како да имаше некоја светлина кон
која сите се стремевме, секој според својата замисла. Мојот татко,
пак, кој имаше завршено Битолска
гимназија, а потоа и Шумарски факултет, ме насочи кон музиката и литературата. Тој ги кажуваше наизуст
говорите на Цицерон на латински,
знаеше турски, албански, германски,
француски и бугарски. Со него и со
мајка ми ги посетувавме оперските
претстави во МНТ што ги диригираше маестро Ловро Матачиќ. Оперските певици ми беа идоли, јас со
мојот глас можев да бидам една од
нив, но таа желба не ми се оствари
и по тоа жалам и денес. Така излезе
како единствено можно да пишувам
поезија, па се роди мојата прва книга, а потоа и проза.
Негувате посебен однос кон филмот, сликарството, но и музиката,
како природен спој, па и рефлексија
на сета ваша творечка љубопитност. Овие уметности се присутни
и во вашите стихови (посебно сликарството), но сепак останавте во
литературата. Кога станавте свесна
за тој избор на пишаниот збор како
оружје, но и како мегдан?
По преселувањето од Битола во
Скопје, каде започна и моето школување, ги осознав вредностите на
знаењето и моето влегување во нив.
Бев насочена некако кон сето тоа. А
и моите другарувања беа со личности со кои делевме многу заеднички
„љубови“. Бев насочена кон нешто
што ме правеше да се чувствувам
различно и богато. Филмот стана
доминанта. Бев филмофил, заедно
со уште неколку колеги од факултетот. Беше тоа времето на „новиот
бран“ на француската кинематографија. Го чекавме доаѓањето на
„Сине реви“ во книжарницата „Култура“ на Плоштадот. Потоа, секако,
се отвори вратата и за некои други
кинематографии и филмови, кои
доаѓаа со големо задоцнување. Но
тоа не пречеше да ме фасцинираат
филмовите на јапонскиот режисер
Акиро Куросава. Сѐ започна со „Рашомон“, а потоа и сите други филмови што можеа да се видат кај нас.
Филмовите беа влегување во некои
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филмови надвор од мене, надвор од
нас. Визуелните уметности станаа
значаен дел од мојот живот, како
што некои мои песни се посветени
на Куросава, а сликата експлицитно е присутна во мојата поема „Исповедта на сликарот“ и во збирката
„Слики“. Така поезијата и пишаниот
збор станаа „мегдан“, како што вие
забележувате, на мојот творечки израз. Инаку, во повеќето збирки имам
и обиди да го фатам тоналитетот на
музиката. На пример, музиката на
Густав Малер ме насочи кон речиси бескрајните длабочини, иако во
младоста ги обожавав и романтичарите, особено Шопен, кому и сега
понекогаш му се навраќам.

Би рекла дека поезијата
ја создавам некако патем. Тоа е поврзано со моето чувство за присутност во семејството
и сите состојби што тоа живеење
ги носи. Сега тие нешта во голема мера се изместени, поради сѐ
околу нас. Но јас наоѓам место да
ѝ се навратам на прозата.
Во вашето творештво доминираат поетските книги (единаесет),
наспроти само две прозни остварувања – расказите „Босфорско лето“
(1984) и романот „Потрага по приказна“ (2001). Критиката ќе забележи дека вашата проза е во сенка на
вашата поезија – како се чувствувате во однос на таа доминација на
поетското, наспроти прозното?
Имам чувство на неправедност
кон прозата, а многумина со благ
укор дури и ми укажале на тоа. Но
тоа доаѓа и од една животна причина што ја објаснувам во песната „Пишување“. Системот на пишување
проза е сосема различен од системот на пишување поезија. Би рекла
дека поезијата ја создавам некако
патем. Тоа е поврзано со моето чувство за присутност во семејството и
сите состојби што тоа живеење ги
носи. Сега тие нешта во голема мера
се изместени, поради сѐ околу нас.
Но јас наоѓам место да ѝ се навратам на прозата. Го сакам пишувањето раскази. Особено оние мигови
кога од прозата сакам да направам
песна, како во случајот со песната
„Немој да одиш во Египет“, која настана според една подолга проза,
како и со песната „Музичарот, бостанот и жената“ која кореспондира
со една моја постара песна „Ручекот
на љубовниците“. Сакам да им нај-

дам „близначки“ на песните. Има и
такви мигови кога од песната што
сум ја напишала се раѓа проза. Таков е расказот „Снег во Мароко“ – од
песна стана расказ. Инаку, можностите што ги дава прозата се неограничени, за разлика од поезијата, која
е есенција на битноста.

Незастапеноста на културата во медиумите е
одраз на економската состојба.
Културата произлегува од економската состојба на една земја.
Кај нас културата е сега заменета
со политиката, која полека ама
сигурно навлегува насекаде. Таа е
во нашето секојдневие, во нашето
егзистирање, во сѐ што една земја
и народ во неа го има или го нема.
Повеќе години работевте и како
новинар и уредник во Македонската телевизија, во период кога културата имаше свое достојно место
во медиумите, па и во општеството.
Какви беа вашите почетоци и ангажмани? Како гледате на сегашната состојба кога културата одвај
добива една минута, и тоа исклучиво во информативните емисии, под
услов да е проблемски третирана во
актуелниот политички контекст?
Во телевизијата влегов од самите
почетоци, кога во време на Југославија се викаше ТВ Скопје. Мојата
прва работна задача беше да ги следам музичките настапи, концерти на
оркестри и солисти, кои во тоа време беа навистина многубројни. Кога
се формираше Редакцијата за култура и уметност, или Културната редакција, како што ја викавме, бев ангажирана како новинар во неа. Една
од првите работи, кои јас ги предложив, беше емисијата „13 минути за...“,
во која ги претставував младите
писателски имиња од македонската литература. Во таа емисија беа
претставени најголемиот број од
сега веќе етаблираните книжевни
имиња. Потоа следуваа моите ангажмани во портрети на добитниците на „Златен венец“ на СВП, како
и на други интересни личности кои
учествуваа на оваа голема поетска
манифестаци, која стана урнек и за
некои други земји да направат вакви
фестивали. Фестивалот беше следен и од други ТВ-екипи од Загреб,
Белград, Њубљана... Соработката
беше на завидно ниво. Многу значајни писателски имиња од другите
Републики и земји ја афирмираа ма-

кедонската литература. Имаше размена на емисии кои беа застапувани
на нашата ТВ-програма. Тоа беше
време на процут на културата и нејзината застапеност во медиумите.
Во телевизија останав сѐ до моето пензионирање. Моето работење
таму имаше некоја смисла бидејќи
правев емисии кои ги сакав, со луѓе
што нешто значеа. Направив многу портрети со луѓе од Македонија,
но и со луѓе од надвор кои ги ценеа
вредностите на Македонија. Мојата
последна работа беше серијата „Македонија, трајна љубов“. Направив
неколку, а останаа неколку што требаше да ги снимам, иако бев во пензија, но тоа не се случи. Личностите
што ги снимав беа задоволни што
ги кажуваат своите ставови за Македонија. Тие беа творци, значајни
во своите области. Со екипата патувавме во Белград, Сараево, Загреб и
тоа можеби беше последната екипа
која работеше култура и патуваше.
Ова кажува сѐ во врска со вашето
прашање. Сега вакво нешто е навистина реткост, скоро и да не постои.
Незастапеноста на културата во
медиумите е одраз на економската
состојба. Културата произлегува од
економската состојба на една земја.
Кај нас културата е сега заменета со
политиката, која полека ама сигурно
навлегува насекаде. Таа е во нашето секојдневие, во нашето егзистирање, во сѐ што една земја и народ
во неа го има или го нема.
Пред пандемијата да го затвори
светот, па и нашата средина, многу
често бевте учесник или публика на
многу книжевни и културни случувања. Активно ја проследувате нашата литературна продукција, но и
современите културни текови воопшто. Како ја оценувате оваа сфера
од нашето современо живеење?
Беше нормално да се учествува
на литературните средби во Македонија и во други земји. Литературата ги поврзува народите. Луѓето
преку неа доаѓаат до откритија кои
го прават животот исполнет, осмислен и убав. Но и пред доаѓањето на
пандемијата се случуваа промени
кои мислам дека не одеа на добро.
Пандемијата покажа некои нешта
кои постојат, а не сме ги гледале
во нивната вистинска состојба. Она
што јас лично се обидував да го сторам – го сторив. Низ моето учество
во македонската литература, исто
така, бев сведок на значајни настани
кои оставија трајни белези. Задоволна сум што за некои остварувања на
многу мои колеги писатели и јас да-

вав мои согледби. Пишував за многу
книги од моите современици. Сакав
да ги забележам тие значајности кои
направија македонската литература
да стане поле на кое поминуваа векови, што во другите литератури и
народи се создавало со столетија.
Таа енергија беше вулкан што еруптираше. Тие ерупции беа предизвикани од големи таленти, големи
автори. Македонската литература
се доживуваше како чудо. А чудото
беше во македонскиот народ, во минатото кое како потајум да ја пластеше таа енергија од вредности, преку
народното творештво кое се пренесувало од колено на колено. Ветрометот на кој постои Македонија не
можеше да ги однесе во неврат сите
значајни личности: Марко Цепенков,
Ѓорѓија Пулевски, Крсте Мисирков,
лозарите, Браќа Миладиновци. Многу пред сите нив се браќата Кирил и
Методиј, нивните следбеници кои ја
раширија кирилицата по сите меридијани, потоа илинденците и нашите знамиња: Јане, Гоце, Даме, Питу,
а сето ова од само еден грст народ.
Црквите, манастирите, тие се нашите универзитети, зографите, Личеноски, Мартиноски, тие се нашите
академии. Јас ја градев мојата личност на овие и од овие вредности.
Вреди да се живее поради сето ова.
Видливиот непријател, пак,
е загадениот воздух и неизвесноста, помешана со
стравот за идните поколенија, дали
ќе знаат, дали ќе можат да ги кажат
имињата на местата од кои потекнуваат, дали ќе знаат и дали ќе смеат да ги изговорат имињата на своите предци, името на Татковината?!
Пандемијата е еден од најголемите удари на современото човештво. Колку во вакви услови
уметникот има моќ и одговорност
да твори? Од друга страна, паралелно со пандемијата на Македонија ѝ се случуваат напади и
притисоци до степен на закани и
негирање. Како реагирате на ова
како човек и творец?

ангажира умот до последен атом.
Тоа е судбината на творците, да
го извлечат од себе најскриеното,
највредното, за кое и не знаеле
дека го имаат. Сите неволји доаѓаат за да бидат пандан на она што
било лесно и убаво. Литератите во
Македонија седат дома и пишуваат. Тоа е нивната терапија. Тие од
себе очекуваат многу. И покрај сѐ
што се случува, дури и без пандемијата, ова е еден жилав народ,
еден сој кој знае како да излезе на
крај со лошите предизвици. А тие,
ете, доаѓаат и однадвор и однатре. Што сѐ може да направи неукоста?! Невредноста е зло кое ни
виси над глава. Да се престориш во
нешто „друго“ и да мислиш дека си
ти тоа, вистинскиот, е најголемото
бреме што како камен ни виси над
глава, за да нѐ столчи, рече еден
гласовит македонски поет. Јас за
сите овие неволји се огласив со
писма во најстариот македонски
дневен весник. Некои од писмата
беа објавени, некои не. Тие што
не беа објавени, сега се случуваат
(25 ноември 2020). Луѓе, пријатели,
комшии кои ги читале тие писма се
јавуваат и ме прашуваат зошто ги
нема моите писма. Тоа што требаше да го кажам, го кажав, нема да
се повторувам. А писмата што ги
пишував не стигнаа до адресантите.
Писателите ја делат судбината
на народот, на кој му се заканува
невидливиот непријател, односно
пандемијата и сеприсутноста на
короната. Видливиот непријател,
пак, е загадениот воздух и неизвесноста, помешана со стравот за
идните поколенија, дали ќе знаат,
дали ќе можат да ги кажат имињата на местата од кои потекнуваат,
дали ќе знаат и дали ќе смеат да
ги изговорат имињата на своите
предци, името на Татковината?

Голема мака е тоа, за планетата
и за нас како народ – мал а голем.
Еден шпански поет, кој пред неколку години беше дојден во Охрид на
една средба што ја организираше
Македонскиот ПЕН-центар, рече
дека современата шпанска литература станала голема во мака,
односно во времето на диктатурата на Франко. Тогаш се прекршуваат вистините и лагите. Тогаш се
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МАНИФЕСТАЦИЈА

АНТЕВО СЛОВО
„АНТЕВО ПЕРО“
ЗА „ПОТПИС: ТРЕПЕТЛИКА“
ОД АНА СТОЈАНОСКА
Годинава, на манифестацијата „Антево слово“, освен
традиционалните награди беше доделено и признанието
„Почесно Антево перо“ („Антева златна книга“) за
животен поетски опус, чиј добитник е поетот Михаил
Ренџов. Традиционалната награда „Антево перо“ ѝ беше
доделена на стихозбирката „Потпис: Трепетлика“ од
Ана Стојаноска, а беа доделени и две награди „Антев
златник“ – на Владимир Мартиновски за „Жив(отн)и
песни“ и на Зоран Пејковски за „Остров во окото“.

КАРАНТИН, ДЕН КОЈЗНАЕ КОЈ
Не спијам.
Ги будам соништата во некој инсектариум
од туѓи непотребни мислења.
Телото одамна знае како во бессоне.
Причините само ја менуваат својата основа.
Небото има боја на себеоткритие,
ги соочувам сите коски со сите промени на времето.
Некој некаде коси трева.
Не спијам.
Ги стишувам сите ѕверови
во некоја тишина со боја на ѕуница.
Срцево сè уште учи дека сега и овде
е во постојана проверка со веројатноста.
Им пуштам музика на затворените слики синевина.
Некој некаде се смее во сон.

ПИСМО
Драг Ти,
Утринава им бегав на соништата,
ти го заменив небото
со боја на детелина во рано лето,
чекорите на старата патека ги разместив,
тие што одеа ги ставив да се враќаат.
Потоа премачкав јајце на свежо месените кифлички,
малку сусам и многу бистрина во погледот.
Мојот, де, кифличките и онака не гледаат.
Сакав да те потсетам, една прегратка заборавив кај тебе,
во пижамите оставени на креветот.
И мислам дека во бањата има дел од едно ветување.
Огледалото го избришав,
ги оставив само нашите погледи во него.
Ти ги преместив облаците,
расчепкав малку како низ стари предива,
извлеков понекој збор
запреткан меѓу тишината.
Снегулките ги обоив во розе.
Музикава во заднина полна светлина,
не од тие моите кои ми ги спориш,
ниту тој што ми пееше пред некоја ноќ.
Играм гласно низ кујнава,
не за друго, така поубаво фаќаат корка кифличките
и мириса домот на присуство.
Сакав да ти споменам дека ги измешав
теглите полни туѓи разговори,
ги сменив и капачињата,
во фрижидерот има една моја песна,
а низ прозорецот се гледаат последните три дена.
И уште ова сакав да ти кажам,
понекогаш ако замолчам на некои големи прашања
само слушни како ми тежат воздишките,
одговорот секогаш ми е скриен во очите.
А.

Спиј!
Го смирувам моето највнатре дека сонот сепак е утеха.
Кафето е ладно, а птиците им се опираат на сите забрани.
Боли ако тргнеш да го спојуваш светот со разумот.
Дишам во ритамот на сите правилни одлуки.
Сите одговори немаат прашања.
Тоа е сега тотално неважно.
Научив дека јас и ние сме само заменки.
Животот, сепак, подобро смислува приказни од мене.
„Ова е првокласна интелектуално-интимистичка поезија
која му инјектира смисла на исцицаниот свет, особено на
светот на љубовните треперења и конвулзии кај еден хомо
интелектус кој, уморен од обопштувањата на поимите
се враќа кон најконкретното: своите сетила и емоции.
Во таа потрага по смислата во обесмислениот свет и
по конкретноста на поетската перцепција, поезијата на
Стојаноска потсетува на топлото писмо на Анте Поповски;
по трепетликата, „потписот“ на тој човек што трепери
пред скршениот свет – на Гане Тодоровски. Вистинска
симфонија од чувства, светлински и колоритни перцепции,
еден богат, женски поетски свет озвучен со најубавиот
поетски идиом на нашиот македонски јазик. Тоа е поезијата
на Ана Стојаноска.“
(Од образложението на жири-комисијата во состав проф.
д-р Венко Андоновски, претседател, д-р Атина Цветаноска
и Жорж Поповски, членови)
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Визијата на „Антево перо“ е – преку официјалното
доделување на наградите, преку самата Академија и
научниот симпозиум кој се одржува во Лазарополе, родното
село на Анте Поповски, како и преку меѓународниот конкурс
„Антево слово“ – да бидe мост за вмрежување, промоција и
афирмација на македонската поезија, како во Македонија,
така и надвор. Особено ни е драго и исклучително важно
што и во време на ковид-пандемијата успеавме да го
реализираме третото издание на манифестацијата. Морам
да забележам дека годинава на конкурсот за необјавена
поетска збирка пристигнаа дела од 96 автори, a ваквиот
„рекорд“ значи дека манифестацијата расте и буди интерес
кај поетите од сите возрасти, додека естетските квалитети
кои ги нудат авторите презентираат широк спектар на
поетики. Несомнено „Антево перо“ означува пресек на
македонската поетска продукција, а годишниве наградени
автори го докажуваат тоа.
Митко Гогов, октомври 2020 г.

ФЕСТИВАЛ

БУКСТАР 2020

Ш

естото издание на Фестивалот на европската литература „BookStar“/„Книжевни ѕвезди“ беше вонредно издание
во секоја смисла.
Наместо неколку дена, преку различни настани
и активности го опфати цел месец октомври. Под
слоганот „BOOKSTAR-20 vs. COVID-19“, Фестивалот
излезе од стандардната рамка на гостувања на автори и книжевни промоции и се обиде на литературата и на уметноста да им даде нова димензија
и дом. Кризата со пандемијата на корона-вирусот
и немањето поддршка од страна на институциите
сепак не ја спречија идејата Фестивалот да постои
и да опстои, борејќи се со сите предрасуди и промовирајќи квалитетна содржина за сите што сакаат
добра книжевност.
Фестивалот беше отворен со изложбата на фотографии на македонскиот режисер Милчо Манчевски во Музејот на современата уметност. Настанот
беше и своевидна промоција на книгата со фотографии од изложбата, насловена „ТАМУ“, сочинета
од 88 фотографии во боја, создавани во период од
десет години.
„Гостувањата“ на авторите од странство се одржаа во Кинотека преку проекција на онлајн разговорите направени со нив. Годинава на „BookStar“
гостуваа поетесата Јоланда Кастањо (Галиција,

Шпанија), мегапопуларната авторка Софија Лундберј (Шведска), поетот Петар Матовиќ (Србија),
младата авторка Катарина Винклер (Австрија) и
крими-авторката Ирса Сигурдардотир (Исланд).
Централен настан на шестото издание на фестивалот „BookStar“ беше специјалното онлајн
гостување на моментално еден од најактуелните
италијански и светски писатели, но и сценарист и
режисер – Николо Аманити, кому оваа година му
беше доделена наградата „BookStar“ за најчитана
книга помеѓу две изданија на Фестивалот: неговиот
роман „Ана“, во превод на Калина Јанева, а во издание на „Антолог“, кој на 26 октомври беше промовиран во Кинотеката. Романот беше најпродаваниот
наслов на Првиот е-саем на книги во организација
на „Антолог“, кој се одвиваше во април и мај оваа
година, а е објавен како дел од проектот „Читаме
заедно! / United we read!“. „Почнав да размислувам
да станам писател во еден миг кога почнав да се
чувствувам уморен од тоа да бидам сам со себе“,
забележа во еден миг авторот, во разговорот што
со него го водеше книжевничката, универзитетска
професорка и преведувачка Анастасија Ѓурчинова.
Од делата од домашни автори оваа година беше
промовиран романот „Скриени желби, немирни патувања“ од Владимир Јанковски, негово најново
книжевно дело. Промоцијата беше замислена како
разговор со авторот, кој го водеше писателот Владимир Мартиновски. Во рамките на промоцијата
беше претставено и кусо видео со извадоци од романот, направено врз основа на фотографиите на
македонскиот фотограф Дејан Колевски.
По повод реобјавувањето на книгата „Санитарна
енигма“, се одржа и книжевна дискусија тематизирана од слоганот на фестивалот – „книжевноста
наспроти пандемијата“, на која своите размисли
ги споделија авторката на книгата, Јасна Котеска,
како и Весна Мојсова-Чепишевска, Душко Крстевски, Дијана Петрова и Александар Маџаровски.
Освен во Скопје, фестивалот „BookStar“ оваа година имаше свои настани и во други градови, имено родните градови на авторите Марта Димитров
(Кавадарци), која го промовираше романот „Шардоне и шпагети карбонара“, и Анде Јанков (Велес),
кој го промовираше трилер-романот „Виенски гамбит“.
За време на Фестивалот, во книжарницата на
„Антолог“ беше поставена и кутијата на приказни
(story box), отворена за сите корона-пораки до светот. Најдобрите творби споделени во оваа кутија
беа објавени на интернет-страницата на „Антолог“.
Дизајнот на официјалниот фестивалски постер и
на другите промотивни материјали е на Марко Трпески. Сите настани беа организирани во согласност со протоколите за организирање настани во
затворен простор.
Кристина Велевска (автор)
Живко Грозданоски (редакција)
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КРИТИКА
МНОГУЗНАЧНОСТА НА (ЕКСТРА)
ЛИНГВИСТИЧКИТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ ВО
ПОЕТСКИТЕ ЈАЗИЧНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
ЗА МОДЕРНОТО ВРЕМЕ
За поетската книга „КонтинуУм“ (Битола: Нов Вавилон, 2020) од Весна
Мундишевска-Велјановска

Даниела Андоновска-Трајковска
„КонтинуУм“ од Весна Мундишевска-Велјановска е книга со постмодернистичка поезија за животот
во време на доброволна изолација
од најблиските, но и од нас самите,
за последиците од заробените демократии, за данокот што го плаќа
модерниот човек за да го реализира
своето его, за замрзнатото секојдневие кое го давиме во голтка кафе, за
конфликтот меѓу световите – внатрешниот и надворешниот, за надреалните елементи во нашата реалност, за колективното во нашата индивидуалност и за индивидуалното
во нашата сублимирана меморија.
Поетесата ги крши јазичните норми
за да создаде посебен поетски код
ослободен од конвенционалности,
кој целосно е во функција на мотивските одредници со кои се слика
животот во модерното време, времето на консумеризмот, алиенацијата и виртуелната реалност. Тоа е
евидентно и во насловот кој се чини
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како во исто време да е еден збор,
но и повеќе зборови, Континуум и
Ум или КонтинуУм. Сето ова може
да се земе за најава, односно атриум во светот на кодовите кој Мундишевска-Велјановска ги создава
намерно за читателот да се вклучи
активно во создавањето на значењето. Секоја песна е посебен јазичен експеримент и секоја на свој
начин ги пресоздава денотатите и
конотатите за потоа тие да функционираат во симбиотички литерарни
контексти како посебни ентитети.
Оттука, ќе биде сосема оправдано
при анализата на ова дело да се
пристапи токму деконструктивистички на начин што значењето ќе
се бара и во помалку очекуваните
елементи и контексти.
Весна Мундишевска-Велјановска во „КонтинуУм“ говори со еден
специфичен јазик во кој се испреплетуваат надворешниот и внатрешниот свет и во кој ониричните

елементи добиваат легитимитет
на референти од реалноста (Под
чаршафот / од масата на мракот
/ заспаната јас и мојата будност /
си играме со стрелките од часовникот / на сонот на посакувањето,
„Паралелност“, 13). Таквиот јазик не
содржи дескрипции, ниту импресионистички изјави или јас-конзервации
на мислата, туку упатува, алудира,
претставува, акцентира, апстрахира, деконструира и создава чудни
надреални контексти кои можат да
се перципираат на различни начини,
но не во поглед на идејната премиса, туку во поглед на сензибилизирањето на читателската публика и
нејзиното активно вклучување во
создавањето на значењето. Честопати апстрактните поими оживуваат
и се однесуваат како луѓе, надреалните елементи како да ги сочинуваат
реалните контексти, како сонот да е
внатре во јавето, а ние, иако го знаеме
тоа, не сакаме да се разбудиме, затоа
што се плашиме од неизвесното (од
најстариот часовник, / наместо птица, / молчешкум ѕирка па се вовира
задреманиот континуум, „Контрастно време“, 16).
Има една чистота во изразот на
Мундишевска-Велјановска, но и
строгост која се постигнува со честата употреба на именки од машки
род (досег, дофат, соглед, збег...), на
членуваната форма на именките од
машки род (зборОТ, досегОТ, неизбегОТ, студОТ, стракОТ, мракОТ, летОТ,
светОТ, срцебиежОТ, сомнежОТ, копнежОТ, стравОТ, сонОТ, ноктОТ...) и
зборови кои завршуваат на ост (слободоумност, безумност, умност...) и
тоа станува нејзин заштитен знак.
И по оваа перцепција не можеме а
да не се прашаме: дали и тоа е код,
односно дали се препознава мотивираност во поглед на означувањето?
Се укажува ли со тоа на сериозноста
со која секојдневието нѐ опоменува
дека светот во кој живееме не е веќе
пријателски настроен кон нас и дека
сето тоа е наша вина? Ако го земеме предвид и означеното, односно
интерпретантот, а не само ознаката,
тогаш тоа е повеќе од јасно. Секоја
сема е внимателно избрана, а ако не
постои соодветен збор, поетесата
го измислува. Тоа е исто така нејзина специфика и тоа е евидентно не
само во оваа книга, туку и во сите
нејзини претходни книги. Така вокабуларот станува побогат за нови
сложени зборови кои настануваат
со спојување на два збора и се добива впечаток дека токму на тој начин
најинтимно е остварена споредбата
по сличност која го надраснала најчестиот начин за споредба со помош
на како, па дури и метафоричниот
епитет или метафората од типот А =

Б каде се изедначуваат двете нешта
што се споредуваат.
Целата книга на некој начин претставува игра на контрасти кои не се
лесно забележливи поради скриените мултиплицирани значења. Како
пример ќе наведеме некои од насловите на песните или циклусите: контРАСТи (контраст и раст), стернУМ
(стерна и ум, но и стернум), ретроСПЕКТИВА (ретроспектива, спектива
од спекција), реГЕНЕРАЦИЈА (регенерација како процес на обновување
и генерација кои треба да се разгледуваат во симбиоза), НЕ(ДО)РАЗБИРАЉЕ (неразбирање, до, недоразбирање, разбирање), реПРОДУКЦИЈА
(продукција, репродукција), (С)ПОКОЈНИ МИСЛИ (спокојни, покојни,
мисли), СрАМ (сам, срам)... Ваквото
невообичаено истакнување на подмножества од знаци, односно појавата
зборот да го содржи и својот антизбор или сосема друг збор, е тоа што
нѐ тера да размислуваме постојано
во текот на читањето, но и регресивно да се враќаме за да го преиспитаме првично создаденото значење.
Така, уште на почетокот ќе забележиме дека „КонтинуУм“ е поезија
која треба да се чита со сите сетила
за да може да се пробие кодот. Поетесата го опредметува визуелното
и аудитивното и во реални слики, на
тој начин што цела песна станува литерарен знак, и тоа не само во поглед
на семантиката која произлегува од
арбитрарноста и конвенционалноста
на нејзините структурни елементи, не
само во поглед на различните субјективистички пристапи при читањето,
толкувањето и интерпретацијата од
страна на читателот, туку и во поглед
на мотивираноста на ознаките. Ова
последното се однесува на визуелната слика на песната која се создава
со графичката слика на секоја фонема, на секој збор, стих, реченица итн.,
но и на визуализацијата на фономорфолошките фигури на тој начин што
тие се истакнуваат, со големи букви,
со прекршување на стиховите или
со намерна и мотивирана просторна
организација на буквите кои во некои
случаи почнуваат да личат на своите
референти од реалноста, односно на
своите имагинарни референти. На тој
начин, ова писмо освен што по својата природа е фонолошко, почнува да
заличува и на идеографско, но и на
пиктографско писмо кое е сложено
и не е составено од упростени цртежи што имаат произволни елементи,
туку цртежи во кои други ознаки, знаци, означители се ставаат во функција на создавање на една поголема
графичка слика. Се добива впечаток
дека поетесата создава значење во
значење – тоа можеме да го споредиме со мозаик во кој структурните

елементи или камчињата се слики, а
во тие слики – повторно нови слики
и сѐ така до недоглед. Оваа поезија
на гласовни варијации, игри и повторувања на самогласки (асонанца),
согласки (алитерација), парономазија (зборови со слична форма и различно значење), рима, ономатопејски
зборови и извици со издолжени и
продолжени вокали има нагласена
звучност дури и без да се изговори, заради нивната визуализација
(самотен, / срамотен, / осмртен, /
смртен / е / е / е; Ме лути мислата на
помислата / дека премногу мислам.
/ Треба да се премислам. / Да смислам како да надмислам / секаква
умисла, / а двосмислата да ја сторам промисла; ееееееех, Оооооо,...).
Во продолжение ќе покажеме како
сето претходно кажано во поглед
на кодот функционира во поетскиот
контекст. Да ја погледнеме песната
„Точка. Коса црта/“
ТОЧКА. КОСА ЦРТА /

По сртот на листот
црна
црнка
црта.
Вцрта

два ’рта.
Штом главата
ја сврти
точката црна
из’рти –
срна.
Во оваа песна очигледно е дека
има еден невообичаен знак на почетокот од песната, а тој знак е сочинет
од точки, односно кругови со различен дијаметар и цртички со различна должина и во различни правци
кои репрезентираат глава на срна.
Песната продолжува со лингвистички знаци или уште поспецифично –
со парономазија (црна, црнка, црта).
Таа игра на зборови продолжува со
екстралингвистички елементи, односно ако гледаме одблиску – тоа
се четири цртички од кои две по две
се движат во иста насока, за потоа
преку гласовно совпаѓање на вцрта

и ’рта да се премине во последната
строфа која ја истакнува големата
слика. Сликата станува комплетна
кога читателот ќе се оддалечи малку од листот и ќе ја погледне со еден
поглед целата песна како еден знак,
односно ќе ги забележи пиктографските елементи кои се во нераскинлива симбиоза со фонолошките – во
овој случај пиктографски елемент
не е само главата на срната, туку целата песна, затоа што и распоредот
на зборовите и графичката слика на
буквите станува дел од упростениот
цртеж.
Поетесата како да сака да каже
дека сѐ е континуум, односно сѐ што
постои се состои од многу нешта за
кои порано сме мислеле дека не постојат, а за кои и денес не веруваме
дека постојат. И на тој начин се поставува прашањето дали егзистенцијата е условена од перцепцијата,
односно дали за нешто да постои
треба да има нечие око што набљудува и е сведок за тоа постоење?
Или, ако погледнеме уште еднаш
во насловот и забележиме дека во
„КонтинуУм“ второто У е напишано со
голема буква, тогаш ќе се запрашаме
дали егзистенцијалноста е условена
од постоењето на интелигенцијата,
односно умот, или тоа значи нешто
сосема друго – дека со ум треба да
се мултиплицираме себеси до недоглед во сите наши обиди да си ја продолжиме егзистенцијата на земјата
со сите човечки заложби за развој
на медицината и микробиологијата, физиката, хемијата, генетиката...
Или, со други зборови кажано, треба
разумно и умно да ги користиме научните достигнувања и иновации за
тој континуум да не се сврти против
нас, и тоа во најразлични форми. Со
уништување на природната околина
и загрозување на сопствениот опстанок преку загрозувањето на животинските и растителните видови, со
масовното производство на најсофистицирани средства за убивање,
со алиенацијата на телото и душата
во сите можни облици на колективно
и индивидуално егзистирање, со дехуманизацијата и автоматизацијата
на меѓучовечките односи, со деградацијата на универзалните етички
вредности... и што уште не. Тогаш зошто ги чуваме во карантин / фотоните / на нашата висока свесност? ќе
праша поетесата („Фокус“, 63). За да
заклучи на крајот: Јас не чекам веќе!
// Подготвена сум / за квантен скок
/ во друга реалност.
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ОСВРТ

ТЕАТАР ВО ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Ана Стојаноска

Т

еатарот е најдолговечната уметност. Театарот е и најживата
уметност. Создаден од повеќе
различни уметности, восприеман
низ векови, креиран од внатрешната човекова потреба да игра,
тој е уникатен во неговата суштина – трае само во мигот додека
го гледате. Деновиве, месециве,
живееме живот надвор од театарот, внатре во нашите домови.
А театарот е најпогоден, затоа
што не постои театар ако нема
луѓе што го играат и луѓе што го
гледаат во живо. Клучната референца е – во живо. Во денешните
вонредни услови театарот е најголемата жртва од сите уметности. Сведочиме посветеност на
театарските институции да ни
го доближат театарот дома со
снимки на претстави. Од една
страна, тоа е одлична можност
да го видиме тоа што го создавал
светот во театарот, но од друга
страна е малку болно што нè потсетува дека, барем засега, театар,
според медицинските препораки,
е неможен. Во театар се играат
емоции, а емоциите значат близина. Не можете Ромео и Јулија
да ги дистанцирате на 2 метри,
не може Ричард да ја заведе Ана
на дистанца, не може Орест да ја
убие мајка си ако ги слуша препо-
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раките за недоближување. Короната ни ја покажа вредноста и на
театарот. Потребата да се биде
близу човек што си ја отвора душата и што ни помага ние да го
примиме неговото страдање или
радост.
Сведочиме, исто така, и разни
креативни решенија за создавање, истражување, барање на
нови театарски форми. Прво театарот „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“, со својот проект „Тој
и Таа“, се обиде да најде решение
за тоа како треба да одговори театарот денес. Потоа Независниот
театар Wonderland Theatre ja направи виртуелната претстава
„Илузии“. Што сè е театар денес?
Како тој театар ќе се именува?
Дали е добро да се каже онлајн,
виртуелен, дигитален театар?
Кои се границите на театарот и
дали во денешни услови тие граници може да се прошират? Од
позиција на истражувач и проучувач на театарот, тврдам дека театарот уште многу пред оваа вонредна состојба почна да ги истражува границите надвор од сцената, надвор од театарската зграда,
надвор од реалниот простор
(без разлика дали е канонизиран
како театарски или пак театар на
улица, на алтернативни сцени,
насекаде), па се истражуваше

најмногу интернетскиот простор.
Од интернет-театар до театар
без актер, од онлајн изведби во
живо (таканаречените „стримувани“ претстави) до платформи
кои треба да го сместат театарот
дома кај секој гледач, од театар
за еден гледач до разни редукции на драмскиот и театарски
свет. Но секоја од тие можности
беше додека светот го имаше сè
уште театарскиот простор. Ова
денес е малку поинаку. Театарот
онлајн, снимките на театарски
претстави, значи дека се случил
театар во традиционалната смисла на театарскиот простор и сега
е само пренесен низ виртуелниот. Дигитална или виртуелна
претстава го претпоставува и
виртуелниот простор, но и виртуелните/дигиталните
ликови.
Ако идејата на театарот е да се
размени емоција/енергија од директен контакт, дали може да се
направи тоа денес, кога театарот
е насилно врамен во просторот
на мониторот од кој следиме што
направиле театарските уметници? Уште ликовите на Чехов,
во доцниот 19 век, нѐ убедуваа
дека театарот треба да ги најде
новите форми. На денешните театарски уметници затворени/изолирани дома е сега редот да ги
најдат новите форми. За поздравување е идејата да се истражува интернетскиот свет, виртуелните простори, можностите да се
пренесе илузијата на театарската прашина во стерилните уреди низ кои го гледаме обидот на
театарот да се допре до својата
суштина. Иако создаден од сите
уметности, восприеман со сите
сетила, денес театарот треба да
се пресоздаде себеси без да ја
заборави својата примарна идеја
– човекот што има потреба да
игра и човекот што има потреба
да гледа. Останува да веруваме
во непокорливата, пирејска сила
на театарот да ги преживее сите
предизвици на современието и во
новото време и преку драмските
текстови што ќе го отсликуваат
ова време на вонредна состојба,
но и преку комплетно сменетиот
однос кон театарската сцена, ќе
продолжи да опстојува и низ вековите што ќе следуваат.

Современа македонска проза

ДВОДЕЛНА ДРВЕНА
КУТИЈА СО АЛАТИ ЗА
ОНЕОБИЧНУВАЊЕ
НА СЕЌАВАЊАТА ВО
ПРИКАЗНИ
Методи Златанов

П

атеката од правоаголни сребрено-зелени камени
плочи, вешто изделкани и измазнети од стихиите,
води до градината, нагоре низ ’рѓосаната лимена
вратичка, крај која во накривениот трем стојат буриња
што со години чуваат во себе само некоја стара застојана
темнина. Внимавај на камениот праг, тој е секогаш за неколку
милиметри повисок од тоа што го очекува првиот чекор во
светот од онаа страна: три тераси од песоклива црвена
земја, оградени со ниска камена ограда, во која изобилно
расте сѐ што може да ја поднесе незапирливата влага. Солзи
безмерни. Дожд врне скоро без престан. Всушност, само грст
денови во годината, освен оние месец или два што никој ни
на шега не ги нарекува лето, е времето кога и земјата и небото
можат да здивнат во бездождие. Сливниците по подѕиданите
рабови и леите се тука не за да ја доведат водата, туку за
да ја пропуштат низ каналите што меандрираат меѓу куќите
до незаситната река, како разголен крвоток. Птиците со боја
на пепел или тресет ги стресуваат крилјата пред секој кус
и невешт лет низ стежнатата празнина што често е нешто
погусто од магла и нешто потивко од дожд. Предметите
од печена земја и дрво не траат долго. Саксиите и ведрата
под олуците, клупите од дабови талпи, гредите, ќерамидите
и римските тули се просто икони на неминовна разградба.
Корпуси, сиест тела, што го пренесуваат ритмот и одекот
од безброј водени удари во слободен пад. Ветрот одвременавреме ја менува интонацијата. По улиците, тука и таму
лежат расфрлени немирни огледала, закрпи во кои ништо не
се огледува. Напразно-непразно.
Оди по мене. Местото што сакам да ти го покажам е на
највисоката точка, од северната страна на првата каскада,
каде некогаш имало колиба или засолнето огниште.
Симулација на дом. Ембрион.
– Не се роди ниту грд, ниту накажан, но убавината одамна
ја имаше загубено секоја вредност во срцата на дождарите,
твоите предци. Беа минале само неколку месеци од денот
кога се роди. Дедо ти, токму на ова место, те погреба ноќе,
тајно, – поради срамот од луѓето. Не сакаа никој да разбере

за тебе, за причината на твоето заминување. Само тој
знаеше зошто.
– А мајка ми?
– Мајка ти одбра да не знае. Со години потоа им праќаше
пари за да не го заборават, или продадат местото.
– А зошто ме предупреди за прагот и темнината во
бурињата?
– За да разбереш дека знам... дека се сеќаваш. Не
задржувај се долго. Се слуша некоја вознемиреност долу,
во старата куќа. Светилките се палат необично рано.
!~!
Обично рурално живеалиште. Приземје и кат (подаден
кон калдрмената уличка отстрана). Источната половина,
како бележана со невидлив нож, или некое слично
мислено сечило, е десеткратно пораспадната, сиест
пооштетена, поради некоја внатрешна жажда, веројатно.
И куќите се разболуваат, – помислив, но не наполу и не
со ваква геометриска прецизност. Темелот беше солиден,
еднообразен, а прекумерната влага не беше ништо ново,
ниту заканувачки менливо. Како лице на стара, некогаш
убава жена, кај која источната (срдечната) половина
видливо остарела или овенала побргу. Морничаво чудно.
Тажно чудно.
Првата врева пред разденување ја направија камионите
од каменоломот и момчето што разнесува млеко. Нешто
подоцна на раздвиженоста ѝ се приклучија портите
што без ред се раскрилуваа како механички птици и
засипнатото лаење на некој пес скитник.
Во тесната леа под прозорците на приземјето (отсекогаш)
растеа коприви, перуники и тикви. Ластари испреплетени
и бујни како некоја древна помпезна парабола. Под
пододраснатите тикви редеа по еден широк рамен камен
за да не скапе плодот пред да ја достигне очекуваната
зрелост и тежина. На децата им даваа дрвени налани
или гумени обувки, од истите причини. Водата е свиреп
господар.
Секој намерен минувач по тесната уличка крај камената
ограда (зашто случајни минувачи не постојат), го обземаше
некое чувство на постојаност штом ќе погледнеше кон
скалестата градина и куќата во нејзиното подножје. Но
тоа не беше заради питомите каскади, не беше ни заради
премолчениот малечок гроб на највисокото место, не беше
ни заради куќата со прекршен метаболизам, не беше ни
заради собата на катот што запамти нешто разболено, не
беше ни заради креветот во најсеновитиот агол до вратата,
ни заради секогаш чистата постела врз него, не беше ни
заради човекот што тој ден се разбуди (како што ќе се
разбуди уште четири илјади и единаест пати (и потоа нема
да се разбуди), туку заради сонот што не во него, ниту како
дел од/до него, како некој врзоп од топлина, туку низ него,
непрекинато и истрајно ја врзуваше својата стварност во
јазли неразрешливи.
Ако јас сум, тогаш сонот не е, и ако сонот е, тогаш јас не
сум, – помисли оној што се разбуди. Намерниот минувач.
Ја спуштам мојата замислена остарена дланка врз
рамото на дедо ми, потоа врз рамото на татко ми, ни жежок
ни студен симболичен гест. Раката на мајка ми, онаа што
дава, што плаќа, неукрасена, благо ја стегам во поздрав без
предзнак, загледан во безбојниот нокот на палецот. Обете
дланки, и мојата и нејзината, имаат скоро по осумдесет
години. Восок и сини меандри, како оние што истекуваат
кон незаситната река. Објаснувањата само ќе ги поплават,
ќе ги разнебитат мирните брегови. Ќе внесат нешто
топографски апсурдно. Лагата може да биде вистинита,
но не може да биде вистина. Вратата се заклучува само од
едната страна, од страната на премногу личните проценки.
Темнина без примрак.
Убавина зачната во насилство.
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СРЕДБА

на гробот на татко ми

Топлиот снег паѓа со нозе на гулаб
врз твојот спомен. Се фаќаат зборовите
како воздишка врз стакло.
Така, велиш, тагата пласти
врз небесен плочник по кој чекорите врват,
избегнувајќи караница со минливото.
Среде неразбрана историја, јас гледам,
како во зимата на светот,
кај си ги погребал заблудите.
Барем да научам од твојот дваесетти век,
слеп како Едип, каква чума нè чека
во третиот милениум.

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА
ПОЕЗИЈА

ИЗБОР ПЕСНИ ОД
КНИГАТА „ТРЕВОГА“

(СЛОВО, 2020)

Иван Додовски

Гледам таму, како во матно огледало:
револуции, крв, сурова посветеност.
А утре? Лажен мир и рамнодушност?
Си има смисла оваа агонија. Едвај нешто
да разбираме. На два брега стоиме грб спроти грб.
Како во бунило. Само таму, во вечноста – лице в лице.

НЕБЕСНА ИТАКА
Катаден вие таа подводна карпа
и мене ме демне. Морето.
А совеста прикован ме крепи.
На јарболот, многулетно жеден.

МОЛИТВА

Никој не го знае искушението
дури не лизне од горчливото море.
Се мрешкам од остров до остров.
(Не се борам со светот. Со себе!)

Варди ме од лош совет во свеста,
од лоша мисла што се тиска за простор,
од убави стии што пиштат со звук
на откинат спомен за кого нема повтор.

Моите лукавства се веќе шега,
измислена приказна за Троја.
Ме горат црните замки на векот:
од идното полукав никој не е.

Варди ме од мене, од самата поплава
што иде да срони сè што ѕидам,
од лудост, од порив, од сè што мине:
варди ме, дај ми да ридам.

Кој е радосен, кажи ми? Кој ветер
е јужен? Каде има плима?
Кој брег е мојот брег за почин?
Треба ли да ја раскажувам пловидбата:

Варди ме зашто кршен сум, кревка ветка,
векот ме турка и немам обѕор,
сè се врти како чекрк и се спушта
во непознат бунар, а се нема ведро.

во западните предели пиштат тела
ужаси виденија крв пароли
превртени утроби и блуд
задоволства од свила и гнаса.

Нема вода. Нема ден. Нема мира.
Подвиг само во кој втренчено се вѕирам.
Варди ме од сè што иде како црно светло.
Варди ме од светот, и светот од мене варди го.

Патувањата завршуваат на Исток.
Зад опаш светот ми тоне.
Секаде е ист. И на умирање.
(Како што ми рече богословот од Патмос.)

ГОЗБА

Но, Итака! Само да ја видам!
Само таа љубов уште трепка
зад секое смирување
и ме пече како сол во рана.

Штракаат виљушките и ножевите.
Жив џигер, ситно сечкани гени,
свежи тела од пазарот на невините.
Балканско мени за пребирливите.
Бели престилки под брадите.
(Префинето изгледа злото.
Цивилизациска придобивка!)
Голтка шампањ – здравица за компромисите.
Под масата, во бирократски папки
спијте среќно вие – босите и голите.
Сега се важни лажичките (слобода)
и секако, секако – процесите.
Лукава истрајност и ладнокрвно лукавство.
Ни трпка да им полази по вените.
Јадат, пијат, ждригаат задоволно –
зад маската на промените.
Изгрицкани, исшмукани, никакви,
излегуваме негде, од Вашингтон до Брисел,
како катакомбни мартири,
низ канализациите.
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Иван Додовски (1974) е професор, поет, раскажувач, книжевен и
театарски критичар, преведувач и научен истражувач. Студирал
општа и компаративна книжевност со американски студии во
Скопје, а магистрирал во областа на македонската книжевност
и наратологијата. Докторирал на Универзитетот во Нотингем,
Велика Британија. Остварил истражувачки престои и држел предавања во Велика Британија, Германија и Словачка. Објавил три
книги поезија („Седенка со ликот“, 1991; „Луда луна“, 1995; „Света
лудост“, 1999) и една збирка раскази („Големиот куфер“, 2005),
кои се преведени на англиски и на германски јазик. Негови песни
се објавени на англиски, хрватски, албански, бугарски и романски
јазик. Застапен е во неколку антологии на современа македонска
поезија и расказ, а добитник е и на неколку меѓународни книжевни награди. Член е на неколку книжевни асоцијации. Претседавач е на Македонскиот комитет на Европската мрежа за драма и
превод „Еуродрам“ со седиште во Луксембург и Париз.

И токму оттаму каде што сум застанал тогаш, Иван продолжува со
тревожните повици до задреманата
интелигенција запишани во поетската збирка ‘Тревога’.“

РЕЦЕНЗИЈА

ЧОВЕКОТ КАКО
ИНСПИРАЦИЈА

***
„Кога се чита поезијата на Иван Додовски ги слушате литургиските литании на Арво Парт.“

Отец Стефан Санџакоски
Фрагменти од промотивна реч на о. Стефан Санџакоски, одржана на промоцијата на поетската книга „Тревога“ од Иван Додовски и ликовната изложба
„Куферот на Макс Фриш“ од Владимир Симоновски
„Ако за нашиот јазик се зборува како
за наша татковина, тогаш и кажувањата за секој автор, па и за нашиве
Иван и Владимир, треба да почнат
од јазикот. Нивниот јазик е условен
од нивната определба за поезијата
или за скулптурата. Така и двајцата
зборуваат со два целосно подруги јазици. Гледајќи формално, тоа е така,
но тоа така не е, ако гледаме суштински. Од една страна, и кај двајцата е
забележителна едноставноста на
библискиот јазик, од друга страна,
пак, сета сложеност и драматичност
на возвишениот философски израз.
Нивниот јазик го облекле во хитонот
на една поетика оригинално ткаена
од неброени симболички јазли. Нивната демистификација им е можна
само на посветените во јазикот на
свештените поетски логоси, како и
на длабоките и непоткупни зеркатели на историската стварност. Вечерва се ставени во синергија поетската
и ликовната вештина на творење. За
нивно целосно разбирање се потребни задлабочени и ангажирани херменевтички зафати. Тоа што не можам
да си допуштам себеси е талкањето
по Гутемберговата галаксија и покрај тоа што за правилно разбирање
на ерудицијата и енциклопедизмот
на Иван Додовски и Владимир Симоновски и тоа е нужно.“
***
„Во зенитот од творечките аскези и
на двајцата сотворци со Творецот е
човекот, неговата историска судба,
како и смислата на историјата. Да,
човекот е нивна инспирација во творештвото, но не кој-годе човек, туку
човекот набљудуван низ призмата
на Богочовекот, објаснет во теантрополошките белешки на колосалниот
кападокиски философ Григориј Назијанзин. Во нив, гораздиот богослов
влегува во најмистичните зони од
богомислениот светоглед. Притоа,
без да се изгуби трезвеноумноста за
тоа дека некои вистини за Бога, за

човекот и за светот ги превозмогнуваат капацитетите на човечкиот ум.
И Иван и Владимир, подобно на
големиот Кападокиец, се задумано
надвиснати над апофатските амбиси
и како вистински мистиси го мислат
и го промислуваат кростоносниот
пат на историскиот човек во сите негови бурни и драматични мени и промени. На тој начин, двајцата учествуваат во процесот на преобразување
на творечките енергии во етички и
естетски еквиваленти на темелните
христијански идеи. Така се случува
тајната на преобразување на минливиот историски миг во неминливо
уметничко наследство. Тоа е тајната
за згуснатата убавина на светот. Тоа
е мистеријата за красотата на човекот проникната од невенливата убавина на Бога.
***
Пред 21 година (1999) имав чест
да ја промовирам поетската книга
на Иван Додовски ‘Света лудост’ во
просториите на Битолскиот театар.
Истите зборови што тогаш сум ги кажал можам да ги повторам и денес.
Но, ќе се задржам на последните
мисли што тогаш ги бев изрекол:
‘Поезијата на Иван Додовски е
егзегеза на опитот. Оттука во светогледот на поетот егзегезата е поистоветена со теологијата и обратно.
Иван го химнослави Бога, кој станал
достапен преку доживеаното откровение и мистичното искуство. ‘Удавен во срцето го слушам него’, т. е.
потонат со умот во срцето го слушам
Бога. Сепак Бог останува одандестрана и на тоа негово искуство и доживување, по природа непристапен
и скриен во апофатските длабочини.
Ставот на Иван Додовски фундиран
во опитот и апофатиката е типично
паламитски и моќен да ги предизвика и раздвижи македонските интелектуални кругови.’

***
„...чудесната поврзаност на поетот и скулпторот со свештеникот. И
тројцата живеат вистински кога литургисуваат и секогаш живеат кога
богослужат вистински. И тројцата се
клирици на Логосот и литурзи секогаш кога дејствуваат како сотворци
на Творецот.“
***
Иван и Владимир се движат секој
по својот животен пат, имајќи го Христа за последна дестинација на сите
нивни историски патувања. Нивните
креативни патувања низ времето и
просторот на овој свет и век асоцираат на патувањето на светите
апостоли Лука и Клеопа по патот за
селото Емаус. Христос е нивен постојан придружник. „Заминувањето
со куферот на Фриш е заминување
кон вистинскиот дом“... – забележува ликовниот критичар Владо Ѓорески. Иван, пак, располага со смисла
за беспрекорна мера. Философската
категорија на Аристотел за „златната средина“, реафирмирана и
христијанизирана од светите византиски философи, си наоѓа целосна
реализација во мисловната икумена
на поетот Додовски. И токму овде ја
добивам одгатката за загадочното
прашање: На што се должи успехот
на Иван да биде мислител еднакво
интересен и прифатлив за Истокот
и за Западот? Овој поет и научник
ги дава одговорите на „проклетите
прашања“ копнежно очекувани од
човекот на сите историски еони. Нивното издигнување до височините на
универзално важење се случува со
силата и дејството на верата и знаењето, но и со умешното врамновесување на моќниот и продорен ум на
поетот со чистите предели од срцето
на скулпторот. Поради тоа, според
В. Ѓорески, „се случува метаморфоза на светлината на нашите души“, а
Њубовта е единственото што се има
и што во смртта и животот спасува
од приземниот, до болка суров материјализам“.
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ПРЕПЕАНА ПОЕЗИЈА
Илир Паја

Препев од албански јазик
и белешка: Мустафа Спахиу

КРПЕНИТЕ КОШУЛИ НА ОБЛАЦИТЕ
Небото се крпи од облаците.
Конецот на ветрот поаѓа-доаѓа,
како излезен од рудникот каде чорапот
мириса на крв под нозете.
Во женска подуена кошула
Балон... ветрот не може да изгуби
Такви гради за небото.
Во рацете на еден маж.
Ветрот ги шие прстите.
Бидејќи работата не може да му даде дозвола
Ниту на еден прст...
И ако неговиот татко починал... на другиот крај
Од работата...
Сè е закрпено.
Зборовите не минуваат низ иглата.
За да го раздерат небото.
А потоа да го гледаат како се раскинува.
Додека небото не го покаже
телото што го крие.
Да избере облаци.
Ветрот ги зема чевлите на луѓето.
Го подигнува нагоре додека ги прогонува.
Додека босите нозе обуваат чевли како некогаш парчињата
Каде војниците ги собираа нозете.
Бидејќи чорапите врз крвта на нозете
Ќе наликуваа на убиени облаци
Каде ветрот ќе минуваше
Како конците кога
Ја зашиваат раната.
Крпените кошули на облаците беа прогонети кога
на градите им пресуши
Млекото.
И ветрот што насекаде скита
Влече небесни дамари.
Можеби невидливи.
Но, од болка испуштаат
Крикови на нозете од штотуку
Убиените чевли. И облаци
Што обуваат чорапи
Дамкосани со крв.
Крпената кошула на облаците
Денот ја фрли преку рамо
Со едното крило изгубено... ноќе...

НА ВЕТРОТ НЕ МУ ДАВААТ ДА ЈАДЕ
Не беше доволен падот на лисјата во есента
За ветрот да се најаде како статуа.
Ниту зимата. Овој татко напуштен
Што спие на дрво. Каде од осаменоста во ноќите
Дрвото личи на убиец...
Не е доволен крикот на ветрот
За земјата да никне семе на болката.
И зошто штетникот ја чува ноќта
Како заспаниот...
Ниту една планина. Каде ветрот раѓа облаци.
Каде го опкружуваат како водачот.
И зошто народот поле.
Ги раскопува корените на нозете.
Доволна е сенката на жената
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ПАДНАТОТО КЕЧЕ НА МЕСЕЧИНАТА
Ноќта беше погодена од несоница
Одмазда.
Ехо на еден истрел
Ги подигна од ужасот самите пештери,
Долини, патеки,
Константин го испиша името
На гробот...
Небото сега паѓа врз месечината
Ѝ се прикрадува на ноќта.
Болката бликна.
Падна кечето на месечината...
Во близина облак во црнина.
На планините снегот потемне.
И волците го заборавија гладот.
На една кула месечината падната како
Телото кое паѓа истуркано од смртта
Право кон својата сенка.
Понесе земја колку за еден ден...
Утрото се подигна
Со преврзани раце.
Патот се издигнуваше како крвта под
Нишан.
Втор истрел дента
Ја погреба месечината.
Додека небото ја врза за појасот
Втората вечер.
Сега без месечина еден грст бела коса
Го проседува телото
На невиното дете!
Ако месечината е отстранета
Од ноќта по тропањето
За некаде.
Гостољубието останува
Насмевка.
И третиот ден полна месечина.
Сега падна една ноќ... жива...
Првата што ја успа
Беше темнината...

Илир Паја (1971) е роден во Драч, Албанија, каде
што дипломирал на Филолошкиот факултет,
на Отсекот јазик – литература (1991 – 1995) и
магистрирал (2009 – 2011). Автор е на неколку
книги и поетски збирки, а во книжевниот печат и
списанија редовно објавува студии, есеи и поезија.
Учесник е на изданијата „Поетека“, одржани во
Драч (2006 – 2010). Во 2011 година учествувал на
настанот „Поетски Медитеран“ во Палермо, Италија,
а во 2013 г. се претставува со своја поезија на
мултимедијален настан во Рим.
Ако ветрот го обременува нејзиното тело.
Кога едно дете ги шири рацете.
И ветрот ја зголемува машкоста
Ветрот... Последното движење на гладниот
Човек...
Молитва.
По јадењето на ветрот не му останува ниту еден збор.
Ниту едно „шумолење...“
Ниту да се замота некаде
Било да е и со завој.
Прекривка... превез... ткаенина… да се скрие бездната,
А рудникот... сенка на земјата при умирање.
Смрт на небото без сенка.
Сенка на еден лет.
Бидејќи земјата се издигнува...
Најадена воскрикнува како по предавство.
И паѓа ничкум... ветер.

***
„Романот на Гордана Михаилова Бошнакоска [„Потрага по приказна“] е роман на патувањето. Како начин на
бидување во светот. Со секоја нова воздишка расеана
онаму каде што патува мирисот на топ-каранфилите,
каде што патува понесеното сеќавање на допирот, каде
што досега сензуалноста на асоцијациите кои го читаат
романескното кажување, приказната на оваа ‘потрага’ е
онаа за заемните допирања.“
Наташа Аврамовска („Ние во времето“, Магор, 2006)

КРИТИЧКИ ОСВРТИ

СКАПОЦЕНИТЕ
МИГОВИ
Кон творештвото на Гордана
Михаилова Бошнакоска
„Прозата на Гордана Михаилова Бошнакоска е некако во
сенка на нејзиното поетско творештво. Неправедно маргинализирана, нејзината проза е, сепак, составен дел на
единствениот творечки профил на оваа дама, втора врата на нејзиниот книжевен дом. Михаилова Бошнакоска е
авторка на една збирка раскази, ’Босфорско лето‘ (1984),
и на еден роман, ’Потрага по приказна‘ (2001). Иако временски оддалечени, двете прозни книги се некако органски поврзани преку приказната и креацијата на ликовите,
како и според тематиката и сродниот сензибилитет...“
*
„Ликовите во прозата на Михаилова Бошнакоска егзистираат токму во еден таков меѓупростор и меѓувреме,
тие спонтано преминуваат од еден во друг идентитет,
од постоење во непостоење и обратно, налик на оние
две жени од извонредниот расказ ’Желба за фотографирање‘, кои се невидливи за сите други, освен за фотографот и неговиот апарат, но чиешто постоење на
крајот од расказот е документирано со фотографијата
како материјален доказ за вистинитоста на имагинарното... Нејзините протагонисти, како по правило, постојано
се вознемирувани од ексцентричните состојби на свеста:
халуцинации, анксиозност, чудни соништа, сомнабулни
визии, кобна љубопитност... Но сите тие изместени состојби, во крајна инстанција, се во функција на дилемите
околу нашиот идентитет. Фантастичната игра во времето
и просторот, темата на двојството, или кажано во кортесарски стил, ’замена на местата‘, изобилство портрети и
фотографии, огледалото како реквизит, натаму елементот на водата или куќата како градба, кои доминираат во
прозата на Михаилова Бошнакоска, не се само олицетворение на женскиот принцип, туку и потреба од интеграција на нашето внатрешно битие, на мислите, спомените,
и на соништата, со еден збор, потрага по идентитет.“
Лидија Капушевска-Дракулеска
(„Мозаик од гласови“, Магор, 2018)

***
„Поет на скапоцените мигови“
Она што особено ја возбудува оваа поетеса е мигот.
Таа е фасцинирана од таа отсечка на времето што стои
помеѓу минатото и иднината и која ја определува точката во која најинтензивно ја чувствуваме и минливоста
и вечноста. Нејзината основна поттикнувачка страст
произлегува од желбата тој миг да биде запрен и забележан токму во неговата минлива трепетност. За неа,
несомнено, чувството за мигот е врвна вредност на поетскиот сензибилитет, и напорот тој да биде фиксиран
во стихот за неа е еден од насилните пориви што водат
кон поетската креација.
Два најчести збора во оваа поезија се: „невидливо“ и
„бесконечно“. На својот пат низ пределите чиишто линии
се двоумат помеѓу имагинарното и стварното, Михаилова Бошнакоска е водена од својата желба да го опише
невидливото и да го допре бесконечното: трагичната невозможност на тој потфат ја претставува, всушност, постојаната драма што оваа авторка ни ја прикажува како
суштинска за личноста на творецот, но и за човековата
егзистенција воопшто.
Соочена со овој предизвик, Гордана Михаилова Бошнакоска уште од својата прва збирка ги има напишано
стиховите: Се откажавме од вечноста...
Влада Урошевиќ, кон „Исповедта на сликарот“
(Макавеј, 2018), во „Културен живот“ 1-2/2020
***
„Своето поетско ‘јас’ кое понекаде го истакнува сосема
децидно, сака и постепено успева, тоа поетско ‘јас’ да
ни го наметне, како да е ‘ние’, да се идентификуваме со
него и да падне границата меѓу текстот и нас, читателите, односно да нѐ упати на таков вид читање и толкување кое ќе нè заведе, ќе нè освои, та тоа ‘јас’ ќе биде
ознака и за нас, за секого од нас поединечно....“
Слободан Мицковиќ
***
„Со книгата ‘Нордиски љубовници’ Гордана Михаилова Бошнакоска остварува вреден влог во збогатувањето
на нашата љубовна лирика. Зашто во овие песни освен
нагласениот лирски изблик и штимунг, ние откриваме и
фабулативен след на вешто компонирани сегменти од
случки, спомени и писма, монолози и дијалози со впечаток на стихувана хроника за една љубов.“
Тодор Чаловски
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НЕМОЈ ДА ОДИШ ВО ЕГИПЕТ

ДОМАШНА ПОЕЗИЈА

КОГА ЖЕНИТЕ
ПИШУВААТ
Гордана Михаилова Бошнакоска
ПИШУВАЊЕ
Кога мажите пишуваат
сите дома стивнуваат
се однесуваат
како да не постојат,
никој не смее да влезе
во одајата за пишување.
Кога жените пишуваат
сите се точкаат низ куќата.
Внуките ги покажуваат
новите фустани,
тие се закачуваат некаде
меѓу редовите во песните,
ќерката прашува:
„дали е доволна оваа сол
за компирите што се варат“
и тие се закачуваат некаде
меѓу редовите,
во компирите што се варат.
Кога жените пишуваат
мажите ги прашуваат за вратоврските,
дали се добри за оваа или онаа пригода.
Комшивките бараат на заем брашно или јајца,
за да ги испржат „париските шницли“.
Овие прашалници ги размрсуваат текстовите
на жените што пишуваат.
Кога мажите објавуваат книги
сите дома прославуваат
жените им прават торти,
другите од по дома
купуваат вино и виски
и така сите се радуваат
на новата книга.
Кога жените објавуваат
сите дома се исчудуваат
Кога сето тоа е напишано, прашуваат
„Пепелашка, Пепелашка го стори тоа“
одговараат жените што пишуваат.
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Избезумено ѝ вели мажот на жената,
зарем не гледаш на телевизија како
речиси секојдневно ги напаѓаат
автобусите со туристи.
Еве вчера запукале врз автобус
со германски туристи,
а во автобусот каде ќе бидеш ти
не знаеш што може да се случи
утре, задутре, прекутре.
Толку убаво се сместивме
во куќата на тетка ми
сè средивме се утепавме од работа
и водоводот го направивме
купатилото работи чешмите
имаат вода и таа не е црвена
се исчистија цевките и теписите
се испрани и ти го најде бележникот
на тетка ми Елеонора, што ти беше
многу важно да го најдеш.
Сите овие ѓурултии ни поминаа
и сега може убаво да си останеме во
Охрид и да ги проучуваш записите
од бележникот на тетка ми
сè е убаво средено чаршијата ни е под нос
кајсијата во дворот мирно си зрее
се појавуваат полека полека неjзините бои
дворот е исчистен од тревиштата
насадени се цвеќињата спремни се
да ги појават нивните убавини
нивните сокриени изненадувања
ти се молам немој да одиш во Египет.
			

*

Жената го држи бележникот на Елеонора
полека го прелистува ги открива буквите
од ракописот нивните посебности
ама сè во него е навезено од невидливата
рака на Елеонора нејиното заминување
со пајтон од Охрид преку Битола со возот
до Солун од Солун со воз до Атина
од таму пак со пајтон
до пристаништето во Пиреа
на бродот за Александрија.
Го склопува бележникот погледнува во мажот
и отсечно вели: одам за Египет.
Тој избезумено ја гледа
се фаќа со рацете за глава и излегува.
Жената го слуша тресокот на вратата
влегува во одајата и започнува да се пакува.
Се јавува во туристичката агенција
прашува има ли авион за Египет
има ли една карта.
Има и едно и друго ѝ одговараат,
сезонава има сè за Египет.
Знам ѝ одговара жената,
таму сега зачестени се нападите
врз странските туристи.
Молк од другата страна.
Жената за миг како да е во недоумица.
Енергично продолжува да се пакува.
Дали да го почекам да се врати,
си мисли во себе и сепак продолжува да се пакува.
Што помалу алишта само во една торба,
си мисли оди до автомобилот и заминува.
Кајсијата ќе зрее и без мене
цвеќињата ќе си цутат а јас ќе бидам
во Египет.

НИКОГАШ НЕ СУМ ПЛИВАЛА ВО
ТИХИ ОКЕАН
...Нејзината душа поголема е од океанот...
(Фиона во „Трите кралеви“, Вилијам Шекспир)

Никогаш не сум пливала
во Тихи Океан
а сум стоела на песочниот брег
и брановите доаѓале до мене
до моите стапала боси
јас со капа на глава
а тие доаѓаа и доаѓаа
неуморно до босите стапала
ме вовлекуваа во желбата
да запливам макар за миг
во неговата темна тишина
во неговата несогледлива далечина.
Не, никогаш не сум пливала
во Тихи Океан.

НЕБОТО РОЗОВО И БИСЕРНО
Сети се на срцето пораките
што ти ги праќа
од небото розово и бисерно
Сети се на билјурот
по кожата што ти шета
нежно ти се лепи
ти во сенката си на палмата
а капките што сонцето
ти ги праќа низ чипката
од палмините гранки
се во една блага рака што те води
преку темната вода
до небото розово и бисерно.
Сети се сега на срцето пораките
што ти ги праќа
во заодот розов-бисерен.

МУЗИЧАРОТ, БОСТАНОТ И ЖЕНАТА
Се разлеваа звуци од виолончелото
во природата.
Музичарот беше на единствениот
трап врз столчето седнат
во полето.
Околу него дињите го ширеа опојниот
мирис од нивните зрели тела,
лубениците шушкаа и крцкаа
овие звуци излегуваа надвор
од нивните корупки
и се слеваа со звуците на виолончелото.
Тој со затворени очи
внесен,
ги голташе мирисите
од зрелиот бостан.
Жената стоеше покрај музичарот
во августовското смирување на денот.
Бостанот испаруваше под залезот
потта ѝ го лепеше фустанот
врз кожата,
од телото излегуваше таа жештина
и се мешаше со врелината
на заминување.

Нејзиното тело стана видливо
под фустанот проѕирен, свилен.
Таа само воздивнуваше,
а Музичарот свиреше.
Кога заминуваа, чуварот
им даде лубеница и диња.
Бостанот им го размириса станот
во кој живееја.
Им ги засекоа телата
и се насладуваа од нивната суштина.
Виолончелото потпрено во аголот
во себе ја свиреше мелодијата
што утредента
треба да ја научат Тој и Таа.
„Ова беше чудна слика
за моето постоење,
меѓу бостанот,
моите звуци таму
беа понакви
од оние што обично
од мене излегуваат“
си мислеше виолончелото.
Течната сладост од лубеницата
се разлеваше врз масата
и врз нивните лица.
Дињата ги опиваше
и тие легнаа да спијат.
Постелата беше голема и сина,
ја совладуваа нејзината далечина
и полека, полека
се доближуваа.
Човекот што ги гледаше
од далечината
мислеше дека ова е нешто
што не може да се случи.
Жената и Музичарот
ги поткренаа главите
и погледнаа во него.
Се случува, му рекоа.

КАНЕО
Длабок амбис пред тебе стои
во кој сите мои години
се ронат.
Далеку од водата сув гуштер
те лази.
Твојот изгубен цвет
во мојот крвоток
бега.

УНИВЕРЗУМ
Океан
Море
Река
Извор
Влегува
Слаткото
Во
Соленото –
Владее.
Пролетни мириси доаѓаат од
Универзумот.

ВЕСТ
Ако сакаш да излезеш од дома,
одиш кон излезот од куќата,
но не можеш да излезеш.
Одиш кон другата врата
и кон другите врати,
гледаш сите се затворени.
Се упатуваш кон прозорците.
Еден по еден,
се обидуваш да ги отвориш.
Одиш кон малите прозорци
од бањата и од WC-то,
но и тие се затворени.
Се упатуваш кон решетките од гаражата,
низ нив не можеш да се провнеш
и тогаш забележуваш
една ненамерна дупка во ѕидот
низ којашто поминуваш.
Се наоѓаш на улица
и одиш кон продавница
од којашто секој ден купуваш леб.
Гледаш дека таму е сега
дуќан на некој чевлар.
Одиш кон поранешниот
дуќан на чевларот,
мислејќи дека е таму лебарницата,
но таму е сега фотокопирница.
Во фотокопирницата фотокопираат
венчаници, изводи за родени
и посмртници.
Ја здогледуваш твојата посмртница
со твоето име и презиме
и со други податоци,
кои го потврдуваат твоето умирање.
Избезумено трчаш кон куќата
и сакаш да ѝ побегнеш на веста
за твоето потврдено умирање.
Се упатуваш кон портата
таа е затворена.
Се обидуваш да влезеш
од другите врати,
но не ти успева.
Ги проверуваш по ред прозорците,
и тие не те пропуштаат.
Доаѓаш до решетките на гаражата,
не можеш да се провнеш низ нив.
Се сеќаваш на дупката во ѕидот
од којашто излезе.
Таа е сега намерно затворена.
Остануваш надвор без леб,
а ветерот како есенско лисје
врз тебе ги пласти
листовите од фотокопирницата.

БЕСКОНЕЧНОТО
Ако на сон ми дадеш леб
и јас гладно го јадам
Ако на сон ми дадеш вода
и јас жедно ја пијам
Ако на сон ми дадеш пари
што да купам
што да купам.
Купи го сонот
Во кој ти давам леб
а ти гладно го јадеш
Во кој ти давам вода
а ти жедно ја пиеш
Во кој ти давам пари
сонот да си го купиш.
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ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА

ОД ЛИСИЦА
ДАМА
НА СИТЕ ЛИСИЦИ
ВО МОЈОТ ЖИВОТ

Јиржи Кратохвил

Г

осподарот молчешкум помина покрај
својот голем портрет насликан во оптимистички бои и потоа погледна наоколу.
Значи, овој е тој прекрасен храм на науката целиот изграден од условни рефлекси, како што египетските саркофази се граделе – се подзамисли
Господарот – веројатно од лепешки од камили,
нели?
Стоеја пред него во бели мантили, малку подизвалкани од животински измет, што ѝ приличи и
претставува дел од нивната научна работа.
Па, каде е, маладци?
Го поведоа низ лавиринт од ходници, каде уште
двапати го пресретна неговиот сопствен портрет,
а еднаш портретот на И. П. Павлов. Но прашање е,
си помисли Господарот, дали портретот на Павлов треба да биде во иста големина како мојот.
Та, мора да има некаква хиерархија помеѓу оној
што ги научи кучињата да се лигават кога ќе им
се заповеда и оној што го научи целиот свет да се
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лигави кога ќе му се заповеда. Добро, ќе наредам
да се намали портретот на И. П. Павлов или да се
зголеми мојот. Ќе им оставам ним, на момците, самите да изберат една од алтернативите, за да имаат чувство на слободно одлучување. Се разбира
дека си го заслужија тоа со оглед на напредокот
што го постигнаа во истражувањата на условниот
рефлекс. Но, да видиме што сè измислиле врз база
на наследството на покојниот академик.
Тука. Зад едно стакло, во малечко дувло, за првпат виде младенче од лисица, едно малечко лисиче.
Подигнете го стаклото, нареди тој.
Не лутете се, Господару, но тоа никако не би ви го
препорачале. Многу нешта има научено, ама уште
во неа се задржани животинските инстинкти. Има
многу остри заби.
Подигнете го стаклото!
Господарот храбро ја подаде раката и во истиот
миг лисичето се исправи на задните нозе, замавна
патетично и со изговор на каков што дотогаш никој
не бил дресиран, извика: Да бидеш жив и здрав,
Јосифе Висарионович, ти бесмртен градителу на
општото и специфичното.
Господарот за миг застана, а потоа си го продолжи движењето и со показалецот ги допре црвеникавите влакна на главчето на лисичето. Потоа си ја
повлече раката, стаклото го спуштија, а лисичето
повторно си легна на сите четири.
Бесмртен градител на општото и специфичното...
од каде ѝ е тој израз?
Од нејзиното сопствено главче.
Поубаво би било: бесмртен архитекту на праведен свет. А и изговорот сега засега не ѝ е баш добар.
Сè ќе поправиме, Господару. Кога ќе дојдете
следниот пат ќе биде лисичја комсомолка. И, се
разбира, не смее да ви се обраќа со ти.
За тоа внимавајте. Сепак нека остане тоа обраќање со ти. Нека биде јасно дека Господарот
има непосреден контакт и со целиот природен
свет. Јас самиот ќе се погрижам за неа. Самиот ќе
ја изведам и ќе ја упатам кон највисоките достигнувања. Отсега ќе доаѓам тука многу често, и си
седна во паркираната ЗИЛ лимузина.
Нема сомневање дека им успеало да се поместат
понапред од разлигавените кучиња на академикот. Да им се вгради на нашите животни друг сигнален систем во главите е исто толку важно како
подготовката на наши сателити за лансирање во
вселената. И тоа како од општ, така и од специфично воен аспект. За да можеме да владееме со
целата планета, Господарот си ја заокружи мислата, мора да ја освоиме како одозгора, од вселената, така и одоздола, од животинските главчиња.
Така Господарот сè почесто се возеше наваму-натаму меѓу Москва и градот на Петар Велики, меѓу
Кремљ и Институтот И. П. Павлов.

Сега сме некаде на крајот на четириесеттите, да речеме пролет, април 1948. Од просторната железничарска зграда на улица Ленинова во Брно ги иселуваат железничарите, а на нивно место се вселуваат
полицајци, и тоа елитата на полицијата, одделенијата на Државната безбедност, односно естебаците.
Дојде времето на полицајците и железничарите
мора да им го ослободат просторот. Паркираните
товарни автомобили на железничарите го голтаат
мебелот што се отселува, а паркираните полициски
камиони го исфрлаат мебелот што се вселува.
Почнува да врне и селидбата за момент запира,
така што долу на тротоарот се измешани сосема новите канцелариски бироа на естебаците и постарите
канцелариски бироа на железничарите. Железничарите се обидуваат да гледаат пријателски на естебаците, а тие за возврат им се насмевнуваат, дури и
цигари им нудат, и тоа американски. Господ нека е
со нас, а злото да е скраја, сега засега изгледа дека
и тие се добри луѓе како нас, си помислува еден од
железничарите, заглавен меѓу две полициски и едно
железничарско биро.
Дождот престанува и бироата, столовите, фотелјите,
креденците, регалите, картотеките, комодите и параваните повторно се растрчуваат во обете насоки. Меѓу
преселувачите сега ќе го видиме и нашиот симпатичен
јунак, момчакот кого го викаат Павлик. Впрегнат е во
ремените на преселувачите и сега се разминува со железничарите кои се впрегнати во други ремени, па се
труди да им се насмевне, но не им нуди цигари, затоа
што во тоа време сè уште не е пушач.
Павел, остави ги тие ремени, има тука други за таа
работа. Дојди ваму, еве тука ќе седиш ти. Ова е нашата канцеларија, а јас сум твојот раководен орган.
И додека Павлик послушно си седнува, капетанот
Мишна оди ваму-таму по просторијата што му е доделена, минува со дланката по ѕидот, а со погледот
по канцеларијата отспротива, од која излетува еден
клинец, отскокнува по расфрлените хартии и удира во
нешто помеѓу бироата. Потоа си пали цигара и му нуди
од пакетчето и на Павлик, но тој врти со главата. Ќе
мора да научиш да пушиш, секој вистински маж пуши.
Од порано знаеше дека сака млад интелигентен
работник кого самиот ќе го вработи и ќе го води во
работата. И не само што ги разгледа внимателно
кадровските материјали на сите брненски фабрики
(освен на текстилните, во кои работат главно работнички), туку беше толку доследен што помина низ
тие фабрики и потпирајќи се на своите забелешки од
кадровските материјали, сосема одблиску ги провери младите работници за кои сметаше дека се најнадежни, а со некои од нив дури и постоја и размени
по неколку збора. И така го пронајде Павел. Вреден,
доверлив, покорен, а ако е потребно, способен и за
сопствена иницијатива. Токму таков каков што бараше Мишна. Сепак, тоа не се виде, а и не можеше да
се види само од кадровските материјали, ниту пак
од средбата лице в лице, туку пред сè произлезе
од инстинктот на Мишна, односно од неговата интуиција. Капетанот Мишна беше надарен со речиси

чудесна способност лесно да ги проценува луѓето.
Тоа беше дарба која досега никогаш го немаше изневерено и за која знаеја и неговите колеги од централата, честопати збунети од неа. Иако никогаш
не би признале, малку се плашеа од инстинктот на
Мишна.
Ни требаат млади и храбри претставници на законот, силни плеќи на правдата. Бирав внимателно и те одбрав тебе. Со време ќе ти биде доверена
многу деликатна задача. Но, се разбира, прво ќе те
провериме.
Потоа го крена столчето и го доближи до она на
Павлик.
И како што реков, една посебна, многу деликатна
задача, ама пред да ти ја доверам ќе мора да поминеш задолжителна обука. А дотогаш, како што
се вели, „ќе бидеш на услуга“ и ќе работиш секакви работи. Но, токму преку таквите ситни, навидум
безначајни работи најдобро се потврдува трудољубивоста и доверливоста. И ова да го имаш на
ум. Пристапуваш кон најелитната армија која има
најстроги правила и таа ти е нешто како црковен
ред, ако ме разбираш. Или, ако сакаш да ти објаснам на друг начин, тоа ти е нешто како брак: ни ги
предаваш своето тело и својата душа и ни ветуваш
верност и во добро и во зло, додека смртта не нè
раздели.
Превод од чешки: Соња Стојменска-Елзесер

Во 2020 година престижната чешка книжевна
награда „Magnesia Litera“ за проза му беше доделена на осумдесетгодишниот писател Јиржи Кратохвил за неговиот роман „Од лисица дама“, во кој
на гротескнен и ироничен начин се реактуализира
феноменот на сталинизмот. Во образложението на
селекторите преовладува забелешката за необичната енергија на писмото на Кратохвил, кое во постмодернистички манир си поигрува на рабовите
помеѓу историските факти и имагинацијата, но на
едноставен и дури забавен начин. Романот се огласува врз фонот на инспирацијата од романот-претходник, „Од дама лисица“, напишан од британскиот писател Дејвид Гарнет во далечната 1922 година, кој го преиспитува книжевниот потенцијал на
идејата за метаморфоза на жената во лисица. Приказната во романот на Кратохвил се одвива во педесеттите години од минатиот век и се расплетува
во две нишки: едната го следи тренингот на лисица во дама-шпион, а другата врвицата на Павел,
момчак од Брно, кој е дел од специјалните полициски служби во Чешка. Гротеска и суров реализам
на стара и особено во чешкиот имагинариум, добро
позната и обработена тема, која еве и во дваесет
и првиот век останува актуелна, преточувајќи се
во запрашаност за слободата и љубовта од една
страна, и погубните неискоренливи механизми на
манипулацијата и тоталитаризмот, од друга.
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Фестивал

Петре М. Андреевски

ГРОЗОВИЛАТА
ОД СКОПЈЕ
„ДРУГА ПРИКАЗНА“ 2020

О

д трети до петти септември оваа година, на платото пред МКЦ во Скопје, во организација на издавачката куќа „Темплум“, се одржа петтото издание на фестивалот за кратка проза „Друга приказна“,
кој оваа година беше целосно посветен на книжевноста
за деца. Фестивалот одеше под насловот „Грозовилата
од страшната шума“, според истоимената книга за деца
(превод Лидија Димковска, Артконект, 2020) од словенечката авторка Јана Бауер, која беше и добитничка на
овогодинешната награда „Друга приказна“. На фестивалот беше промовиран 92. број на списанието „Маргина“,
беше отворена изложбата „Пет години друга приказна“
(со фотографии од Ванчо Џамбаски, Јелена Белиќ, Драги Неделчевски и Небојша Гелевски, промотор Владимир
Јанчевски), а покрај театарот на сенки („Наш мал театар“),
сценско-театарскиот приказ на грозовилата (Нела Витошевиќ), разговорот за книжевноста за деца (Никола Гелевски, Ване Костуранов, Билјана Црвенковска, Марија
Тодорова), детската цртачка работилница (аниматор:
Доротеј Нешовски), концертот на тема „Мојата омилена
песна за деца“ и книжевната чајанка со деца, на фестивалот се одржа и традиционалниот книжевен натпревар во
читање кратки творби, кој оваа година имаше драматична
завршница – Владимир Лукаш загуби од псевдо-Ана Голејшка (отело- и олицетворена од опонентот В. Лукаш).
Ексклузивно за „Стожер“ :) – прашање за А. Голејшка:
Ана, какво е вашето искуство со „Друга приказна #5“?
Како би го опишале чувството да се биде присутна на
две места истовремено, и да се победи, навидум отсуствувајќи? Какво чувство ви предизвикува травестијата
на Лукаш? Тој изјави дека во финалниот дуел имал поголема трема при својот настап отколку при настапот на
псевдо-Ана. Што мислите за тоа? :)
Ана: „Нема поубаво чувство од отсутно присуство, а
згора на тоа - и победа! Лукаш е совршен имитатор, Петар Пан со брада, а беше достоен претставувач на мојот
лик и дело. Кога ми кажа дека имал поголема трема бидувајќи лично тој самиот, одошто глумејќи ме мене - бев
пресреќна. Тоа за мене значеше дека откривајќи се себе,
во Другоста, се чувствувал комотен да биде најсвој и – да
победиме! Добив видеа во кои публиката гласно се смее
и ужива. А тоа е најголема победа.“
Подготвил Живко Грозданоски

Којзнае како и кога

Еднаш – којзнае како и кога
сонцето си шина една нога,
се препна и, сред поле, со пискот,
падна лошо и премногу ниско.
Се искваси, му угасна жарот
и ние мигум: младо и старо
од сите села – којзнае како –
се најдовме сами среде мракот.
И, по години, векови векот
Ја дознавме болеста и лекот:
потемница го најдовме него
оголголо заспано во снегот.
Па в кола го однесовме дома,
ко насланет и помодрен домат
и го греевме на сите места
додека не му се врати свеста.
Ама тогаш тоа нешто дозна,
нешто свое во оганот позна,
си го зеде и – којзнае како –
одново го израстури мракот...
Ама тогаш тоа нешто дозна,
нешто свое во оганот позна,
си го зеде и – којзнае како –
одново го израстури мракот...
Потем којзнае по какви скали
На небо се качи пак да се фали
и ќе се фали дур да се сети
дека со нашиот оган свети.

Михо Атанасовски
Сонце

Сонцето неизоставно си ги мие
забите пред да се дени.
Затоа секое утро гледаме ние
Како морската вода се пени.
Место четче во устата си става
снопче од првите зраци
а потоа, како со сапун што прават,
облаче притиска в раце.
И се сапуни, се плиска, се трие
Во морето, пред да се дени...
Затоа секое утро гледаме ние
како морската вода се пени.
(од „Маргина“ бр. 92)

Владимир Лукаш
Аџилак

Кога полжавот на аџилак тргнува
го остава ветрот мислите да му ги оддува.
Оти ако почне да мисли кога ќе стигне,
веднаш рачна тој ќе дигне,
ќе се врати в рикверц – дома право
и ќе си се наспие полжавски здраво.
(необјавена песничка)
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крсниците во Скопје има еден куп такви деца. Една од
функциите на уметноста е секако емпатијата. Уметноста е исклучително важна во секакви времиња. Неодамна на фестивалот ’Друга приказна‘ имаше поетско
читање во кое 15-ина автори, претежно млади и од
средната генерација, читаа песни пред дечиња со маски. Нивните реакции и спонтаноста, во целата тешка
ситуација ни ја вратија надежта дека уметноста секогаш е важна“, подвлече тој.
Психологот Стефановска истакна дека книгата многу помага во надминување на проблемите на децата,
влијае врз критичкиот ум на детето, врз имагинацијата.

ФЕСТИВАЛ

„ЛИТЕРА“ 2020

В

о организација на Центарот за визуелна комуникација „Ефектива“ од Скопје, во периодот од
14 до 19 октомври, на повеќе локации во Скопје
се одржа второто издание на меѓународниот фестивал
за литература и илустрација за деца „Литера“.
Годинашново издание на „Литера“, иако во пандемиски услови, предизвика големо внимание уште со самото отворање со голема ретроспективна изложба на
илустрации за деца од доајенот на македонското сликарство Димитар Кондовски. Ова е, всушност, и првата
и единствена ваква изложба на илустрации на еден од
основачите на македонската илустрација. Поради големиот интерес, рокот на затворањето на изложбата
беше неколкупати одложуван и сите заинтересирани
можеа да ја погледнат до крајот на ноември во просториите на Мала станица.
Централен литературен настан на фестивалот беше
дебатата на тема „Како децата се запознаваат со предизвиците во животот преку литературата?“ одржана
во Europe House. На дискусијата учествуваа: Весна Мојсова-Чепишевска, Владимир Мартиновски, Искра Димковска („Сказнувалка“) и психологот Христина Стефановска.
„На децата не треба да им создаваме искривен свет,
не е сѐ ’си живееја среќно до крајот на животот‘ затоа
што преку книгата може да се отворат и многу табу-теми. Преку приказна можеме да кажеме и многу непријатни работи. Детето треба од најмала возраст да
се соочува и со убавото и со грдото. И Андерсен го направил тоа и на некој начин коригирал некои моменти
од браќата Грим, чии приказни се дел од колективната
меморија. Треба да бидеме отворени и искрени, да не
ги потценуваме децата, зашто ако ги штитиме премногу, им правиме лоша услуга“, истакна проф. д-р Весна
Мојсова-Чепишевска.
„Често ја споменуваме ’Девојчето со кибритчињата‘“,
посочи Владимир Мартиновски. „Таа приказна ја гледаме во чамци на Медитеранот во моментов, на рас-

„Наскоро треба да излезат четири мои книги интерактивен психолошки прирачник. Токму во едната од
нив зборувам за загубата, за смртта. Најприфатлив начин за да се сретне детето со неа е токму преку книгата. Како на советувањата така и на дебатите, треба
да создаваме психолошки имунитет, да не ги ставаме
децата во стаклено ѕвоно“, истакна Стефановска.
За Димковска, не постои приказна во која детето не
може да си најде нешто добро. Секој аспект од приказната и од илустрацијата му дава нешто на детето
и ако тоа биде правилно поттикнувано, ќе има придобивка од нив.
„Сметам дека родителот треба да биде ангажиран
другар во чинот на читањето. Ако и вие ја сакате книгата, и детето ќе ужива. Мислам дека добра приказна
и илустрација не може да стане застарен медиум, без
разлика на целата дигитализација, зашто нуди поинакво доживување, нуди можност да се гледа, да се
размислува, да се бараат детали. Децата тоа многу го
сакааат, да измислуваат паралелни приказни: треба
само да им се даде можност и на целото тоа искуство
да му се пристапи со уживање“, заклучи Димковска.
Беа одржани и неколку ликовни работилници и литературни средби за најмладите, а фестивалот за литература и илустрација за деца беше заокружен со доделување на наградите за најдобри сликовници и книги
за деца. За најдобра сликовница за предучилишна возраст беше прогласена „Ежето Снеже“ од Неше Рамовиќ, со илустрации на Иванка Нива, во издание на „Art
& Art studio Batev“. Во категоријата литература за деца
од 6 до 13 години, за најдобра книга е прогласена „Брзоплетковска 63 и случајот со смрдливите чорапи“ од
Катерина Трајановска (илустрации на Калиопи Трпчева) во издание на „Арс ламина“, а во категоријата книги
за млади наградена е авторката Билјана С. Црвенковска за „Ѕвезда Мрак и суштествата од Страшкоград“,
со илустрации на Нита Муча, како книга-нопак (книга
што се чита одзади), издание на „Чудна шума“.
За книжевните награди одлучи жирито во состав:
Весна Мојсова-Чепишевска, Александра Јуруковска
и Ангела Трајковска. Жирито во состав: Ване Костуранов, Софија Семенпеева-Трајановска и Емилија Ќипроска одлучуваше за најдобро визуелно решение,
односно најдобро илустрирана книга. Од триесетина
пристигнати дела, издвоена беше сликовницата „Бел“
по текст на Ника Гавровска и илустрации на Ристо Аврамовски, во издание на „Гаврош“.
Александра Јуруковска
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ќе навикнете и колкаво е максималното растојание што можете
да си го дозволите кога возите во
рикверц, но сè уште ви треба време да измеморирате како се отвора резервоарот за бензин, каде е
рачката за отворање на хаубата,
под кој дел од капакот е лостот
што ја ослободува или, пак, под
кој агол треба да ви е окото за да
можете лесно да си ја проверите
брзината, секогаш кога ќе здогледате полициска патрола на патот.

РЕПОРТАЖА

ПРОФЕСОР
ОЛДТАЈМЕР
ВАСКО МАРКОВСКИ

Н

еговите кромањонци и
питекантропуси се старите опели, ситроени,
фолксвагени и шкоди, а посебна
страст му е еволуцијата на автомобилите опел олимпија. Ова
е приказна за професор Дионис
Пашлаков од Неготино, професор по биологија и сопственик
на најголемата збирка стари
автомобили во Македонија.
Сигурно ви е позната онаа ситуација кога треба да тргнете на пат
со некој друг, туѓ автомобил, кога,
иако брзате, ќе ви требаат барем
десетина минути повнимателно
возење, додека да се навикнете на
новата положба на ретровизорите, новото растојание на педалите
или новата висина на седиштето.
Набрзо ќе научите и како и колку
силно треба да притиснете врз
кочницата за да не ви се случува
без потреба да се закопате в место... или под кој агол почнува да
фаќа кумплугот, за да можете
раат да појдете, без да ги тормозите сопатниците. Можеби набргу
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Но колку поголема би била нашата мака ако сме сопственици
не на еден, не на два, туку на –
верувале или не – шеесет и пет,
ќефлиски одбрани автомобили!?
Како се менуваа брзините на тој
и тој опел, на тој и тој модел
на ситроен? Како ли се вклучуваа долгите светла на тој и тој
остин, или на тој и тој фолксваген?
Овој пат ве водиме во Неготино,
кај еден човек што доброволно и
со голем ќеф се ставил на таква
мака – ако неговата пасија може
да се нарече мака.
ФИКС-ИДЕЈА
НА
ЛУДИОТ
ПРОФЕСОР. Со прашување – до
Стамбол. Стигнуваме во Неготино. Влегуваме во дворот на Дионис Пашлаков, професор по биологија во градската гимназија,
некогаш движечка сила на сите
можни секции на неготинската
„Народна техника“, даскалот што
предава биологија на македонски и на француски, човекот за
кој многумина ни рекоа дека ја
има најголемата збирка стари автомобили во Република Македонија. Со нив би можеле да превезете околу триста луѓе, но би требало да почекате околу триесет и
три часа додека да ви ги измијат,
да наточите околу 2.500 литри
бензин за да им ги наполните резервоарите или да се заборавите
покрај компресорот, зашто имате
двесте и шеесет гуми да напумпате. Да не ги броиме резервните.
Како што ни рекоа пријателите
и како што накусо ни раскажа
професорот пред да се фатиме
за работа, збирката е навистина
огромна и изненадува со секој

обид да дознаете што има во неа
– шеесет и пет автомобили, дваесетина мотоцикли, запрежни
коли, булдожер и – кој да помисли! – авион едрилица.
Почнавме од зелената – опел
манта од 1970-та – единствениот автомобил што можевме да го
препознаеме како примерок од
збирката, пред да сфатиме дека
веднаш до него, под натстрешницата, под огромните најлони и
картонските кутии со делови се
крие плејада стари автомобили
што никого не би оставиле рамнодушен. Набрзо дознавме дека
тука се највредните – реставрираните. Разговорот течеше лесно
и спонтано, небаре разговор меѓу
луѓе што одамна се познаваат.
– Важам за колекционер што
има најмногу возила, вкупно
шеесет и пет. Од нив нешто се
дупликати, некои се реставрирани, некои допрва треба да се
реставрираат. Оваа овде е најновата што ја реставрирав, опел
манта ‘70-та – пред две недели ја
фарбав – дадов петстотини евра
за фарбање. Собирам пари, денар
по денар – од хранарината – од
овде, од онде. Ќе соберам некоја
пара, ќе купам нешто. Така веќе
шеснаесет години – ни рече професорот, не криејќи го задоволството од нашата посета, штотуку вратен од претпладневната
смена часови.
Иако не е некој редок олдтајмер,
светлозелената манта ни помогна да си ги доближиме предизвиците и убавините што се
појавуваат пред колекционерот
со секое воведување нов автомобил во збирката. Секој од нив
носи интересна приказна и секој
е мака за себе, која ќе бара нови
вложувања, нови стотици часови над отворената хауба или
под моторот на автомобилот, но
и пакет нови радости што ретко
кој може да ги доживее како колекционерот, човекот што им се
посветил со душата и срцето.
Беше импресивно да се види
како некогашната манта донесена од Германија – од гастербајтери-повратници од Велес, оставена со години во гаража што
немало кој да ја отвори, под слој

прашина – денес има блескава
боја, мотор за кој би помислиле
дека никогаш не бил вклучен, со
елегантна внатрешност, што ќе
направи фраер од секој што ќе
седне зад воланот.
– Имаше поминато само педесетина илјади километри и
стоеше со години оставена во
гаража. Моли-коли, успеавме да
се убедиме со наследниците. Ја
зедов, ја направив и сега ја гледам и ѝ се радувам. Видете ја денес. Како нова. Од тажното време
останале само траги од глувците
што некогаш го грицкале задното седиште – ни рече професорот.
Продолживме под натстрешницата, откривајќи една по една,
која од која поубави и поинтересни олимпии. Почнавме од тиркизно сината 52-ка, за да завршиме
со коњачето – опел олимпија
‘51 – најстариот автомобил во
колекцијата на професорот – модел што гордо го покажува на
изложбите.
– Луѓето мислат дека јас сакам
да ги купам за да ги препродадам и оти многу ќе заработам од
тоа, дека наеднаш ќе се збогатам. Велат: Многу си бил итар,
даскале! Мислат дека кога-тогаш ќе ги продадам и од тоа ќе
заработам многу – ќе ги земам за
100, а ќе ги продадам за 10.000
евра. Си мислат, ако имаш стар
модел, фабриката веднаш ќе ти
даде нов автомобил. Но, со време
сфатија дека идејата не ми е тоа,
дека ова не е некоја фикс-идеја
на лудиот професор, туку оти во
сето ова има нешто благородно –
ни рече професор Пашлаков.
Дел од времето одвоивме и
за ретките мотоцикли – ставени
тек-тук помеѓу колите – и побрзавме да појдеме кај плацот,
местото каде што се паркирани
другите автомобили. Пред да
тргнеме, подзастанавме и кај автомобилот што ќе биде првиот
следен што ќе биде реставриран.
– Овој морам да го заштитам
што поскоро – ни рече професорот покажувајќи ја ‘рѓосаната

опел олимпија ‘52 караван – автомобил што некогаш бил Брза
помош во Ресен.
ЕВОЛУЦИЈА НА АВТОМОБИЛИТЕ. Одејќи накај Индустриската зона „КИМ“ – на патот Неготино – Кавадарци – размислувавме
за необичната комбинација –
професор по биологија, кој држи
часови на македонски и на француски, страстен колекционер на
стари автомобили, кој се разбира
од мотористика, ракетно моделарство. Одговорот го најдовме
низ разговорот, малку подоцна.
Сфативме дека неговите кромањонци и питекантропуси се
старите опели, ситроени, фолксвагени и шкоди, а посебна страст
му е еволуцијата на автомобилите опел олимпија.
– Од француските возила ми
фали уште ајкула – ситроен ДС.
Следно што сакам да имам се
уште неколку модели на опел
олимпија. Ги имам сите модели
од 1951 до 1966, но немам уште
олимпија П2 караван, олимпија
кабриолет и олимпија ‘48/49 –
од времето кога сум роден. Мислам дека сум единствениот човек
во Македонија што ги има сите
олимпии на едно место. Мојата
колекција не е скапа, гледано во
пари, но е вредна зашто на едно
место се собрани сите модели –
целата еволуција на една марка
возила. Преку нив можете преку
една марка возила да ги следите, чекор по чекор, сите иновации
во дизајнот на автомобилите.
Неодамна, на една изложба, ми
пријде едно момче што студира
автодизајн, кое многу добро ја
сфати вредноста на тоа што го
имам. Тие што ги разбираат работите ќе видат дека ами 6 било
инспирација за еден од најпопуларните модели на рено меган,
ќе можат да видат како се движи дизајнот на автомобилите низ
историјата – ни раскажа професорот, додека ги разгледувавме
семејствата возила, скалесто поставени на четири платформи во
некогашниот плац за лозје.
Како што можевме да оцениме
и самите, многу направил, многу

вложил, но допрва му претстои
уште многу работа и многу вложувања за да стигне до идејата
што го движи веќе шеснаесет години.
– Плацов го купив пред десет
години. Се занесувам со една
идеја – сакам да направам музеј за стари коли во Македонија.
Сите соседни земји имаат. Мене
ми е криво што Македонија не
може да се организира да направи такво нешто. Има неколку колекционери во Македонија
што направија нешто такво. Направивме неколку изложби, се
запознавме, почнавме да комуницираме, но има уште многу да
се направи. Ме радува што во
Македонија веќе почнува да се
развива свеста за вредноста на
старите автомобили. Сè повеќе
има луѓе што сакаат да имаат
убав стар автомобил, на кој ќе му
се посветат и ќе го разубавуваат.
Скопје веќе има многу интересни
олдтајмери. Се надевам дека ова
нема да биде залудно и дека тоа
што го почнав ќе го продолжат
моите синови. На луѓето сето ова
им е чудно. Филозофијата на малото место е поинаква, без емоции. Велат: Даскале, а бе продај
‘вие ѓубриња – купи си една убава кола, седни ко човек, вози се.
Kупи си еден мерцедес, продај ги
‘вие ѓубриња. Но, јас имам своја
филозофија. Сметам дека за време на животот човекот треба да
остави потомство, а ако дочека
да живее педесет, шеесет или
повеќе години – треба да остави и некаква трага зад себе – ни
рече професорот на испраќање.
Тргнуваме накај Скопје. Седнуваме зад воланот. Пред очите ни
се листаат десетината автомобилски ентериери што имавме
прилика да ги доживееме додека ги разгледувавме олдтајмерите на професорот.
Да, клучот се ставаше десно,
под воланот.
Колку шарен ден!
(Од збирката репортажи „Непозната Македонија“, Бегемот,
2020)

бр. 131 (2/2019) | Стожер

37

АМАРКОРД *
Влада Урошевиќ

ТАИНСТВЕНИОТ КОЖЕН КАЛПАК
(ВО СЕЌАВАЊЕ НА СЛАВКО ЈАНЕВСКИ)

С

трасната љубопитност за сè што излегува од
рамките на вообичаеното, за сè што е необично, чудно, егзотично, бизарно, неверојатно,
окултно, таинствено, езотерично, необјасниво – тоа
е, секако, една од најсуштинските одлики на творечкиот карактер на Славко Јаневски. „Еден од најенигматичните автори кај нас“, вели Лидија Капушевска-Дракулевска во еден свој неодамнешен есеј за
него, мислејќи, секако, и на „белите места“ во неговата биографија, но, пред сè, на неговата склоност кон
секаков вид загатки, енигми, тајни. Колку и да сакаа
неговите сопатници да ја доближат неговата метода
до реалистичката, овој негов порив за наѕирнување
зад превезите на обичното и секојдневното избиваше незапирливо од сите негови дела, за во некои од
последните наполно и да завладее.
Склоноста кон мистеријата, кон фантастичните
суштества и неразгатливите настани, кон нурнувањето во просторите на волшебното и чудесното,
родена е кај Јаневски (како и кај пишувачот на овие
редови) од допирот со една од најважните лектири
на детството и младоста во периодот помеѓу двете
светски војни – со стрипот. Од раните години стрипот стана за Јаневски влезница за царството на имагинацијата; дури и во неговата биографија стрипот
* (a m’arcord – io mi ricordo – јас се сеќавам) – израз на ромањолски дијалект, популарен од 1973 (Фелини), означува „сеќавање, носталгично потсетување на минатото“.
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игра мошне важна улога – во периодот есен 1938 –
пролет 1944 тој во Белград професионално е поврзан со изданијата во кои најважно место заземаат
овие цртани ленти на кои се одигруваат најневозможни авантури, се откриваат најскриени светови,
се заплеткуваат и се отплеткуваат најнеочекувани
доживувања.
Бев еден од ретките, ако не и единствен соговорник на Славко Јаневски на темата стрип: ги разменувавме нашите согледби за „Брик Брадфорд“ на
Вилијам Рит и Кларенс Греј, за „Флаш Гордон“ на
Алекс Рејмонд, за „Принц Валијант“ на Хал Фостер.
Се согласувавме дека „Тарзан“, откако престана да
го црта Рејмонд, и го презеде Хогарт, доби во ликовните вредности а изгуби во динамиката на дејството. А „Мандрак“ на Ли Фалк и Фил Дејвис? Да, и двајцата сметавме дека сценариото е духовито, но дека
цртежот навистина не е секогаш на висина.
Тој повик на далечините, тој поттик да се појде
кон некои непознати хоризонти постоеше секогаш
кај Јаневски. И одеднаш се укажа можност тој да
се оствари. Во 1960 година Јаневски, со снимателот
Бранко Михајловски, тргна на пат, со еден југословенски товарен брод, до Јапонија, со можност за
запирање во повеќе африкански и азиски пристаништа. Јаневски се врати од тоа големо патување со
ракопис на патописната книга „Горчливи легенди“
(во која е и извонредната проза „Самураи“) и со еден
долгометражен документарец во кој имаше многу

егзотични диви животни, но, за жал, снимани по зоолошките градини.
Некои од доживувањата од патот останаа само за
усно раскажување.
Славко уживаше во стари оружја. Тој, инаку, беше
страстен ловец и риболовец, со тоа што во последните години ги претпочиташе набљудувањето на
природата и грижата за неа, наспроти собирањето
на ловечките трофеи. Имаше неколку убави парчиња старо оружје. Но најскапоценото парче на неговата колекција беше, според него, еден калпак.
Приказната за калпакот ми ја кажуваше, во детали,
многу години по објавувањето на „Горчливи легенди“. Таа беше таинствена, полна со недоречености,
со необјасниви однесувања на протагонистите, со
амбиент на пристанишни складишта, со атмосфера
на „суспенс“; вистинска приказна од стрипови.
Во едно сириско пристаниште (Латакија?) бродот
стоел повеќе денови, истоварувајќи една и утоварувајќи друга стока. Арапските трговци, посредници,
превозници, кои доаѓале на бродот, дознале дека
тука, на бродот, има и двајца познати луѓе од Македонија и тоа, поради нешто, ги возбудило. Побарале
да се запознаат со нив и, при средбата, навестиле
дека имаат нешто што, верувале, ќе ги заинтересира.

паѓало. Тие сметале дека тоа не треба да падне во
туѓи раце; дека ние сме токму тие кои ќе го однесат
реткиот, скапоцен предмет таму каде што му е местото“.
Колку што ми овозможуваа моите скромни знаења
од археологија – тоа никако не можеше да биде
шлем на некој од воините на Александар. Според
она што го имав гледано во книгите за воена опрема
низ вековите, а и според очуваноста, тој предмет од
кожа можеше да биде направен за да ја чува главата на некој монголски или татарски коњаник и беше
стар 4-5 века, не повеќе.
Но, се разбира, не спорев со Славко. Ја почитував
неговата страст за необични предмети, за реткости, за нешта што патувале низ векови, менувајќи
сопственици и збогатувајќи ја својата неискажлива
историја. Тој предмет имаше некаква своја тајна,
некаква необична приказна затворена во неговата
цврста материјалност, и не сакав да бидам тој што
ќе ја наруши магијата на неговата исклучителност.
Славко Јаневски го имаше доказот за чудото во рацете и, во името на правото на сонување, тоа чудо
требаше да остане чудо.

Потоа следувале повеќе средби, полутајни, тајни,
со заемни испитувања, со бавен пат на стекнување
доверба, со недоречени навестувања, со заговорнички дошепнувања. Малку по малку, станувало јасно дека тие би сакале на патниците од Македонија
да им дадат нешто што го сметаат за некој вид реликвија, нешто што низ генерации било чувано далеку од очите на археолозите и на музеите, на колекционерите и на препродавачите на старини. Зошто
ги одбрале токму Македонците? Секако, станувало
збор за нешто што е поврзано со Александар Македонски (кој минал низ тие краишта!); овие Арапи,
поврзани во некаква група (секта? тајно здружение?
братство?) сметале, поради нешто, дека таков предмет треба да се најде во Македонија.
Последната вечер пред испловувањето на бродот,
Славко и Бранко биле однесени вон од градот и, во
некоја осамена куќа, по преземање на сите мерки на
претпазливост, им бил врачен таинствениот предмет – еден воен калпак.
Во тој дел од приказната Славко стана, отиде до
некоја друга соба и го донесе оттаму калпакот, ставајќи го во моите раце. Тоа беше несомнено воен
калпак. Беше направен од две парчиња; всушност,
и двете беа составени од повеќе слоеви (биволска?)
кожа прошиени со конец. Колку што се сеќавам – немаше метални делови. Имаше шилест врв, со остар
раб кој го двоеше на две еднакви половини.
„Колку пари ви зедоа за ова?“ прашав, по малку
несмасно. Славко со индигнација одби дека станувало збор за трговија. „Зар не разбираш“, ми рече,
„тие ни го дадоа тоа како подарок, да го однесеме
во Македонија, бидејќи, според нив, тоа таму при-
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IN MEMORIAM

ДАНИЛО КОЦЕВСКИ

1947 – 2020
Васко Марковски

ЗБОГУМ ЗА ОСАМЕНИОТ ШЕТАЧ

С

екој град, во секоја генерација, има барем некој монашки посветен жител, кој
не може да се помири меморијата
за постоењето и опстојувањето на градот да не се пренесе на
следните генерации, а тоа што
ќе се дознае за градот, макар и
патем чуено, а не било доволно
познато, да не се сподели, јасно
и надалеку, како од покривите, со
вљубениците во топонимот со кој
се идентификуваме. Скопје со децении го имаше Данило Коцевски,
како посветен, љубопитен и тивок
прибележувач, кој со природа на
вистински џентлмен, беше со радост пресретнуван по улиците и
со нестрпливост очекуван на неговите ќошиња во весниците. Преку
него дознававме кој сè поминал
и што сè запишал за градот; улиците и плочниците добиваа нови
значења; луѓето што придонесувале за неговата препознатливост
стануваа овековечени.
***

Секогаш доцна дознаваме дека
сме се заметкале во трчаници,
кога ненадејно ќе замине во вечноста некој што ни е драг, кому
сме биле свесни дека броено ни
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е времето да му искажеме повеќе
внимание и љубов, да впиеме што
поскоро што повеќе од драгоцениот нектар што го собирале во
своето саќе за идните генерации.
Идат секакви времиња, ќе ни треба имунитет.
Погледнато од побавната лента,
таквото насетување направи познанството со Данило Коцевски
да се надгради во активно пријателство – поопширно по содржина од здраво-живото при случајните среќавања низ центарот на
Скопје, повеќе од бидувањето соседи со страниците во списанијата во кои истовремено сме придонесувале, средби што ќе бидат
почести од повремените поетски
читања.
Поводот беше претстојното
објавување на книгата „Урбани
легенди“, во која како автор на
слична материја со најголемиот
дел од творечкиот опус на Данило
Коцевски посакав учтиво да тропнам на вратата, да се најавам и да
побарам благослов од мајсторот,
како што било непишан бонтон
помеѓу еснафите, кога помлад
ученик сакал да влезе во некој
занает – процедура што можеби
најсликовито беше да се научи од
неговите текстови. Едноставно-

ста со која ги сакаше луѓето беше
препознатлива – и од неговите
текстови и од средбите низ градот и од тонот со кој беше споменуван кога не беше присутен. Затоа, не беше изненадување широката прегратка со која се согласи
да го прочита ракописот и да го
напише предговорот, не штедејќи
одбрани зборови.
Оттогаш средбите беа почести
и почесто – договорени. Луѓето
што секојдневно се околу Плоштад и на улица „Македонија“
околу десет наутро добро знаат,
дека кај да е, ако не секој ден, барем еднаш-двапати во неделата,
ќе го сретнат Данило. Почнувајќи
го денот, како туристички водич,
патиштата секојдневно нè упатуваа кон истите места во истото
време. Токму колку за еспресо.
Но, фати пандемијата. Чекајќи
да помине, животот добива друг
тек – денес ќе помине, утре ќе помине – остана надежта да се видиме поскоро.
***
Споменот за првите средби со
неговото име нè враќа на страниците на некогашна „Нова Македонија“ – форматот со широки страници – и неговото редовно ќоше
„Белешки на осамениот шетач“.
Оттаму до денес, патот нè води
низ 204 библиографски единици.
Листајќи некои од нив – пред
сè записите посветени на културната историја на Скопје – одново
сме очи в очи со толкување на
цивилизациското значење на посебностите на градот; вредносно премерување во поширокиот
културолошки контекст на нештата од нашето опкружување –
од локалниот, кон регионалнот и
светскот хоризонт; утврдување
на координатите на градскиот
артефакт низ призмата на историско-географските текови; сето
тоа направено од шармантно
перо, кое не заборава да ја набљудува и забележи нивната
„употребна вредност“ и имплицирање во феномените на секојдневниот живот.
Креативниот немир на Данило е
немир на рудар кој трага по скапоцени камења во понорите на
библиотеките, старинарниците

и спомените на занаетчиите, трговците, градските
боеми и подискретните современици. Си имаме работа со несуетен великан кој со својата љубопитност знае да нурне и во делата на вљубеници во
градот кои од него учеле и кои секогаш ќе бидат со
помалку години теренско и пишувачко искуство. Се
разделуваме со пријател кој знаеше од срце да ги
бодри во предизвикот, да ги осветли нивните дарби, да се радува на нивните заокружени дела.
***
Еден ден стигна куса порака од жена ми, вели:
Дали слушна, Данило починал.
Не стигнавме да ја испратиме коронава, да се видиме, да се изнаприкажеме, да се поздравиме. Во
неговите дела ни стојат мапирани сите врутоци
на информации за тоа што бил и за што допрва ќе
осознаваме дека бил градот. Овековечени се разновременски патувачи кои поминале низ него, но и денес живи градски енциклопедии, резервоари на информации и сеќавања. Во телефонот сè уште стои
копчето што директно ги отвора најновите објави
на Данило Коцевски во сегашна „Нова Македонија“.
Ќе ни треба монашка посветеност, како неговата, за
да дооткриеме и за да допрочитаме што сè ни остави во завештание.
„Смртта е волја Господова, само да немаше разделби!“1
Вечен мир и вечен помен, учителе.
(Васко Марковски е поет,
патописец и туристички водич)

Орхан Вели, „Епитаф III“ (Орхан Вели, „Риба во шишето
ракија“, Антолог, 2014).

1

Трајче Кацаров
ЗИМАТА 1991
                        На Данило Коцевски
Што ако не беше зима?
Што ако не беа пренатрупани
Патиштата со снег
И не стигневме
Во Куманово наместо во Скопје?
Што ако не задоцневме
На промоцијата
На која наместо за поезијата
Зборувавме за Јужното Море
И нашето сонце?
Што ако во „фиќото“
На враќање назад
Имаше парно греење
И не си ја потпевнувавме
Песната на младиот пејач:
„Ќе има војна, велат сите“?
Не ќе ни замрзнеа спомените.
Да, Данило,
Не ќе ни замрзнеа спомените!

Данило Коцевски

„ГО САКАМ СКОПЈЕ“, извадок
Постојат преданија според кои, многу одамна, Вардар излегувал од коритото и се разгранувал на неколку ракави. Поради тоа, Камениот мост бил подигнат само на седум столбови, а потоа биле доѕидани
и другите, кога реката се вратила во своето корито.
А постојат пишани сведоштва дека Вардар, во еден
свој помал дел, бил пловен. Некои истражувачи и
љубители на реката велат дека во целата своја должина Вардар е најубав токму – кај Скопје. Во еден запис се наведува и делот кој е најубав: тој бил најубав
кај Ислахана (Идадија, кај некогашното Учителско
школо) и натаму, сè до Железничкиот мост. Старите
скопјани знаеле дека Вардар бил поврзан со лековитиот извор наречен Медах баба. Тој извор се нарекувал уште и Ајазмо (се наоѓал во Игит-пашиното Маало). Кога Вардар ќе надојдел, и во Ајазмо се кревала
водата! Инаку, постојат многу верзии за тоа како е
настанато денешното име Вардар (меѓу кои, дека доаѓа од името на Турците Вардариоти...), итн.
По земјотресот, сè уште не бевме свесни дека
Вардар е наполно загубен. Отпишан, загаден. За тоа
станавме свесни повторно – преку плажите. Но, овој
пат – плажите на реката Треска!
Треска тогаш беше убавица по која копнеевме:
од Кривината, до нејзиниот проток покрај базенот
во Сарај. Треска, чиста, брза, но наместа со големи
длабочини, создадени за капење. На тој простор,
пределот беше како вистинска џунгла: дебели сенки, зелени полјанки, плодни и богати бавчи, огромни
дрвја, со раскошни круни!
Она што денес ни се нуди во Скопје како плажи
повеќе прилега на некој грд сон, на некоја невешта
симулација и имитација на изминатото време. Можеби само за оние што се сеќаваат и можат да прават споредби?
Некогашните скопски плажи останаа наш копнеж,
посег по недофатното, како вечен сон по еден загубен рајски предел, впрочем, копнеж како и по многуте други нешта што неповратно исчезнаа од градот!
(Данило Коцевски, „Го сакам Скопје“, Дирекција
за култура и уметност – Скопје, 2000, од текстот со
наслов „Плажи“)
Данило Коцевски е критичар и теоретичар,
раскажувач, драмски писател, есеист и поет, хроничар на Скопје со неколку книги и повеќе документарни и ТВ-емисии. Роден е во Куманово. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје.
Беше директор на СВП, долгогодишен уредник на
сп. „Разгледи“, на Интердисциплинарните студии
по новинарство ги држеше вежбите по Теорија и
практика на новинарството. Објави над 30 книги од сите жанрови, за кои доби повеќе значајни
награди и признанија: „Млад борец“ за есеистика, „Крсте Мисирков“ за публицистика, Рациново
признание за најдобар роман, „13 Ноември“ за хрониките посветени на Скопје и др.
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Марија Станкова
ОБИЧЕН КАМЕН
Тој сѐ знае за мојата смрт
Јас за неговата вечност
Речиси ништо
Па, што ако
Тоа не ми пречи
Да го сакам
Да го обожувам дури
Неговото траење
Длабоко некаде
Длабоко во мене
НЕЗАВРШЕНА РОДЕНДЕНСКА
Сонцето во твојата куќа
И мојата ја топли, ја осветлува
Затоа не чуди се што секој твој роденден
Како свој го чествувам
Го обележувам
Некогаш со омилените песни на тишината
А некогаш со ѕвездена трпеза
На која редовно
Почесни гости се есенските виножита
Месечината и Северната ѕвезда

IN MEMORIAM

МАРИЈА СТАНКОВА

1949 – 2020

„Денес почина мојата другарка Марија Станкова.
Поетеса, отворен ум за различното и поинаквото и за она на границата на можното.
Колку муабети за природата и паралелните универзуми, за постоењето и непостоењето на Бог, за љубовта и омразата, за човечките
гревови и доблести, за змејовите и вештерките и вампирите, за самовилите и волшебниците.
Колкава почит кон природата, кон живиот и неживиот свет, опеани
во нејзините песни за цвеќињата и птиците и дрвјата и животните и
камењата и сонцето и месечината и ветерот и дождот...
И она незаборавното уште од првото запознавање – нејзината добрина. Таа беше едно од оние ретки човечки суштества кои се едноставно добри. Без никаква причина, без ограничувања, неселективно,
добри. Добрината беше твојот начин на постоење и размислување и
делување. Добрина која обезоружува и малку застрашува со својата
неподеленост.
Марија веруваше дека душите на сите луѓе кога ќе умрат остануваат
да лебдат околу Земјата. Тие ни даваат енергија и нѐ чуваат.
Маренце, ако е навистина така, тогаш твојата душа нагло го зголеми
процентот на добрина и благородност околу Земјата.
Ќе ми недостасуваш. Ептен многу.“
Мирјана Најчевска
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ДЛАБОК Е ДОЛОТ
На самотен рид расте дрво
Во коренот му пее птица
Длабок е долот
Самовилски деца долу
Си играат со жар и цвеќе
Ветерот им нема пристап
Бргу ќе се родам
Насетувам
Како качунка, грмушка или перуника
Ах, само да не плачат
Ангелите неутешно
ТРЕВОГА
Од есенски дождови
Летото во потокот
Се капеа добрите самовили
Ги плачат бреговите во себе
Светот се лизга по
Ловот на убавини
Ќе траеш Душо,
срно ранета што се криеш
Под гранките на (не)времето
Ајде да си одиме дома
Прокапуваат крошните
Ќулафките на Бога

ИЗВОРОТ

ГЛИНА

РУЗМАРИН

Заради Изворот се вратив
И онаа карпа бела завеса да
Ѕирнам
Отаде ридот Си спомнуваш ли
На оној летен ден Стадото овни
Црни како маскари со василичарски рогови
Околу распалените наши огнови

За никаде сум без колцето
тркалцето
Уште позаникаде
без Грнчарот.
Таго пуста.

Долго потоа во ноќите
Девојченце црна овца со млад месец
Дофатен со рака вртеше околу куќа
И пееше за водите
Водите истекоа во помин
Не лути се што се вратив
Не научив парчињата
Скршена ведрина како се лепат

НЕВРЕМЕ

Добро што те донесоа од кај морето во мојата градина. Не велам,
колку да се рече што си тука. Не
си веќе ни гостин. Не ми текнува
нешто поумно, и како тромава
поетеса, ќе повторам нечиј познат, туѓ стих. Да не дојдеше покрај мене, никогаш во мене не ќе
ја сетев плимата.

ИЗГОРЕТИНИ
Скапо платена љубов
од сонцето
Скапо платена доверба
во огнот
Тешко на кожата
Тешко на кожата

Какво време дојде
Какво невреме.
Корените се плашат
од врвовите.
Реките не им веруваат
на бреговите.
Шумите на птиците
Птиците сега сами си
ги бараат кафезите.
Какво време, какво невреме!

Марија Станкова e родена
на 11 март 1949 година, во с.
Вељуса, Струмичко. Членка е
на ДПМ од 2003 година. Ги
има објавено стихозбирките „Патувањето продолжува“ (1980), „Метафизика на
малите нешта“ (1992), „Песни
за смртта, песни за животот“
(1995) „Чемерно небо“ (1995)
и „Тие и ние“ (1997). Нејзините стихови спаѓаат меѓу најсуптилните лирски проблесоци на македонската лирика
напишана од нашите поетеси.

Румена Најчевска - За Марија Станкова - 2020
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патува низ неговиот одболуван
стих, низ неговата радост за љубење на животот тука, во пределите на сонот за неа. Оваа книга
како да е сублимат на неговите
мотивски јадра, интереси и верувања.

IN MEMORIAM

ПАНДЕ МАНОЈЛОВ

1948 – 2020

Милица Димитријовска-Радевска
Милица Димитријовска-Радевска
ЗБОРОТ БЛАЖЕН
БЛАЖЕН ШТО
БЛАЗБОРОТ
ШТО
ГДЕНУВА ВО ДУШАТА НА ПОЕБЛАГДЕНУВА
ВО ДУШАТА НА
ТОТ ПАНДЕ МАНОЈЛОВ

ПОЕТОТ ПАНДЕ МАНОЈЛОВ

Пред извесно време, во контекст на новите времиња и новите навики, на Фејсбук беше поставена една моја песна како дел
од манифестацијата „Книжевни
паметења“ на Битолскиот книжевен круг. Поетот Панде Манојлов
запиша: антологиска песна. Не
оти песната можеби е антологиска колку што остана антологиска пораката во која и низ која
се отсликува човекот Панде Манојлов како мудар собеседник,
како човек кој нескриено и ненаметливо изразуваше почитување
кон секој што го вкусил немирот
на зборот.
Тоа раѓање на зборот е отворање
на школката, магија на душата. И
трае зборот, се мрести, пламено
взорува, и ниту едно време, ниту
едно човечко славољубие не може
да го потули, да го битиса гласот
што гласи божилак на мислата.
Денес, од аспект на собеседник
на тајните на зборот, можам да
забележам дека Панде Манојлов
и како поет и како раскажувач си
остана доследен не само на тематското јадро туку и на едноставната
вистина дека големината на секој
запис е во промисленоста на зборот, во тајнописот, во излеаната
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горчина како збор алтан што се
откинува од дланките. А неговото творештво, особено поетскиот
исказ, можеме да го дефинираме
како ода на патриотизмот. Дури и
тогаш кога љуби, тој најдлабоките
интимни чувства ги изедначува со
татковината. Разбирањето на патриотизмот во поезијата, според
Манојлов, е разбирање на себеси:
„Сѐ собирам,
О, боже,
Во кутли и шиници,
Во даб-каци
И лумбурници,
Куќа куќам
А некој раскуќува,
Сѐ збрано и набрано
Од дедовина
До татковина“.
Подготвувајќи ја својата стихозбирка „Утеха“ (која уште не е
објавена), во јуни-јули годинава
ми ја даде на прочит и потоа разговаравме за песните и за насловот, што е тоа од морето емоции
што може да се улови во мрежата достојности за да стане препознатлив белег на овој ракопис.
Од првата песна „Убавина“ од првиот циклус „Ведрина. Денови“,
до последната „Кукулеле“ од циклусот „Битола што ја љубев“, се
потврдува извориштето на неговата инспирација, тајната на неговиот родопис – Битола, не само
како топоним, како татковина,
како средиште на Универзумот,
како љубов и негова трајна меморија, туку како душа која живее и

„Сакав / да си изградам куќа! /
Гнездо! / Колиба, / мала од плитар / во свето село... / Ја градев /
како ластовичката / што го чини
тоа. / И, / бев среќен, / многу
среќен! / Заборавив/ потем / на
среќата: / Пари, / пари, / пари... /
Изградив куќа / на брегот / крај
морето! / Изградив / замок на
планина, / на вишен рид! / Посакав и сред Сонцето / царски сарај / да изградам... / Без гнездо,
тогаш, / како крилјата на Икар /
се стопив! / А доволно ми беше
/ само една одаја / со еден кревет!“ („Стремеж“)
Со целокупното свое творештво поетот и човекот Манојлов
како да нѐ подготвувал за влез
во светоста на храмот наречен
човечка душа. „Душата тежела /
СПОЛАЈТИ, БОЖЕ
Ти благодарам
на твоето долготрпение, Господе,
ти благодарам
што ме трпеше кога грешев
и кога грешен
стоев на грешна страна
и во искушение неволно паѓав,
Ти благодарам
на твоето мирнотрпение, Господе,
кога го трпеше мојот немир
заскитан во царството на гревот
та неволно
и на фарисеи завидував
на богатството земно и туѓо,
Ти благодарам
на твојата милозливост, Господе,
кога нескромен кон височини
неволно стремев
ми го кажуваше, Ти, патот земен,
дека не се лета во облаци грешни,
дека не сум на Пасха роден,
туку на Великипеток,
дека ангел небесен не сум
ниту херој библиски сум,
од мојава библиска земја
против која и Јуда Макавеј
бунт во Ерусалим кренал,
херој не сум,
туку трошка сув леб,
капка вино сум од Гралот –
нафора мала од Вечерата тајна.

само / дваесет и еден грам. / Така покажаа / испитувањата / од пред стотина години! / И во тие /
дваесет и еден грам / собрано е сѐ: / И љубов / и
среќа / и добрина / и надеж... / Во тие / дваесет и
еден грам / не се пресметани: / Омразата, / зависта,
/ гневот, / лошотилакот... / За нив / нема мерка /
што ќе ги измери!“ („Душа“)
Тоа е тоа око на Бога, со кое треба да го гледаме
светот, но најпрвин себеси. Секој од нас, независно
на која култура, религија припаѓа, треба да тргне
во животното патешествие од она што се нарекува
стравопочитување, но не како малодушност туку
како врвен етички принцип, затоа што болката еднакво боли на секоја кожа, радоста еднакво понесува кога е пламена, суетата и гордоста еднакво
унижува ако намнисува тривијалности. Поетот постојано апострофира и уште еден етички принцип
– нашето позиционирање денес и утре, чувството
на мера, ако условно земеме дека човекот е мера
на сѐ. „Не гледајте таму / каде богатиот јаде / и
вино в пехар тура! / Пустински залив / ве чека таму
/ и понизна бура“. („На туѓа софра“)
Затоа и во циклусот „Незаборав море“ нѐ потсетува за она што веќе намнисуваше низ лирските
запис во „Ветровито време“, а тоа е клучното прашање каде оди светот, како се менува под налетот
на глобалните миграции. „Ме прашуваат внуците:
„А, како е времето / во Македонија, дедо?“ / „Не им
одговорив ништо, / зашто не треба да знаат / дека
кај нас дуваат / поинакви ветришта / и дождот
тука / поинаку врне / и секоја капка / што паѓа на
скршените стакла / од старите куќи, / раскажува / поинаква приказна / на сушниот неспокој...“
(„Дожд во Малме“)
Во циклусот, пак, „Што си ти татковино?“ ги возобновува мотивите што нераскинливо се врзуваат
со битот и коренот на македонскиот народ. Овде
утехата има пошироко значење – не е само доведена во врска со некаква надеж, ниту пак само со
интимна мечта за незаборав, туку е и самокритички настроена кон она што поетот го разбира како
неправда на историјата, одрекуваните вистини за
својот народ: „Минливо е сѐ / и болката ќе мине,
/ татковино моја, / животот е даден / да се живее
/ – макар и страден!“ („Студен ден“).
„Додека / можам да зборувам, / додека / можам
да пишувам, / додека / можам да пеам, / јас не го
затворам зборот!“ („Зборот“) – воскликнува поетот
во циклусот „Зборот Песна“. Од првата песна „Убавина“ до песната „Што е песната“ ненаметливо нѐ
води за да ја потврди основната замисла за тоа
што се поетите, кое е нивното место денес, да ни
каже дека тие не се само наврапити гласноговорници, ниту пак селективни имитатори на реалноста, туку се грло низ кое минува крикот пред зачудените очи на ветрот за да ја разбранува застоеноста на стари песни со нов ков.
Последниот циклус, „Битола што ја љубев“, сам
за себе може да се разгледува од повеќе аспекти,

не само во однос на јазикот, версификацијата, туку
и во однос на еден поттик да биде реален прозен
запис за Битола и битолчани, од поетот-хроничар
на своето време. Мигот е совршенство на животот
и тој неповратно исчезнува пред времето кое неумоливо го лови и заробува во вакуумот на несовршеностите. „Само ѕвезди сме / меѓу ѕвездите, /
еден ден / што ќе згаснат!“ („Бисер е мигот“). Неговото величество поетот како последниот трубадур
на ренесансата на своето време ја запишал песната: „животот е ден кукулеле, / свилена страница /
во сонот на мојот народ!“
Нејсе, само малку ја подотворивме школката,
а таму е бисерот. На белината на безвременоста
нека зрее за да го вкусуваме, ние трагачи по убавината, по беспрекорната убавина на душата. Додека го привршувам текстот, разбирам – тоа е таа
утеха за загубата на човекот низ кристалната решетка на неговата песна.

Панде Манојлов (2 мај 1948, с. Породин,
Битолско) e поет, прозаист, критичар и новинар. Гимназија завршил во Битола, а студирал право во Загреб и Скопје. Почнувајќи
од 1971 г. со стихозбирката „Црвен немир
во црвено пламти“, објавил триесетина книги, најмногу поетски. Автор е и на книгите
раскази „Обид да се влезе во нулата“ (1996),
„Стап“ (2000), „Последната корида на душата“ (2014), „Сонот на детството“ (2017), како
и книгата театарски критики „Талија на битолската сцена“ (2003), „До Учителот – низ
сито и решето“ (за мултиинструменталистот
Вангел Мачковски, 2015). Застапен во неколку поетски и прозни избори и антологии
во земјата и странство. Препеан е на англиски, француски, арапски, руски, турски, германски, романски, италијански, српски, бугарски, грчки, полски, унгарски, башкириски,
татарски и други јазици.
Добитник е на повеќе значајни награди и
признанија: „Ацо Шопов“ и „Ванчо Николески“ на ДПМ; „4-ти Ноември“ на Град Битола;
„Ванчо Николески“ за поетска книга за деца
и млади – Битола; медал „Мажит Гафури“ за
најубава песна од странски автор (Уфа, Башкортостан, Руска Федерација); Признание за
заслуги на Државата Палестина (2017) итн.
Панде Манојлов беше член на ДПМ од 1989
г., член на Македонското научно друштво
– Битола, член на Друштвото на независни
писатели на Бугарија, почесен член на Македонското литературно друштво „Григор
Прличев“ од Сиднеј, Австралија, како и член
на Асоцијацијата на писателите од Калифорнија, САД.

бр. 136 (3/2020) | Стожер

45

СТАРИ ФОТОГРАФИИ

НУБ 1985 - Промоција на „Тоа“ од Ингер Кристенсен

Тодор Чаловски, Киро Глигоров и Петре М. Андреевски - Доделување на наградата „Стале Попов“ во 1991 г.
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ВО ОДБРАНА НА МЕМОРИЈАТА

ЛАФ-МУАБЕТ
СО... КИРИЛ
БУЈУКЛИЕВ
Писател и тазе политички работник во ЦК на СКМ: Роден е
во Штип, градот на ветровите,
па затоа не може да го занесе
никаков ветер. Во 1968 година во литературата влезе со
„Огнови во круг“, на кои се грее
до денес. Бидејќи е болежлив,
лекарите му препишаа „валеријанови капки“, но за да не оди
често в аптека, си подготви книга поезија „Валеријана“, која е на
„патентирање“ во една скопска
издавачка куќа.
Ајде, имењаку , одбери си проблем или тема, па да муабетиме.
– Важи... Но првин да се напиеме по една за подобро да се присетиме.
Ете, да те потсетам јас: што
мислиш, дали и наесен Вардар
матно ќе тече?
– Фудбалот воопшто не ме влече!

Издавач:
Друштво на писателите на Македонија
За издавачот:
Соња Стојменска-Елзесер
(претседател на ДПМ)
Издавачки совет:
Мито Спасевски (претседател)
Редакција:
Трајче Кацаров
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Виолета Танчева-Златева
Делвина Крлуку
Живко Грозданоски
Александра Јуруковска
Марија Гиревска

Ако работното место во ЦК ти
е советничко, кажи некој совет
како да се искоренат криминалот и престапите во литературата?
– Прашањето ти е малолетничко, но сепак, постави им го на одговорните за културата. Мојот совет ништо не ќе значи тука, мене
нешто друго в срце ме клука...
Да не е тоа некаква кавга меѓу
Бујуклиев поетот и Бујуклиев
политичкиот работник? Да немаш во тој поглед некакви проблеми?
– Немам ни проблеми ни дилеми: политиката и поезијата
во мене си живеат другарски и
сложно, иако некои „мудреци“,
колеги, мислат дека тоа не е
можно.
Уште колку време треба да
мине, па да бидеш единствениот
поет кој во ниту една антологија
на поезијата не нашол место?
– За тоа и син ми Панче размислува често, кога антологиите ги
прелистува и кине. Кога евидентирањето на сите што држат писалка на крај ќе биде, одморот на
ова прашање ќе се види. Тогаш
јас ќе бидам единствениот поет
кој ќе биде надвор од антологискиот свет!
Не знаев дека си толку духовит човек...
– Таков ќе си останам довек.
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МЕТАНОЈА

Со што ќе учествуваш на годишниве Струшки вечери и ручеци на поезијата?
– Сѐ зависи од квалитетот на
виното и ракијата. По сѐ изгледа,
најактивно ќе бидам во ѓурултијата.
Конкретно: Ќе настинеш ли на
некаква манифестација?
– Веќе е одредена мојата локација: ќе работам во прес-центарот само под надзор на Шукри
Рамо.
Кириле, ти дозволувам и во
иднина да го носиш моето име!
Муабетот го водеше:
Киро Донев
Објавено во „ВЕЧЕР“
12 јули 1975 година
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