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СЕЛО БЕЗ
КУЧИЊА
Ф и л м о т
почна
со
сцена во која
се гледаа запрежни коли
со впрегнати
врани коњи.
Беа наредени во стартна линија. На
даден
знак
се впуштија
во нерамна трка. Трката траеше сѐ
додека секој од учесниците не стигна
до својата цел. А целта беше парче
земја, токму погодена за подигање
на интимно гнездо. Се редеа сцени во
кои се прикажуваа луѓе навидум задоволни од постигнатото. Изгледаа
весели и подготвени за заеднички
живот. Филмот почна со крвава трка
за освојување парче плодна земја, а
заврши во атмосфера што ја правеше
изгревот на сонцето врз Новиот свет.
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Но зошто реков навидум задоволни
од постигнатата цел? Зашто од памтивек било така, човекот е задоволен од
своето сѐ додека не констатира дека
другиот има повеќе, односно дека другиот не е посреќен, туку само среќен.
Тоа е исклучителна причина за ’ртењето на желбата: „На соседот да му умре
козата, ако може и соседот да отиде
со неа“. Така се означува почетокот на
градење воени планови, стратегии и
тактики кои помагаат во елиминирањето на другиот, навидум посреќниот, поимотниот, со поголемо име и подобар
општествен статус. Наше мислење е
дека причината за тоа е, метафорички кажано, во „селото без кучиња“. Да
појаснам: ако на човек му дозволиш да
го грабне она што мисли дека може да
го грабне, она за кое смета дека само
нему може да му припадне, без никаква одговорност, ќе го грабне и тоа со
двете раце. Тогаш причината зошто
живееме во свет на грабливци, мршојадци не треба да ја бараме на друго
место освен во оние што го оставиле
селото без кучиња.
Бидејќи сме списание за книжевност,
самото по себе ни се наметнува да најдеме аналог на горенаведената состојба во нашето книжевно милје. Мораме
да признаеме дека нашава книжевна
средина во последно време потсетува на „село без кучиња“. Се гледа како
се пуштиле грабливци на сите страни,
најмногу кон сретсело. Ниту срам имаат
ниту перде кога се претставуваат како
едни од најдобрите поети, прозаисти,
антологичари, организатори на фестивали и доделувачи на меѓународни награди.
Во непроценливиот грабеж се служат
со триста тактики (тактиките ги сметаме како скриени методи за дејствување). Со нивна помош успеваат да го
деперсонализираат книжевното милје,
односно писателите и нивните дела да
ги претворат во бројки. Ги претвораат
во бројки зашто најлесно е меѓу нив
да го скријат својот идентитет, својата
литерарна можест. (Министерството
за култура не финансира автори туку
бројки, секоја издавачка куќа може да
конкурира со од 1 до 10 автори.)
После вака насликаната стварност
можеме само да зажалиме за времето
кога книжевното милје имаше кој да
го чува. Грмеа тие со своите критики
и рецензии посилно од сите пушки и
топови на светските револуции кои се
заветуваа да ги чуваат и да ги бранат
непроценливите човекови дела, и
само нив.
На почетокот на нашиот книжевен
филм беше судирот на модернистите
со традиционалистите, се плашам да
не заврши во релативистичка атмосфера.

НАГРАДА
„ДАНИЦА
РУЧИГАЈ“
„„Пукнатина во светлината“ од
Билјана Станковска
Билјана Станковска (1951, Куманово) е сериозна
авторка која тивко и ненаметливо твори во заветрината на своето постоење. Доказ за тоа не се толку
наградите колку 15-тината нејзини објавени книги
во три и полдецениското творење, со кои си создаде достојно место во современата македонска
литература, и во поезијата и во прозата, како за возрасни така и за деца. Во нејзиното богато творештво како доминантни се наметнуваат две филозофско-духовни категории: времето и светлината. Тоа
се гледа и од самите наслови на неколку нејзини
поетски книги: „Ограничен простор“ (1983), „Миг за
пресоздавање“ (1995), „Светлиот пат“ (1996), „Реставрација на светлината“ (2009). И во „Пукнатина
во светлината“ (2020) има многу стихови што ја
потврдуваат испреплетеноста на мотивите време
и свелина: „Се провира светлината / низ оградата
на поделеното време“; „Ме изобличи бескрајната
повторливост / на времето.“ Или: „Соединети, / во
светлосни витли / се брануваат годишните доба /
на сето наше време.“ И сите тие светлински нишки и проблесоци израснуваат во вистинска ода на
светлината.
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„Пукнатина во светлината“ („Македонија презент“, Скопје 2020) е составена од 31 песна обединети во три мотивско-тематски структурирани
циклуси – „Одблесоци“, „Пукнатини“ и „Длабочини“, кои функционираат како цврсто конципирана
творечка целина. Низ нив, во стилски беспрекорни
песни, таа ја воспева, ја дише и ја болува светлината во сите нејзини појавни облици и еманации – и
во природата и во човековата душа – со што оваа
книга израснува во своевиден календар на светлината.
Како што Бог во почетокот на создавањето на
светот вели: „Нека биде светлина!“, и Билјана Станковска во почетните стихови ја претставува светлината како моќна творечка стихија, како огнено
чудовиште кое татни низ длабоките премини на
земјата и издишува пламени валми додека му клокоти жарта во утробата. Затечен од таа гневна
светлина, човекот ја сфаќа својата ранливост и
кршливост, својата ништотност пред сеприсутната моќ од која пукаат ребрата на планините, и
може единствено да ги чека последиците од тоа
создавање. „Го чекам денот да ти донесам / узреана светлина“, вели поетесата.
Светлината е сеприсутна и вечна: и земна е и
небесна, ја има во пукнатината на месечината, во
скриените семиња, во блескавите капки дожд, во
цутот на смилот, ги узрева солзите, ѕунливо пее,
таа е и студена и дива, и благодатна и лековита,
постои дури и во „темната светлина на душата“.
Израснува во проблесок што носи сознание и нѐ
крева над смртноста: „Пее светлината, / ги воскрева душите / замајани од тажачката.“
Раскинувана и усвитена од болка поради загубата на саканото суштество, поетесата ќе крикне:
„чудовиште од светлина сум, / го запалувам небото, / и удирам!“ Низ целата книга на показ е тој крик
на човековата душа соочена со незапирливиот од
на безмерното време, со недосегливата и сеприсутна светлина, крик кој отсекогаш бил едно од
најважните својства на секој вистински поет. „Јас
сум ветер во настанот! / Невозможно е да не говорам“ – вели на друго место, потврдувајќи на тој начин уште едно важно својство на поетот – да биде
дејствен сведок и своевиден патописец на своето
време.
Со сите тие високи поетски обележја и вредности, „Пукнатина во светлината“ прераснува во повеќеслојна книга богата со значења која може да
се чита на повеќе нивоа. Со рафиниран лирски пев,
преку раскошни слики и метафори, Билјана Станковска пред нас распостила зрели стихови за светоста на светлината, за нејзината космичка суштина – како моќна стихија на создавањето, но и на
уништувањето. Светлината како животворна сила
од која се исткаени човечките битија и во која, на
крајот, повторно се враќаат.
Виолета Танчева-Златева, селектор
25.11.2020 година

Билјана Станковска
СВЕТЛИНАТА
Пристигна!
Ја задржале премините
на непознатите простори,
изморена е. Бавно трепери,
а не запира.
Ги разреси порабите на водите,
ги премести сенките,
ги осветли длапките на времето,
ги откри опасностите на
напукнатите мигови.
Не се обѕира,
непогрешиво ги прескокнува
гнилите јазли на мојот страв.
А морничаво крцкаат штиците.
Како ти успева да ме пронајдеш,
да ми го преуредиш сонот,
ја прашувам.
Јас сум твојата светлина,
рече.
СВЕТЛИНСКИ МЕСТА
Понекогаш,
кога мракот е проѕирна свила
под облаците,
несфатливо немирна,
заскитувам во татковата куќа.
Се издвојувам од сонцето,
прескокнувам, се мушкам,
ги развејувам завесите,
трескаат прозорците,
протрчувам низ собите,
низ ходниците,
се лизгам низ скалите,
сопнувам нечии стапалца,
еден глас вреска по провевот
додека се провирам во визбата.

НЕСОГОРЛИВ ДЕН

ВЕЧНОСТА НА СВЕТЛИНАТА

Во мигот молња сум.
Нож искован од безмерен гнев.
Усвитена од длабоките жаришта
на болката,
чудовиште од светлина сум,
го запалувам небото,
и удирам!

Штотуку престана дождот,
зракот истрча од пукнатината
на облакот,
дремливото око на планината
се озари,
птиците радосно вреснаа,
зракот се исплаши
од мигот на возбудата,
се сплетка, се сопна,
и падна во реката.
Прпелкаше фатен за опашките
на рибите.

На врвот од стварноста,
гори осамениот ден.
Со заповедничка присила
ја поднесувам мојата огнена
бура.
Ах, има еден несогорлив миг.
ГЛАСОТ НА СВЕТЛИНАТА
Сега е тоа време
кога светлината пее.
Седни тихум до мене,
заедно да ја слушаме.
Приљуби се со чујноста
како што се приљубил
ветерот со боровите,
како што се приљубило
небото со планината.
Смири ги сите немири
и седни тихум до мене,
да те допре топлината на певот,
да ти се склопат клепките.
Ете го ѕунот, иде,
се лизга низ грлото на светлината.
Ги втишува пчелите во поленот,
ги усогласува ѕверовите на поилата,
ги миросува тревите.
Пее светлината,
ги воскрева душите
замајани од тажачката.

Сѐ уште не знае
дека не може да загине,
рекоа ѕвездите
засолнети во дневното небо.
Ќе научи, рече сонцето
и ја премина огнената река.
БОЛНО ВРЕМЕ
Болно е ова време.
Денот е без светлина,
ноќта без темнина.
Ни ѕвезда на небото,
ни одраз во водата.
Болно е ова време.
Заспаните не се будат,
будните не заспиваат,
жедните оджедуваат.
А нешто капе од вселената,
рамномерно удира во
мртвото лице на земјата.
Стравот замесен во кобното
претчувство,
нараснува преку работ
на плитката надеж.

Таму
сенката на татко ми
се ведне над изабените трпези.
Тихум, светлино моја,
ме опоменува.
Одамна, ни ти ни јас не сме овде.
Сѐ е привид, освен куќата и оваа
туѓа врева.
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КРИТИКА

„РАЗДЕН“ ЗА ПОЕТСКОТО ЛЕГЛО
НА СВЕТЛИНАТА
Кон поетската збирка „„Разден“ од Кристина Николовска,
награда „„Караманов“ 2020 година
Марина Мијаковска

К

ристина Николовска е професорка по книжевна теорија, критичарка, есеист и
поетеса која книжевното
знаење го интегрира во креативните процеси и уметничките дела
кои ги создава без разлика на нивната жанровска определеност.
Оваа авторка е ерудит што умее
да создаде книги со личен печат и
стил. И покрај тоа што е посебно
посветена на книжевната наука и
македонистиката како редовна
професорка на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, нејзиниот поетски здив трепери и избликнува и
се гледа во насловите на нејзините
научни книги, кои имаат поетични
наслови. Николовска како поетеса
дебитирала со стихозбирката „Десимфонија“ (1988, награда „Млада Струга“ на СВП), а со втората
стихозбирка „Мугроносна“ (1989)
прави заокружување на младешкиот темперамент. Во поетското
деби „Десимфонија“ Николовска
создава десимфонија како депоетизација, прави спој меѓу музиката и поезијата и низ прекршени
и разиграни стихови и лапидарни
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форми создава поетска симфонија
од мелодии во стихови со темпо
на музичка изведба. Поетскиот
порив на Кристина Николовска е
исткаен во стихови кои бликнуваат како мелодии со различни
тонови и темпо. Тој што дебитира
со поезија, никогаш не може да се
откаже од поезијата, бидејќи таа е
внатрешно ехо на човекот без разлика на неговите трансформации
во животот. [...]
Во вториот поетопис „Мугроносна“ поетесата продолжува со кусите поетски форми во прекршени
и скалести стихови во кои се прикажани куси кадри на поетските
метафорични и симболички слики
од мислите на авторката. Има интересни збороигри кои преку архаичниот топос на градот со столбови како мотивско-тематско јадро
внесуваат космичката енергија на
созданието. Поетскиот свет е како
кула од збороформи со изблици
и пренасочување на животните
чакри. Женската енергија во овие
стихови е кружна и течна каква
што е женската природа [...]
По временски период од триесетина години, Николовска повторно

се навраќа кон леглото на поезијата. Пред нас денес ја имаме новата
и трета поетска книга „Разден“, за
која ја добива наградата „Караманов“ за 2020 година. Карамановите средби добиваат лауреат што
со книгата „Разден“ се вивнува
кон светлините и се поврзува со
космичките енергии на поетот Ацо
Караманов. За поетот поезијата е
мевлем, внатрешен хабитус, исконско постоење на јас во целината или универзумот. „Разден“ на
Николовска е метафора за светлината на поетското зрно, на зракот
живот во речта на поетот. Поезијата е во светот, таа е во дослух
со реалниот живот. Целта на поезијата е да именува, да очуди, да
ги прикаже нештата и предметите
од светот на еден жив и рустикален начин. Во посветата на почетокот на стихозбирката поетесата
се обраќа кон поезијата и поетите,
а „не наседнувајте на знакот“ е
всушност повикот на Николовска
да не им се подлегнува на знаците
на стварноста, туку да ѝ се верува на поезијата како коректив на
знаците. Поетскиот свет со кули
од стилски фигури ни нуди спо-

кој, хармонија, естетско задоволство и е визави реалниот свет на
денешната дистопија. Поетите се
најмоќни во својот стих тогаш кога
општеството се наоѓа на прагот
на кризи и декаденции. Поетот не
создава лажен и недоверлив свет,
туку свет што е отслик на вистината. Тематскиот костур на „Разден“
е распослан во пет стожерни циклуси насловени како „Тактика“,
„Њубезност“, „Ист век со Сонцето!“, „Потонати Сонца“ и „Разден“.
Автореференцијалноста е присутна арспоетичка постапка кај Николовска. Во првата песна „Тактика“
таа пее дека секој има свое место
во светот, секој треба да се пронајде себеси и своите дарби [...]
Во „Местото на песната“ ја оркестрира песната преку синтеза на
стилските фигури реторско прашање и хипербола, во кои песната
се обмислува самата себе и добива карактеристики на жив човек
[...]
Арспоетичката постапка во која
поетесата пее за самата песна, за
создавањето на песната е изразено во следниве стихови: Мојата
гола песна не се облече / и не дава
да се постави ни тема, освен самата / таа.
Во песната „Разден“, пак, битието е создадено од небото или од
Бог како творец на сите нешта,
се спушта по реката на земјата и
станува збор-создател што настанал од громот и тишината. Поетот
преку својот разден во стихот и
делото ќе остане како вечен миг
од времето. Разденот е аналогија
на светлината и висините: Откако
се врати во небесата / Ни се јави
како ноќен глас / Глас на совеста
/ И ни потече како дожд од поезија / А раздени – како песна!
Во песната „Катахреза“, преку
катахрезата како погрешно употребување на стилските фигури,
Николовска прави сопоставување
на светот и извртената вистина.
Светот е лажен и вистинит, а во
уметноста фикцијата се претставува како стварност:
И така целата цивилизација
/ гради свет, и тоа раскошен /
творечки свет / врз „изневери“
на зборовите, / на синтагмите,
на комбинациите, / на значењата
меѓу нив.
Во вториот тематски циклус
„Њубезност“ Николовска вешто се
служи со стилските изразни сред-

ства. „Циничните молци“ се метафора за денешните луѓе. „Волци“
е песна-метонимија за суровиот и
крволочен свет што уништува, а
само во песната поетот може да
најде постела за своето спокојно
живеење. На практичен начин, Николовска покажува мини упатство
за создавање и служење со стилските фигури. Таква е следнава
песна-гнома: Иронија / Сите мислат дека знаат што е / иронија…
/ Е, тоа е иронија!
Во третиот циклус „Ист век со
Сонцето!“ Николовска во мотивско-тематската оска на песните
води дијалог со најголемите македонски поетски класици: Кочо
Рацин, Гане Тодоровски, Ацо Караманов, Анте Поповски, Даница Ручигај, Петре М. Андреевски. Песните од овој циклус се арспоетични,
арсдијалошки и интертекстуални,
зашто поетесата е во постојан
дијалог со поезијата, неспознатиот
поет и познатите наши великани
и нивните книги. Песните од овој
циклус – „Мугроносник“, „Поетски
вулкан“, „Поетска дома“, „Ганевина“, „Имајте ист век со Сонцето!“,
„Дома“, „Безвременица“, „Поетска
потерница“ и „Проникнување“ – се
интертекстуални и хипертекстуални разгранувања, бидејќи нѐ упатуваат на претходни монографии
и книги на авторката, каква што
е монографијата „Опус-великан“,
книга посветена на Гане Тодоровски: / Неговите дела се – животи
во самите животи. / Како што
неговиот живот е – опус од животи, / така и неговиот опус е
живот од опуси. / Опус-великан.
Во песната „Дома“ инспирација
е родољубивото чувство кон домата, како просторна така и во
духовна смисла како македонски
идентитет. Поетесата се вдомува
себеси преку собите на поезијата.
„Нема ништо поголемо од големиот македонски јазик“, вели Николовска. [...]
„Безвременица“ е песна во која
се опева првата современа македонска поетеса Даница Ручигај.
„Поетска потерница“ е потрага
по зборољубецот, поетот. Целата
стихозбирка изобилува со зборообразувања и именувања кои во
себе го содржат основниот збор
разден како именка што служи за
изведување нови лексеми. Такви
се: поетски разден, раздени-како
песна, разденивме итн. Николов-

ска на свој начин создава нови
стилски фигури и зборозагатки. Во
нејзината поезија доминираат фономорфолошките, синтаксичките,
семантичките и логичките стилски
фигури. Таа е вешта поетеса која
создава богат поетски израз преку реторичко прашање, метафора,
метонимија, набројување, парономазија, алегорија, хипербола, зегма итн.
Четвртиот циклус „Потонати
Сонца“ во себе носи тажна емоција, и во него доминира темниот
поетски патос во кој се опеваат
двете потонати сонца: сестрата
Искра и внуката Андријана. Песните „Виделино“ и „Сенки“ се алузија
за изгубените млади животи, за тагата како горка вистина и болката
од смртта и загубата на најмилите.
Во последниот, петти тематски
циклус насловен како „Разден“,
темнината се заменува со светлината на мугрите на новата надеж.
Во овој дел се сместени песните:
„Умирачка“, „Сплав“, „Мозаик“ и
„Стихосредба“. Доминираат метафизичките теми за смртта и животот, за љубовта и страдањето.
Сплавот е симбол за спојот меѓу
животот и смртта. Животот е Мозаик од нешта: „Мозаик од тишини
/ во вечно себесложување“.
Николовска поетописот „Разден“
го завршува со гнома како реторичко прашање. Таа води дијалог
со читателот и му остава простор
сам да ја разгатне загатката на
поетскиот разден од мозаични
женски стихови. Стихосредба / Се
сретнавме ли / во стих? / Или во
него разденивме?
Стихозбирката „Разден“ на Кристина Николовска, наградена на
годинашниве Караманови поетски
средби, е исклучително поетско
дело во кое низ прекрасната орнаментика на стихот и стилските
фигури, кружната траекторија на
теми и мотиви од животот и смртта, мракот е претворен во светлоносен разден. Со оваа стихозбирка
на Кристина Николовска се отвораат нови порти во разденот за македонскиот јазик и македонската
поетска ризница. На професорката
и писателка Кристина Николовска
ѝ посакувам уште многу книжевни
разденувања, онакви какви што
таа вистински умее да ги создаде!
Светлински и вдахновени, каква
што е и самата таа како личност!
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ни историски настани и личности има различна меморија од меморијата на своите соседи. Тоа само
ја потврдува тезата дека, произлезени од различни политички „стратегии“, националните идентитети како општествено-историски конструкции, не
ретко знаеле да го разбудат колективното имагинарно на своите соседи, бранувајќи ги кај нив
постојните стереотипи и предрасуди. Но, со оглед
на тоа дека не постојат предрасуди за истото, туку
само за различното, прашањето за македонскиот
идентитет (како чисто „македонцка работа“ која
се провлекува од средината на 19 век), за нашиот
источен сосед и денес е причина за политички недоразбирања и несогласувања.

СТАВ

ЗА ЈАЗИЧНИТЕ И
ИДЕНТИТЕТСКИТЕ
СЛОБОДИ
Ангелина Бановиќ-Марковска

П

оради актуелните случувања кои веќе извесно време се во фокусот на нашата надворешна политика, но и академска јавност,
преовладува впечатокот дека како општествено-историска конструкција, како продукт на специфични социокултурни, политички и идеолошки
процеси, идентитетот отсекогаш бил и останал
еден од најважните културно-теориски концепти
во хуманистичките науки и во политичките доктрини, кај нас и во светот. Обемната издавачка
продукција сврзана со идентитетските теми и дилеми само го потврдува реченово, но и покрај тоа
сериозно ме загрижува разорното влијание што го
остава врз нас убиствениот резон на племенските
идентитетски концепции. Робувајќи им на предрасудите од минатото, тие не само што ја продолжуваат драмата која би можела скапо да нѐ чини
сите, туку манифестираат една манихејска логика
која не прифаќа дека колективната меморија на
соседот може да е еднакво легитимна со нивната.
Ќе тргнам затоа од фактот дека, како примарни
идентитетски обележја, јазикот и името биле и
останале најважните свидетели за традицијата и
колективно помнење на мојот народ, кој за одреде-
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Мислам на перцепцијата којашто за терминот
„Македонец/македонски“ ја има актуелната бугарска историографија. Користен уште од времето
на Мисирков, Чуповски, Делчев, за неа овој термин е само „историска контроверза“, „регионим“
испразнет од етничка содржина и припадност,
околу кој се ломи сега работата на Заедничката
комисија за историски и образовни прашања, задолжена за објективно толкување на историските
настани и личности (како, на пример, националната припадност на Гоце Делчев, или прашањето за
ВМРО и окупацијата на Македонија од страна на
Бугарија), застапени во учебниците на нашите две
соседни држави. И тоа сѐ поради погрешното убедување дека историската вистина, за нив, може да
биде само една, со што драматично се усложнува
почнатиот дијалог за добрососедство, отежнувајќи ги – со чест на исклучоци – и онака кревките
македонско-бугарски односи.
Ќе се вратам сега на прашањето за јазикот. Нема
никави дилеми дека јазикот е стожер на културниот идентитет, а јазичната разновидност е стожер
на секоја разновидност. Можеби затоа сите ние
имаме потреба за еден идентитетски јазик, како
за папочна врска која ни дава чувство на припадност и која јазичната слобода ја става пред верската. Ако е така – а така е – тогаш не треба да
зачудува зошто дискриминирачката политика на
Бугарија по однос на нашиот јазик ја дожувуваме
како загрозувачка и опасна за нашата национална
посебност.
Имено, промовирајќи ги своите етнонационалистички ставови пред светската научна и културна
јавност, официјалната бугарска политика повеќе
од половина век се обидува да го негира постоењето на македонскиот јазик и неговата историја.
Едно такво анахроно толкување беше (ре)презентирано и неодамна, на 7 мај 2020 година, во една
политичка публикација издадена од Бугарската
академија на науките. Насловена „За официялния език на Република Северна Македония“, таа ја
обелодени „единствената“ позиција на бугарската наука околу идејата за „бугарскиот карактер
на македонскиот јазик“ и рамковната позиција на
бугарската влада за ревидирање на националниот идентитет на Македонците. Иронијата да

биде поголема, ова ултимативно бугарско гледиште воскресна непосредно пред Одлуката
за отпочнување на пристапните
преговори на нашата држава со
Европската Унија, наметнувајќи
се пред светската јавност како
научна „вистина“ за 70-годишниот спор што нашиот источен сосед го води со нас околу нашиот
јазик, историја и култура. Затоа,
и покрај позитивните реакции на
дел од бугарската интелектуална елита, оспорувањето на најелементарните човекови права –
мајчиниот јазик и националната
самоопределба – го доживуваме
и денес како психички облик на
една институционално водена тортура со која, од страна на
официјалната бугарска политика, се осуетува една од најголемите цивилизациски придобивки
– правото на посебност за секоја нација. Иако на сите здраворазумни луѓе им е совршено
јасно дека ниту една држава на
светот не би смеела да го негира официјалниот јазик на друга
држава, доведувајќи ги во прашање суверенитетот и атрибутите на нејзината државност, не
треба ли да се запрашаме што,
всушност, стои зад синтагмата
„меѓуетничко недоразбирање“?
Зад ова изнудено несогласување меѓу нашите две држави стојат стратегиите на едно
политичко имагинарно кое со
некритичкото навраќање кон
сопственото фантазмагорично
минато, ја отсликува желбата
на официјалната бугарска политика да ги направи вирулентни
денес старо-новите предрасуди
и комплекси, кои не само што
ги откриваат траумите на Санстефанска Бугарија туку се и
обид да се стекне легитимитет
за сопствените стратегии пред
Европската Унија. Но другата
страна од „приказната“ ја покажува јасно својата национална
самосвест и сознанието дека, во
„најромантичниот“ дел од бугарската историја (периодот кога се
градела нивната нација), творците на бугарскиот национален
идентитет практикувале еден
„стратешки синкретизам“ – постапка со која во официјалното

дефинирање на себеси по однос
на другите, некритички се „позајмувале“ најважните настани и
личности од историјата на блискиот сосед. Секако, не мислам
дека се работи тука за отсуство
на толеранција кон другоста,
туку за неподготвеноста на официјалната бугарска политика да
ја признае денес разноликоста,
како позитивен идентитетски
квалитет кај својот сосед и кај
своето македонско малцинство,
ослободувајќи нѐ сите од хегемонистичкиот поглед и тиранијата на другоста за која пишуваше
и Цветан Тодоров во книгата
„Страв од варварите“.
Прашањето кое ми се наметнува сега е дали оваа европска
држава – потписничка на Декларацијата за човековите права
од 1948, на Женевската конвенција од 1949, на Конвенцијата
на Обединетите нации од 1984
и на Универзалната декларација
на УНЕСКО од 2002 година – ќе
покаже доволно демократски и
цивилизациски капацитети да ги
согледа реално и да ги прифати конечно, клучните принципи
на Европската Унија која нема
за цел да ги избрише спецификите на државите кои ја сочинуваат, туку да ги обедини, зашто
плуралноста е основата на европското единство од култури и
локални мемории, збир од сите
лингвистички, верски и други
припадности. Поткрепа за ова
мое размислување, и за мојот
став, наоѓам кај Улрих Бек („Космополитска Европа“), според кој
само народите кои во својата
егзистенцијална
перспектива
успеале да ја опфатат (и) гледната точка на другоста, научиле
повеќе за себе и за светот. Впрочем, самото прифаќање на ова
сознание и неговото вградување
во официјалната надворешна
политика на нашиот источен
сосед, може да го (ре)активира
вертикалниот систем на меѓусебна соработка, и на Балканот
и во Европската Унија, отфрлајќи
го регионалниот антагонизам
кој во различноста на блиските
соседи гледа закана за својата „посебност“. Единствено што
сѐ уште ми изгледа фалшливо

тука е сериозното отсуство на
солидарност и одговорност кај
постојните членки на ЕУ, чувства
кои се раѓаат само кај тие што
навистина избрале да градат заедничка иднина. Оттаму, и покрај
сознанието дека тешко можеме да си ја замислиме иднината
без поимот етницитет (како
начин да проговориме за својата колективна идентификација),
она што навистина ни треба сега
е да ја отфрлиме идентитетската исклучивост и нејзиниот
симплифициран светоглед и да
ја прифатиме идејата за културната плуралност, зашто не
постои „природен“ идентитет кој
би можел да биде наметнат сосила. Постојат само политички
идентитетски стратегии, кои или
нѐ фасцинираат или нѐ фрустрираат... Затоа е најдобро, за сите
нас, да прифатиме дека треба (и
може!) да живееме во еден плурален свет во кој нашето самопотврдување нема да резултира
со потчинување или негирање на
Другиот, туку со признавање на
неговата посебност.

Ангелина Бановиќ-Марковска е доктор на науки, книжевен теоретичар и есеист,
редовен професор на Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“ во Скопје и визитинг професор на Докторските студии по културологија
и на додипломските студии
по Општествено-хуманистички науки при Универзитетот
„Јосип Јурај Штросмаер“ во
Осиек (Хрватска). Застапена
е во меѓународни зборници
и списанија, во земјава и во
странство. Автор е на седум
теориски книги и две книжевни антологии. Член е на
Друштвото на писателите на
Македонија и добитник на
наградата „Димитар Митрев“
за најдобра есеистичка книга
(Дискурс и екскурс: за книжевноста и културата), во
2017 год.
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ВООДУШЕВЕН
СУМ ОД НАШАТА
СЕГАШНА ПРОЗА
Никогаш досега не сме имале појава, во исто време и
на исто место, на толку многу надарени писатели
со толку солидни и детални увиди во функционалните писма како на класичната, така и на модерната
литература. Тие заслужуваат систематско и детално проучување (и глорификација!, зошто да не?)

Разговор со Атанас Вангелов
Александра Јуруковска

В

ажите за еден од најголемите познавачи на
делото на Конески. Во 2020 година ја објавивте „Лирската биографија на Конески“, па пишувајќи ја книгата, а во пресрет на стогодишнината
од неговото раѓање, кои се нештата што и понатаму
ве фасцинираат кај великанот, откривте ли нови?
Јас веќе му ја предадов книгата „Филолошката критика на Конески“ на издавачот Димитар Башевски. Се
надевам да излезе од печат во 2021 година. Сега ја
привршувам книгата „Прозата на Конески“. Неговите
подолги раскази од книгата „Лозје“ не поминаа добро
кај нашата критика. Митрев воопшто не пишуваше во
таа, 1955 г., за прозата на Конески. Ѓурчинов ги оцени
како лоши и анахрони неговите повести „Крчмите“,
„Њубов“ и „Заклано крувче“. Не биле напишани во духот на тогашниот „модерен сензибилитет“. Јас открив
дека токму таа проза на Конески има директна врска
со нашата најнова проза за која објавив неколку критики во „Слободен печат“, како и на порталите „Либертас“ и „Плусинфо“. Сериозно се носам со мисла да се
напише книга која систематски ќе ја објасни таа (и за
мене изненадувачка!) делотворна врска.
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Атанас Вангелов (6.02.1946, Богданци) е поет,
раскажувач, критичар, есеист, книжевен теоретичар, драмски автор, преведувач, универзитетски професор. Дипломирал, магистрирал и докторирал на Филолошкиот факултет
во Скопје, на Катедрата за југославистика. Магистрирал на тема „Артизмот и современата
македонска литература“ (1977), а докторирал
со „Семантичките фигури во македонската народна поезија“ (1982). Бил продекан и декан
на Филолошкиот факултет во Скопје, претседател на Советот на СВП, пратеник во Народното собрание на РМ (1994 – 1998), кога е член
и на Парламентарното собрание на Советот на
Европа во Стразбур. Од 2004 г. бил амбасадор
на РМ во Унгарија. Работел како новинар во
Радио Скопје, бил член на редакцијата на списанието „Разгледи“. Повеќепати престојувал
во Франција на студиски престој и како лектор
по македонски јазик и литература на Парискиот универзитет. За своите заслуги во ширењето на француската култура во Македонија во
1995 г. е одликуван од Француската влада со
орденот Офицер на универзитетски палми.
Член е на ДПМ од 1967 година.
Ги објавил поетските книги „Земјата на цветот“ (1966), „Препев на планината“, „Живеалиште“, „Глетки и привиденија“, „Преданија“,
„Строго доверливо“, „Траги“, „Водопад“, „Изу
чување на молкот“, поемата „На безгласје
глас“; романот „Див занес“; драмите „Мистер
Порфирие“, „Неодредени лични заменки“;
критичките книги „Литературни студии“, „Решето“, „Микрочитања“, „Исказот и стварноста“; литературните полемики „Преписите на
Божин Павловски“, „Морфологија на бо(љ)
шевизмот“, „Про ет контра – македонизми“,
„Маките на Моцарт од Жван“; монографијата
„Деспот Караѓоз“ и др.
Добитник е на наградите: „Млад борец“,
„Браќа Миладиновци“, „Божидар Настев“, „Димитар Митрев“, „Златно перо“, „Григор Прличев“.

Токму Конески и неговиот аманет се и ваш аргумент во одбрана на македонскиот јазик и идентитет пред притисоците и негирањето на Бугарија.
Го продолжуваме ли достојно тој аманет, како
понатаму?
Дали „го продолжуваме достојно“, за тоа ќе го
кажат својот збор оние што ќе дојдат по нас, но и
Конески, на индиректен начин, со неговото монументално дело во областа наука за јазикот и уметничката литература. Во својата поема „Жинзифов“
тој рече: „имам право да те судам, имаш право да
ме судиш“. Нам ќе ни суди делото на Конески ако
не се вклучимe со иста енергија, упорност и научна
аргументација по прашањето македонски јазик и
идентитет, зашто вистината и правдата се на наша

страна. Тоа им е совршено јасно
на нашите „љубими братја б’лгари“ и затоа се толку агресивни
во нападите кон нас. Конески не
се колебаше многу да се судри
дури и со своите професори по
лингвистика – Александар Белиќ
од Белград (во 1948) и со Кирил
Мирчев од Софија (во 1952). За
нив зборува и во својата песна
„Моите учители“. Тој жали, во таа
песна, дека не може да го врати
долгот кон нив („колку што заслужуваат“), но не заборава да
рече дека тие се посветиле на
„цели кои лесно се постигнуваат“. Тој гледал на тие работи „од
повисоко“. Сега се прашувам што
би напишал тој кога би можел да
ги види нашите сегашни политичари кои „страхóтно“ се понижуваат заради цели „кои лесно се
постигнуваат“.

полнив. Есента заминав по третпат во Париз како професор по
македонски јазик и литература
во Институтот за источни јазици
и цивилизации. Тоа што го реков
тогаш важи и денес. Нашето високо образование (и, посебно,
македонистиката!) е практично
уништено. А македонистиката е,
во најголем дел, делото на Конески. Сите тие громогласни политички ликови со полни усти македонски јазик и идентитет никако да разберат дека самите, со
нивната површност (таа е порок,
велеше Оскар Вајлд), се неговите најопасни душмани. Мислам
дека и најголем дел од писателите, со нивниот комформизам,
апатија и рамнодушност, не се
разликуваат многу од нив.

Некаде пролетта 1989 јас
дадов едно мегаинтервју за
тогашниот „Лик“, подлисток на „Нова Македонија“,
во кое реков дека не економијата, туку образованието
е темел на секоја стабилна
заедница и држава... Тоа што
го реков тогаш важи и денес.

Нашето високо образование (и,
посебно,
македонистиката!)
е практично уништено. А македонистиката е, во најголем
дел, делото на Конески. Сите
тие громогласни политички
ликови со полни усти македонски јазик и идентитет никако
да разберат дека самите, со
нивната површност (таа е порок, велеше Оскар Вајлд), се неговите најопасни душмани.

Во отвореното писмо до премиерот Заев, говорејќи за бугарско-македонското прашање, вие
потсетувате не само на Конески
туку и на местото на културата
во едно општество. Каде е нашата култура во моментов, како на
неа гледаат релевантните фактори?
Тие гледаат како на монета
за поткусурување кога се прават коалициони влади, а така
е веќе, безмалу, четвртина век.
Некаде пролетта 1989 јас дадов
едно мегаинтервју за тогашниот
„Лик“, подлисток на „Нова Македонија“, во кое реков дека не
економијата, туку образованието
е темел на секоја стабилна заедница и држава. Изгледа, тоа
интервју одекна тогаш па така,
преку Стојан Димовски, тогаш
член на ЦК СКМ и директор на
РТВ Скопје, добив формулари за
членство во ЦК СКМ. Не ги по-

Вашите почетоци во литературата се врзани со поезијата.
Според многумина критичари,
вашата прва книга „Земјата на
цветот“ е антологиска оти се занимава со поезијата како свет на
постојано поетско откривање.
Ја чувствувате ли сѐ уште таа
исконска моќ на поезијата како
одговор на најголемите човечки
енигми? Како би ја споредиле
во однос на творењето на научно-критички дела?
Јас објаснив, во предговорот на
„Лирската биографија на Конески“, дека тоа што се вика, во стилистиката на Л. Шпицер, „духовен етимон“, а во научната мисла
на Конески „сматна идеја“, не се
разликува за песна и за критички
текст, како што не се разликува,
по род и пол, зародиш во мајчина
утроба. На едно место во својата проза Лидија Димковска вели
дека таа знае неколку јазици, но

дека само на својот мајчин, македонски јазик, можела „да раѓа
литература“. Не вели дека може
да „пишува“, туку да – „раѓа“. И
таа е во право. И поезијата и критиката потекнуваат од некој зародиш (етимон, сматна идеја) кој
до конечен облик следи закони
на своја внатрешна логика. Сакам
да кажам со тоа дека јас не правам некоја разлика меѓу поезија,
проза и критика, барем онаа што
јас ја практикувам. Впрочем, дали
кога читате песна, научна студија
или расказ од Конески, не го слушате истиот глас? И песната, и
критиката, и научната студија
мора, на извесен начин, да помине низ мене за да ја напишам
како што сакам. Ако нешто ми
каже дека тоа не е така, јас не ја
објавувам таа песна, критика или
научна студија. Се случува и наново да ја пишувам. Еве пример
од најнов датум. Критиката за
романот на П. Андоновски што ја
објавив во „Слободен печат“ има
три верзии. Ја објавив третата.
Како теоретичар и критичар
близок ви е структурализмот, а
од научниците Цветан Тодоров.
Кои се останатите автори чие
писмо влијаело врз вас и кои
критички парадигми ги препознавате во сегашната книжевна
продукција?
Јас преведов дури пет книги од
Цв. Тодоров, од кои прва беше
неговата „Поетика“ од 1974. Своевремено, како идеолошки полицаец од сојузен ранг (шеф на
Комисија за идеологија во културата при ЦК СКЈ), покојниот
Ѓурчинов се обиде да ме маргинализира како „вредносен индиферент“. Можев тогаш во „Комунист“ (уредник беше поетот
Ристо Лазаров) да му објаснам
дека не може да се суди за уметничко дело без иманентна анализа на тоа дело. Не се разбравме
затоа што, како што покажав на
страниците на „Комунист“ во тоа
време, тој не само што не го познавал Цв. Тодоров, туку ни Л.
Голдман на кој се повикуваше, а
не знаеше ни дека самиот Л. Голдман се смета себеси за наследник на Ѓерѓ Лукач. За него велеше дека бил „одразаш“ од сојот
на Д. Митрев. Неговите денешни
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следбеници малку се разликуваат од нивниот учител. За тоа ќе
зборувам, во детали и документирано, другпат и на друго место.
И поезијата и критиката
потекнуваат од некој зародиш
(етимон, сматна идеја) кој
до конечен облик следи
закони на своја внатрешна
логика. Сакам да кажам со
тоа дека јас не правам некоја
разлика меѓу поезија, проза и
критика, барем онаа што јас
ја практикувам.
Важите и за еден од најбудните проследувачи на современата
македонска книжевност, за критичар кој се произнел за многу
дела од своите колеги (не само
генерациски блиски). Како гледате на поновата книжевна продукција, кои текови и тенденции
ги препознавате и, конечно, каде
сме на мапата на книжевна Европа и светот?
Веќе одговорив, делумно, на тоа
прашање. Ќе кажам само дека
се случува нешто чудесно. Никогаш досега не сме имале појава,
во исто време и на исто место,
на толку многу надарени писатели со толку солидни и детални
увиди во функционалните писма
како на класичната, така и на модерната литература. Тие заслужуваат систематско и детално
проучување (и глорификација!,
зошто да не?). Се надевам дека
јас ќе имам доволно време и енергија да го сторам тоа. Ме тера и ме
задолжува тоа што досега сум го
пишувал и напишал. Јас сум одушевен од сегашната наша проза.
Веројатно и поезијата е тука. Тоа
не можам да го речам за критиката. Исклучок е Венко Андоновски.
Има и некои пријатни најави, како,
на пример, Андреј Стојановски, сѐ
уште студент на Филолошкиот
факултет. Сега засега, тоа се сѐ
уште – најави.
Како долгогодишен универзитетски професор како гледате
на академскиoт третман на книжевноста кај нас?
Не најдобро. Да бидеш универзитетски професор по македон-
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ска литература или по литература воопшто, а да не напишеш
нешто конкретно (во текот на
цела кариера) за конкретни дела
што ќе те надживее (освен куртоазни апологии кога те викаат
на промоција), тоа значи да го
црпеш својот авторитет од титулата универзитетски професор,
а не обратно: твојата личност со
нејзините дела да ѝ даде авторитет на таа титула. За жал, првото
стана редовна појава кај нас. Во
тој поглед јас ја следам мислата
на мојот проф. Х. Поленаковиќ.
Тој велеше: можеш да предаваш
англиска, германска, хрватска,
македонска или општа (светска)
литература, но ти си должен,
пред сѐ, да бидеш македонист.
Не може да се очекува, на пример, Кембриџ, Хајделберг, Загреб
итн. да бидат центри на македонистиката. Тоа може (и мора!) да
биде само Скопје.
Последните години, па и во целата последна деценија, опаѓа
интересот за проучување на македонскиот јазик и македонската книжевност на филолошките
факултети во земјата. Кој е вашиот став за тоа што сѐ помалку
студенти појавуваат желба за
проучување на нашата национална литература и култура?
Тоа што го растури власта на автократот Никола Груевски сѐ уште
не се обидува (не прави доволно!)
да го поправи власта на премиерот Заев. Земете го примерот со
министерот Царовска која сега
се залага за некои „фини, фински
реформи“ во основното образование. Пред тоа беше министер
за социјала во владата на Заев.
Испаѓа дека е некој министерски
вундеркинд. Mоже да биде министер на полицијата, војската или
јуристиката. Кој може мене да ме
убеди дека министрите во владата на сегашниот премиер (како и
во претходните) добро си ја знаат
работата за која толку добро се
платени? Неретко од мерата надвор? Направете мала споредба.
Тоа што со децении го правеше
Конески во областа на јазикот, високото образование, во културата
и литературата, го растураат луѓе
на власт со многу скромна (избегнувам вистински збор!) општа,

а камоли специјална култура за
која, ќе повторам, дебело се платени. Јас не сум убеден дека премиерот Заев е добро упатен човек
во нашата политичка и културна
историја. Без тоа тешко може да
биде некој просечен, а камоли добар премиер. Ќе се рече: добро, тој
ни не мора да биде добро упатен.
Тоа е работа за неговите советници. Да, тоа е – така! Ама негов
советник за култура е една дама
(Цв. Ласкова) чија специјалност е
естрадата. Што може да му помогне таа дама кога, на пример, треба да зборува на софиската БНТ?
Јас сѐ уште се срамам од тоа што
го слушав тогаш. И тоа многу повеќе од него. Тука ќе прекинам.
Очигледно, имам многу да кажам
по тоа прашање што треба да го
изложам во детали, со „факти и
аргументи“, како што би рекол
Илија Димовски. Тука не е ни место ни време за тоа. Може да се
напише дебела книга за злата
што ги нанесе власта со нејзината примитивна, аматерска и неука политика во независна Македонија. Ни тоа нема да помогне
којзнае колку. Дојде времето на
површните („жовијални“ би рекол
Ѓурчинов) професионални сејачи
на пржен ветер и густи магли. А
површноста површност раѓа, „разбира се“ (Глигоров.) Има и понекој
исклучок. Тој само го потврдува
правилото.

СТУДИЈА

НАШИОТ УДЕЛ ВО
ОВОЈ СВЕТ (2001)
Атанас Вангелов
Светот на книгите
[…] Како можеме денес да се занимаваме со дела
од огромното (и застрашувачки непрегледно) литературно наследство? Што добиваме кога влегуваме во светот на книгите, во кој господари „гласот
на мртвите“? Можеме ли воопшто да ги (про)читаме тие книги кога, од литературата, бараме да има
„свој“ јазик, усогласен со јазикот на епохата од една,
и „своја“ проблематика во која, ако не исцело, тогаш
барем делумно учествуваме и самите „ние“, од друга страна? Читаме ли денес некогашни, знаменити
ремек-дела (Хомер, Бокачо, Б. Констан, Е. А. По, Достоевски) по навика и професија, или пак го правиме
тоа затоа што читањето ни носи некој престиж/доминација во микросредината во која живееме: скриен, но затоа пак постојан императив на поривот за
– важење? […]
Светот на луѓето
Самиот процес читање се опишува како размена
меѓу текст и читател/интерпретатор. Постапката,
кога се во прашање наративни структури, се одвива
вака: настаните и ликовите од даден роман или новела одразуваат еден свет на фикцијата. Тој „свет“
минува низ еден друг фиктивен свет (гледна точка;
поглед на свет) кој му припаѓа на тој што чита кој,
од своја страна, го „конструира“ тоа што го чита како
текст или дело. […]
Светот од книгите е „свет од хартија“ во кој тече
судбината на луѓе/јунаци од – хартија. Сосем поинаку е, меѓутоа, во светот на живите луѓе во кој, исто
така (го знаеме тоа по искуство) се градат односи
по привид или односи по вистина кои образуваат
една „жива“ ситуација. Поинаку – затоа што и последиците се поинакви: некоја диктатура, која се крие,
на пример, под маската на демократија нема исти
ефекти во книгата на литературата и во книгата на –
животот. Последново е тема со која систематски се
занимаат многу нови книги на Цветан Тодоров, и тоа
повеќе од една деценија. Тоа допушта да се каже
веднаш: неговата анализа на однесувањата на литературните јунаци во еден распон од класичните
антички јунаци на Хомер до јунаците на Џејмс, Конрад и Достоевски, по природен пат го доведе до
однесувањето на „живи“ јунаци или пак јунаци на
„нашиот“ живот, какви што беа Хитлер и Геринг, Ленин и Сталин или Марек Еделман и Попјелушко.

[…]
Ако XVII век беше век кој спротивстави еден цивилизиран (Европа) и еден примитивен (Америка)
свет, во кој џелатот–цивилизација бестијално го
масакрира невиниот, примитивен американски
свет во името на европскиот „прогрес“; ако XIX век
спротивстави цивилизирани (водечки) нации меѓу
себе, во трката по хегемонија, нашиот, XX век, го
пресели и концентрира тој спор внатре, во самата
единка. Имено, единката од XX век почна да постои кога не постои, затоа што постои како копнеж
и вера по совршен, идеален и еднаш за секогаш –
Човек. Дали само околностите (социо-контекст)
сe тие што произведуваат таков тип глобално
и општо (модерно) однесување?; дали само политичките системи (тоталитарни) се виновни за
злосторствата кои не само што не ги смалува, туку,
напротив, ги зголемува и умножува прогресот и
културата? дали, просто, луѓето се непоправливо
добри, а пак политичките системи непоправливо
лоши и тоа – толку полоши колку што почесто и
потемелно се поправаат? Би било лесно да се одговори на тие прашања само под услов да се мисли дека: или за сè е виновен човечкиот фактор, или
пак – неговите системи, што би значело дека постојат системи без супстанци и – супстанци надвор
од – системи. Барајќи заснован и јасен одговор на
прашања од тој вид, Цветан Тодоров заклучи дека,
со иста стрпливост и систематика, треба да се испитуваат составките на „светот во човекот“, онака
како што социологијата го испитува „човекот во
светот“. Така почна неговата антрополошка серија
книги во која спаѓаат: „Спроти екстремноста“ (Face
à l’extême, 1990), „Заедничкиот живот“ (La vie
commune, 1995), „Одродениот човек“ (L’homme
dépaysé, 1996).
Животот на светот
Големите утопии на XX век: нацизмот и комунизмот, новиот светски амеро-поредок (можеби?) нè
научија (или: само ни се чини!) дека манихејските
и, со тоа, полемички непомирливи до (само)истребување поделби на: омнисцентни авангарди
и прости маси; на напредни и назадни класи; на
небески (= ангелски) и земни (= демонски) нации
се, практично, царски друмови што почнуваат со
проектирана конечна среќа, со крајна Цел – рај на
земјата (во кој луѓето ќе живеат во идилична благосостојба и хармонија, спасени од мачни напори,
несреќи и зла), а завршуваат во реки крв и масовни,
апокалиптични масакри. Значи, поделбите се вид
скриена сила (енергија) на животот; тој чекори кон
„светла иднина“, олицетворена во сликата на земниот рај (infra: 153-155) кој може да се вика: „Бог,
Иднина, Структура, Другиот“, кажано со зборовите
на оној Еделман (= Л. Голдман) од романот „Самураи“ на Јулија Кристева.
(Извадок од студијата
„Нашиот удел во овој свет“,
„Блесок“, 2001)
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Сега сонцето е скиснат старец со лумбаго
и одвај се влечка некако по ѕидовите,
зрелото жито одамна е ожнеано таму,
лебот стои на масата, молчи, а ножот
ни говори упорно за својата намена.
Можеби треба да се напушти овој дом
во кој се среќаваме случајно и ретко,
можеби треба да се почне наново:
вовлечи се во моето стуткано срце,
речи му на твоето да постапи така,
да се подотвори и да се насмее
и ако е тоа веќе работа на смртта –
нека биде како што решивме некогаш:
да се умре просто, еден заради друг.
Впрочем, сето што дојде потоа
и така ќе нѐ надживее –
Причината е проста но фактичка:
никој заради никого не би сакал да умре.1

Оваа песна од мојата книга „Строго доверливо“
(1984) првпат е објавена на хрватски во загрепски
„Телеграм“ во претходната 1983, заедно со неколку
други песни од истата книга. Главен уредник тогаш
беше поетот Горан Бабиќ, со кого често се среќаваме на литературни читања во републичките центри
на тогашна Југославија. Некаде во април од таа 1983
гостував на поетската средба „Гораново пролеќе“
во Загреб. Беше предвидено литературно читање во
Политичката школа во Кумровец, родното место на
Јосип Броз Тито. Салата беше преполна со питомци-слушатели, идните кадри на партиската и државна власт. Во првиот ред седеа нивните наставници-офицери. Настапив и јас. Дали затоа што ги имав со
себе само тие песни од „Телеграм“, или по диктат на
моето „мало ѓаволче во душата“ (израз на писателот
Ацо Алексиев од неговиот роман „Деветте круга на
пеколот“), јас решив да ја прочитам песната „Треба
напустити овај дом“ како што беше преведена на
хрватски. Само што го изговорив насловот, завладеа
мртва тишина. Почнав да читам полугласно и брзо,
прескокнав половина од песната, а пак ми се чинеше
дека е долга како – поема. Кога го завршив читањето,
немаше ни аплауз, ни бутур. Имав чувство дека од таа
мртва тишина дува некој леден, сибирски ветер. Не се
сеќавам воопшто дали и колкумина читаа по мене. Се
сеќавам само на зборовите од мојот пријател Горан
Бабиќ кој, на излегување, ми шепна: „Да ми је знати
само, стари мој, како ќемо спасит дупе“. Тогаш стана главен на Југославија Стане Доланц. Го паметам
по говор во кој алудираше на писателот Драгослав
Михајловиќ: „Набит ќемо их у мишју рупу“, грмеше
Доланц. Се сетив на оваа песна и на нејзиниот хрватски превод откако, на својот ФБ-ѕид, ја постира писателот Димитрие Дурацовски „Константин Миладинов
и руското кокиче“ објавена, исто така, во мојата книга
„Строго доверливо.“
1

ПЕСНИ ПО ИЗБОР
НА АВТОРОТ
Атанас Вангелов
ТРЕБА ДА СЕ НАПУШТИ ОВОЈ ДОМ
Првин не беше нужно да имаме нож:
лебот завиткан во весник се одвиткуваше сам
дрдореше, се смееше, беше нефатливо среќен
сам да ни се принесува на уста.
Немавме завеси и столови, ѕидовите беа
празни и наутро шеташе сосем слободно
сонцето по нив, а напладне беше тоа
веќе Ван Гог, тоа беа полиња зрело жито.
Потоа почна да слабее светлината,
почна да се смрачува благо и речиси
не видовме како нашиот мал а простран дом
доби завеси, радио, телефон и друго,
но уште почудно беше дека тие работи
продолжија да ни идат по истиот начин,
дека место најдоа дури и во
очите, во здивот, во нашите затворени усти,
дека дури и зборовите ги запоседнаа.
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КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВ И РУСКОТО КОКИЧЕ
Во 1860 Константин Струшки
разбира дека зимата ќе трае: по руски –
Силни ветришча и виулици пустат веќе
над Струга, над езерото, а тие пак
уште му блескотат в душа.
Ретко, дури и кокичињата шепотат
дека под снегот, низ руската земја,
струјат идеи за револуција –
обесиле глави, небаре сите под
присмотра на царската полиција.
Како човек кој нужно поверувал дека
ги згрешил страните на светот,
од Москва Константин оди на Запад,
а потоа на Југ нималку расколебан:
оди сам за да го дотурка сонцето еднаш
до сртот на Јабланица и оттаму
да го стркала во Македонија.
Меѓутоа, на границата слугата Алахов
и верен ѓумругџија падишахов,
случајно, во душата на Константина,
догледува едно притулено кокиче
и руско уште, според документите.
Лишен од слобода, под стража, веднаш
е спроведен Константин во Цариград
како приврзаник или симпатизер
на раја од подземјата
од која потекнува и кокичето.
Знаеја Турците да стават сѐ на свое место:
преку цариградската зандана итно
го пратија Константина Струшки
(сосе кокичето) в подземје
и така му помогнаа да не лута многу.

ДАЛИ ПРОПУШТИЛ РАЦИН ДА СТОРИ НЕШТО
ПОВЕЌЕ
Да. Би можел да проба со кинеска флора.
Би било фалусцинантно од еден Рацин,
во зрели години, да проба со жива
икебана на Балканот.
Би можел во Велес, или во Македонија,
да насади чинар (тоа е монументално!).
Разбирливо, не би било многу
особено посебно,
но бездруго видливо
(значи: животот треба да
произведува видливости),
но Рацин не згрешил сигурно,
Кога почнал од грнци:
Можеби не сосем,
но сепак намерата била јасна:
Да се стори нешто од земјата
(поконкретно: татковината!),
да ѝ се даде форма според
основната (на бескрајот) и,
конечно, да се наполни со нешто садот
што најчесто народот
го принесува на уста.
Набргу Рацин увидува дека е тука
глобалното прашање. Му успева некако
да се раствори во глината, во употребливата
земја од неговата згазена земја,
не заборава да го доврши делото,
да ги растури грнците меѓу Македонците
и, така, на оригинален начин, да влезе
во секого. Можеби во срцето.
Други рекоа: загинал!

Една година потоа во Струшко
(според други, во сета Македонија) почнале
да никнат кокичиња што знаат руски.
Турците внимателно проверија да не би
да избегал Константин од подземјето
и кога се уверија во спротивното,
мудро заклучија:
Таква била волјата Алахова.
„Во извонредната стихозбирка ‘Земјата на цветот’ (1966) на Атанас Вангелов, во пазувите на
метафората на цветот стои зборот, моќта на
зборот, мудроста на зборот, болката и среќата
во часот на раѓањето на зборот. Како се раѓа поетскиот збор, зборот во творештвото и науката
– тоа е она што како ‘багаж’, како наследство и
аманет го носиме од него ние, многутемина ‘ученици’ на големиот професор Атанас Вангелов.
Неговата, би ја нарекла – интуитивна творечка и
научна задача, судбински и судбоносно загатната во семантиката на цветот, во ‘анатомијата на

цветот’, во ‘пепелта на цветот’, во ‘цветот како
подарок’ – во научната дејност се транспонираше во ‘литерарност на литературата’. Подвигот
на Вангелов, инициран во стиховите од ‘Земјата
на цветот’, а кој направи тектонски поместувања
во традицијата на македонската книжевна критика, стана и остана и моја професионална судбина.“
(Луси Караниколова-Чочоровска, во трудот
„Судбинската енергија на поетската реч“, сп.
„Палимпсест“ бр. 1, 2016)
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ЧЕТИРИ ПЕСНИ ЗА
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
Веле Смилевски
ЕВРОПА ГО ЗБОРУВА МОЈОТ МАЈЧИН ЈАЗИК
Песна посветена на европските поети добитници
на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата, чии опуси се објавени на македонски јазик
Европа го зборува мојот мајчин јазик
додека Никита Станеску на истекот на Црниот Дрим ни вели:
Јас сум само една дамка крв која зборува.
Европа го зборува мојот мајчин јазик
додека Ив Бонфоа го бара тажното место
каде блеска песната на сонот.
Европа го зборува мојот мајчин јазик
додека Ханс Магнус Енценсбергер го допишува
упатството за Сизиф прелеано со тешка благост.
Европа го зборува мојот мајчин јазик
додека Рафаел Алберти го преведува здивот
на слободниот ветар и одгласот негов.
Европа го зборува мојот мајчин јазик
додека Артур Лундквист му се препушта на мигот
единственото што го имаме и постојано го губиме.
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Европа го зборува мојот мајчин јазик
додека Тадеуш Ружевич крај езеро, в зори
ја пишува песната за блиските нешта в далечната шир.
Европа го зборува мојот мајчин јазик
додека Тед Хјуз потсетува: во морето со грапчења
никој не се збогатил, станува само споменик на мртвите.
Европа го зборува мојот мајчин јазик
додека Њубомир Левчев се оддалечува од улицата „Безимена“
предупредувајќи: на неа живее крајот.
Европа го зборува мојот мајчин јазик
додека Хусто Хорхе Падрон во шума од книги
насетува толпа која страда, старее и умира.
Европа го зборува мојот мајчин јазик
додека Ференц Јухас во стих црта пеперуга
што како ѕвезда в божја насмевка се прелива.
Европа го зборува мојот мајчин јазик
додека Блаже Конески седнат на меѓа во татковата нива
со кротка реч кажува проста и строга македонска песна.
Европа го зборува мојот мајчин јазик
додека сеќавање нѐ мори
како Едоардо Сангвинети на истекот од Црниот Дрим
со растреперена рака напиша:
Живеам за да сфатам зошто живеејќи
пишувам за да сфатам зошто пишувам!
И дури потоа одлета назад, преку Морето
во кое се влива Дримот.

Катица Ќулавкова
ДО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
Не те бирав, ама би те избрала
Меѓу сите јазици на светот
Тебе, навидум мал, а голем
јазик на исконот и иконата
Тебе, оти си жив доказ за преминот
од митско кон поимско мислење
Тебе, серијал од диви бракови со туѓи јазици
кои во мираз ти оставиле траги и лузни
(од санскритот до латинскиот, турскиот и англискиот)
Тебе, јазол од јазици, јаз полн тајни
Тебе, сенка на сакралното, сениште на профаното
– остава на забранети јазици и гатанки
– засолниште на безобразни зборој и думи
– мрестилиште на суптилни значења
– преноќиште на клетви и благослови
– складиште на игрозборки и брзозборки
Тебе те одбрав, јазик – прајазик
Јазик – мајка и матрица
Јазик – постоење и постојбина
Јазик – битие и биднина

Јазику мој, јазику на светот
никој не може да ти ја поништи
твојата волшебна моќ –
твоето воскресение!

Пајо Авировиќ
ТВОЕТО ИМЕ
Го сонив твоето
име
На грчки
Свет јазик
Го пеев твоето име
На латински
Свет јазик
Го пишував твоето
име
На арапски
Свет јазик
Го криев твоето
име
На хебрејски
Свет јазик

Во тебе ниеден одговор не е бесмислен
– И мислата е осмислена, вкоренета
– И сè си има свое зошто и свое затоа
– И нема случајни глаголи и именки
во твоето скровиште, под твојот покров

Го славам твоето
име
На македонски
Јазикот на мајка ми

Во тебе и дождот дожди, и снегот снежи
Во тебе ни огнот не е само оган, туку и огон, и агон

Оливера Ќорвезироска

Во тебе се будам за да бидам верна на битието
свесна за собитието, во чинот на суштествувањето

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
(што не постоел)

Во тебе епохите легнуваат како во гнездо
Душите лебдат како мистериозни глуварки

Ти го сакам јазикот.
И секој одделен збор од него,
на хартија или на врат.
Ти го сакам јазикот.
Со него можеш да кажеш сѐ,
да направиш сѐ,
да ја наполниш и
да ја плиснеш тишината
зад нас, како вода.

Твоја сум, и кога сум прогонета од твојот дом
И кога те дебнам во заседа, за да го најдам
правиот израз, кога мантрам и кога баам
со мајчинска љубов
Од тебе вдахновена, живот ти вдахнувам
Премногу ти се доближив за да те изгубам
Премногу те имав за да ми се измолкнеш
како сито низ решето
Знаеш ти, знам јас –
смрт му се заканува на јазикот
кој молчи а не е мутав
кој немее, а има што да каже
јазикот оставен на милост и немилост
на припростите и празнословците
на мешетарите и политичарите
на социјалните мрежи и порталите
Денес не се разликува сировото од суровото
Денес погрдното е смешно, стравичното – вообичаено
секојдневие, опасно по живот
Дојде ред да станеш, и ти, жртвено јаре
Сведен на налепница, на немушт знак
Ти, некогаш осветен, сега испоганет
Некогаш во зенитот, сега на дното
Некогаш слободен, сега заложен
Некогаш со име, сега со прекар

Ти го сакам јазикот
на кој не ми зборуваш,
јазикот на кој се срдиме,
а најмногу оној
со кој се мириме.
Ти го сакам јазикот
со кој поминуваш
низ моите зборови
и тие се отвораат
како цветни чашки
во бескрајна лексичка градина.
Ти го сакам јазикот
во устата на мојот дијалект,
во вратот на книжевниот стандард,
на образот на отстапките
од правилата;
јазикот на грешниот правопис
на мојата лекторска кожа,
мастилавиот ти јазик
што ми ги зашмрљува деновите,
па не знам кога нечитливо заминуваш,
а кога краснописно се враќаш.
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вите на ден-два кај една или друга
тајфа, а потоа сè ќе си продолжи
по старо. Но сакам да се надевам и
дека сите кои искрено се искажуваме на овој простор со добра намера
се обраќаме до сегашното и идните
раководства, и дека овие зборови
ќе поттикнат на дијалектика.

1. ЧЛЕНСТВО

ВИЗИЈА
ЗА ДПМ
Жарко Кујунџиски

З

ачленувањето
во
Друштвото на писатели на
Македонија во 2012 година
за мене беше тешка одлука, донесена по долго промислување и големо настојување од претставниците на Друштвото.
Зошто отпор? Пред сè, бидејќи
откако знам за себе сум учествувал
во колективи единствено доколку знам дека можеме директно да
придонесеме за промени на подобро. Низ различни периоди и со одредени постапки, за ДПМ постоеше
впечаток кај младите студенти-писатели-интелектуалци дека нештата не се движат како што доликува
на вакво еснафско здружение. Основано од геномите на современата македонска култура – Јаневски,
Конески, Шопов, Митрев итн., низ
наследството на генерациите да
стигне до тезга на суети и лични
интереси.
Сепак, останатите писателски
здуженија или не постоеја или беа
недоволно активни, така што во
содејство со фактот дека нештата
мора да се менуваат однатре, одлучив да се зачленам. За жал, во
најголем степен моето учество остана главно формално, од различни
објективни, но и субјективни причини.
Сега, да се зборува за некаква
визија за ДПМ однадвор и од дистанца, во период кога сите гледаме
дека подмладената екипа искрено
се обидува да внесе новитети, го
доживувам како сомнителен чин,
бука-ука што ќе ги разбуди духо-
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Двигателот на Друштвото мора да
бидат токму членовите. Уште во самиот почеток, примањето на нови
членови треба да е потврда на квалитет и за авторот и за Друштвото,
за да говориме за реномирано здружение. Понатаму, треба да се најде
начин како да се разбудат членовите и да се мотивираат константно
да учествуваат, да посетуваат, јавно да реагираат, да даваат иницијативи и да ги спроведуваат, не само
на годишните манифестации туку и
многу повеќе од тоа. Членовите да
се стават во служба на Друштвото, и Друштвото во служба на сите
членови. Тоа е длабокосложен и
двонасочен процес.

2. ОРГАНИЗАЦИЈА
На друштвото му е потребна темелна реорганизација. Просторот
треба да доживее реосмислување,
да се искористат потенцијалите на
управните тела и органи, да се осмисли користењето на книжниот
материјал, да се евидентира целата движна и недвижна збирка на
уметнички дела – слики, скулптури,
дрворези, мебел, ракописи, со која
располага а која е релевантна на
мал музеј, итн. За да одговори на
сите предизвици на македонското
општество и генерално на современите светски трендови, ДПМ
заслужува да има и постојано ангажирани лица што логистички и
организациски ќе ги спроведуваат
сите тековни активности.

3. МЕЃУНАРОДНА
ДЕЈНОСТ
Во овој дел клучни се два моменти:
востановување трајна соработка
и размена на искуства со друштва
на писатели од други земји и користење на странски фондови во
поддршка на заеднички проекти.
Ваквиот вид конкурентност би донела свежи идеи, но и финансии во
Друштвото кои и тоа како му се потребни за да напредува, и би го интернационализирала работењето.
Соработката со домашните издавачки куќи, со меѓународните фестивали, исто така може да остават
простор за долгорочни контакти.

4. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
Тука е, пред сè, редовно ажурираниот
сајт со содржини поврзани со членовите и со македонската литература
воопшто – интервјуа, книжевна критика, но и да се објавуваат јавно одлуките, статутите на наградите што се
доделуваат, една вечна листа на сите
награди – кој конкурирал, кој жирирал,
кој ги добил статуетките, значи богата и темелно сработена архива; да
се воведе транспареност во одлучувањето, со записници од состаноците
достапни на сите членови, да се прави
стриминг од настаните, да се поттикне
дигитализација на дела од значајни
македонски автори, итн. Зошто да не
се создаде и база на оригинални ракописи и автографи на наши писатели донирани од нивните семејства на
ДПМ, или пак аудиоснимки на лична
интерпретација на нивни дела, што
секако ќе има вредност во иднината?

5. ОТВОРЕНОСТ
Многу често сме биле сведоци на
слабо посетени настани во Друштвото. Заклучокот е дека му е потребно
отворање кон јавноста со конкретни
содржини за различни генерации и
соодветен маркетинг. ДПМ треба да
се избори за својот јавен и медиумски
простор, а членовите да бидат погласни во артикулирање на потребите на
писателите. ДПМ треба да се ослободи од стегите на структурите што му
пречат и да го отвори подиумот за дебати на сите теми што ја допираат литературата и јазикот, да стане простор
на отвореност за различни мислења.
Накратко, евоцирам да се врати митската енергија на новите почетоци,
што секогаш носи нова надеж.

М-р Жарко Кујунџиски (Скопје,
1980) е романсиер, есеист, раскажувач, драмски автор, поет, филмски
критичар и преведувач. Основач е
на електронското списание www.
reper.net.mk и на првиот фестивал
за европска литература „Bookstar“.
Главен уредник е на издавачката
куќа „Антолог“ од Скопје.
Автор е на 12 книги. Негови дела се
преведени на десетина јазици. Застапен е во голем број домашни и
странски антологии, меѓу кои и „The
Best European Fiction 2013“. Романот
„Spectator“ е прв дебитантски роман
во современата македонска книжевност со седум изданија.

РЕЦЕНЗИЈА

СКОПЈЕ НИЗ ОБЈЕКТИВОТ НА ДЕЛВИНА
КРЛУКУ
Скопје низ објективот на Делвина Крлуку е обратната страна
на блескавиот сјај на скопската неокласична сценографија

Даниела Драштата

Н

иски куќи, домаќинки, закрпени минијатурни новоградби, откриваат сосема друг
град: места кои е невозможно да
се нарекуваат дом, тешко поднесувајќи ја сиромаштијата, дива населба на главниот град.
Не свртувајќи ја главата пред
болната социјална тема, која на
новинарот ретко му носи насловни
страници, таа ненаметливо, слично
на мува на ѕидот, ги бележи миговите на тага и слабости, се нурнува
во стравови, во болни загуби и неправди. Гледачот силно го вовлекува во стварност која за просечниот читател или гледач е сосема
незамислива.
Но сепак, во тој свет кој на црно-белите фотографии изгледа
речиси опипливо, Крлуку пронаоѓа
надеж. Насмевката на самохраниот
татко кој децата ги одгледува во
куќа без осветление, го разоткрива
и карактерот на Делвина. Разоткрива нескршливост и дава надеж.

станува хроничар на времето на
контрасти, хроничар на градот во
кој сосема паралелно живеат различни светови. Нејзината фотографија ни го открива единствениот
прозорец во животот на другите, во
светот на оние кои околностите ги
довеле до самиот раб на пропаста.
Фотографиите истовремено го
рефлектираат и внатрешниот свет
на Делвина, толку отворен за другите и различните, отворен за комплицираните теми кои барат многу
повеќе од професионално известување: бараат чесност и посветеност, силен социјален инстинкт
кој го претвора новинарот и во активист и во уметник, кој суптилно
ја бара правдата и еднаквоста за
сите.

Делвина Крлуку е родена на
1985 г., во Дебар, каде што завршува средно образование. Дипломирала на Економскиот факултет на Универзитет на Југоисточна Европа, а магистрирала
нa Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје. Предавала на ДУТ и на Универзитетот
„Мајка Тереза“ во Скопје. Била
претседател на Друштвото за
наука и култура „Јосиф Багери“.
Ги објавила стихозбирките:
„Муза“, „Трага“, „Алтар“, „Граблив сон“, „Стих од роза“, „Заливи
на осамата“; „Предговор на нашите денови“ (раскази); „Татко
ми и Титовите кученца“ (публицистика); „Побледена надеж“
(книжевни репортажи); „Различни со...“ (интервјуа). За своите
творби има добиено повеќе домашни и меѓународни награди.
Член е на ДПМ и на ДПАМ.

Загреб, 05. октомври 2020.

(Даниела Драштата е новинарка и уредничка на Хрватска Радио Телевизија)

Способната новинарка, која е истовремено и поетеса и писателка,
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ЈУБИЛЕЈ

МАРКО ЦЕПЕНКОВ – МЕЃНИК
МЕЃУ ДВА СТОЖЕРНИ
МАКЕДОНСКИ ВЕКА
(ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА НА МАРКО ЦЕПЕНКОВ, 1829 – 1920)

Ана Витанова-Рингачева
Најпосле, да ви кажам нешто, умирачката ќе ми отми перото од рака! Ете вака. И друго немам што да ви речам!
М. Цепенков
Колку гордост, самосвест и самопрегор има собрано во
Цепенковата мисла! Цела една филозофија собрана во
една мисла, дека единствено смртта може да му го земе
перото, неговата единствена и најголема потпора во животот. Во 1920 година, далеку од скутот на родината, во
Софија, по девет децении од првиот плач, заминува Марко Цепенков. Историјата вели, заминал во беда, осамен
и уморен од животот, полуслеп и сакат, така како што
не заслужил, вслушан во сопствената глува смрт (Тодоровски 1985: 131). Којзнае, можеби се поднасмевнувал
гледајќи угоре, надевајќи се дека ќе му се придружи на
својот Силјан, па заедно ќе тргнат на аџилак. Денес, по
100 години од тргнувањето на ѓемијата, секоја пролет
кога штрковите доаѓаат, како да го насетуваме доаѓањето на Силјан. Звукот на долгите клунови наеднаш станува песна, онаа силјанштрковска за осамената птица и
нејзиното јато.
Каде ќе бевме денес, ако не беше Цепенковата жртва
приложена во темелот на македонските бедеми? Каде
ќе бевме, ако нашиот прататко не стигнеше до својата прататковина? Ќе имавме ли гнездо да ја положиме
нашата иднина?! Оставината на Цепенков претставува
регистар на знаци чие дешифрирање ги разоткрива патиштата на нашиот вековен од низ времето и потребата
да свиеме гнездо под големиот небосвод. На тој пат нè
крепеле приказната, песната, легендата, на тој пат сме
оделе засолнети во скутот на традицијата, сме ги носеле
со себе неизустените клетви и благослови, со страв од
непознатото, но и надеж дека ќе го обессилиме злото.
Сме чекореле водени од мудроста наследена од нашите
бескнижни предци, оние кои, иако недоволно писмени,
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го познавале животот во неговата најдлабока срцевина.
Имат селани у нас бескнижни, што поеќе знаат од попот што му попует во село, ќе каже Цепенков за своите
неуки соселани, од кои ќе ги слушне и запише највредните материјали. Тому таквите нè воделе по беспаќа и
невремиња, нив ги бодрел живиот и нескршлив дух на
традицијата. Овде му е местото да кажам за еден друг
старец, прос селанец и бескнижен, поарно да го наречам „философ на простите“, ќе рече Цепенков за старецот Стефан. Токму од таквите филозофи Цепенков ќе
ја зајми мислата, онаа мудрата, прочистена до кристална
есенција, за да ја пресоздаде со неа и остави во аманет
филозофијата на својот народ. Го пишувам ова денес,
во векот кога живееме растргнати меѓу вистината за тоа
кои сме и онаа наметнатата, кои да бидеме, по волјата на
другите! Денес го сведочиме големиот јубилеј, 100 години од смртта на Цепенков, ингениозниот македонски
ум во чија оставина се наоѓа клучот за отклучување на
вистината. Како во неговите приказни, клучот со себе го
носи златната птица, го чува во своето срце и така со
векови надлетува над нашите глави, чувајќи го од грабливите раце на злото.
Цепенковото перо остави огромен квантум на фолклорно, етнографско и јазично богатство, една слоевита карпа од мудрост, знаење, историја и култура. Прилепскиот мудрец ги постави македонските духовни
меѓи, со донкихотовска храброст и сизифовска упорност
го надживеа времето во кое живеел, скудно, сиромашно,
без никаков потстрек за духовен развој. Марко Цепенков е самоник среде див, необработен предел, никнат на
плодна почва, на меѓата меѓу двата стожерни македон-

ски века, едниот, век-семе и никулец,
а другиот век-стебло и крошна.
Цепенков е единствена појава во
македонската книжевна историја,
не само по обемноста на делото што
го остави туку и по начинот на кој го
создава, односно по начинот како ги
бележел творбите (умотворенијата).
Поседувал неверојатна меморија,
додека боцкал со иглата во татковиот терзиски дуќан, ги голтал приказните што ги раскажувале дојденците. Така малото дуќанче станува
неговиот мал микрокосмос, место
од кое ќе почне да се раѓа и пресоздава мислата. Складирал огромно
фолклорно богатство, го чувал и во
своето срце и во својот ум, за подоцна да го преобликува и пресоздаде
воден од сопствената дарба за стилско-уметничко преобликување. Нема
творба во која не интервенирал и не
оставил скоро ниту една приказна
без да втисне во неа свој белег. Можеби за фолклористиката ова е непогоден момент, но за македонската
книжевност ваквиот аргумент оди
во прилог на тезата дека Цепенков
е еден од првите прозни македонски
автори. Најголемиот дел од неговата
оставина денес се наоѓа во архивите
во соседна Бугарија, факт кој само
ја отежнува нашата потреба да ги
ползуваме придобивките што ни ги
оставил во наследство.
Цепенков истовремено е собирач,
записувач и творец, човек кој издвојувајќи се од колективот ја создавал неговата меморија, која во некое
идно далечно време ќе биде единствениот предел на духовна преобразба на македонскиот народ. Како
собирач и запишувач, тој е најголемиот регистратор на македонската
изворна реч, а како творец е највештиот пресоздавач на мислата родена
од таа реч. Затоа, според Конески, со
својата интенција да го пресоздава
чуеното, Цепенков е „нешто повеќе
од обичен регистратор на народните умотворби“ .
Делото на Марко Цепенков е цврст
столб во темелите на издигнувањето на македонскиот јазик на ниво на
норма. Неговиот татко ќе му го даде
најскапиот совет: „Гледај синко,
биди прокопсан, гледај едно чесно
име најпрвин да спечалиш!“ И навистина, Марко го послушал татка си!
Неговото тешко спечалено чесно
име, денес е синоним кој е нераскинливо врзан со македонската фолклористика, етнологија, етнографија,
лингвистика и воопшто со македонската книжевно-јазична историја.
Како што вели Гане Тодоровски,
„тој понуди најразлични примери на
практична употреба на македонскиот јазик во усмената традиција, зад
која всушност пулсираше неговата
креативна натура“. Познат историски факт е дека во 1889 г. Цепенков
објавува фоклористички единици

на страниците на софискиот Зборник за народни умотворби, наука и
книжнина, што го издава професорот Иван Д. Шишманов. Уште тогаш
се навестува идејата за вградување
на македонските централни говори
во темелот на идниот кодифициран македонски литературен јазик
и заслугата на Цепенков за обистинување на таа идеја е неоспорна
и повеќе од јасна. „Пропаганди ли,
режими ли, инерции ли на затечени
предрасуди му доделуваат на Македонецот разни имиња, но прашањето за јазикот е најевидентен факт за
еден континуитет и не е конвенција
од понов датум!“ (Тодоровски 1985:
135) Таа сосема природна потреба да
се пишува на родниот јазик, значи и
потреба да се наслушне говорот на
предците, да се оживее нивниот дух
низ песните, приказните, тажачките,
обичаите, преданијата. „Со своите
најубави творби Марко К. Цепенков
го надраснува колективниот начин
на мислење и искажување, и оти, тргнувајќи од архетипското и општото,
доаѓа до самиот себе, до сопствен
јазик и стил, до свое сиже и композиција, па и до свој поглед на свет“
(Маџунков 2008: 149). Од тој поглед
на свет ќе се изроди Силјан Штркот,
ќе се изроди нашата приказна, нашето вјерују дека за да се стане човек,
најпрво мора да се умре.
Индивидуалниот творечки чин на
Цепенков1 е само негов обид сопствената креативна дарба да ја
опредмети, на идејата да ѝ даде
форма, согласно со сопствениот
интелект и наобразба. Цепенков е
синоним за несразмерно надарен
и толку мудар ум, за недосеглива
височина која набљудувана од денешна перспектива е невозможна
за поимање. Таквите интелектуални
големини траат во времето, а растат
преку делото што зад себе го оставиле. Секое ново читање и препрочитување е ново залевање со бистра
вода од изворот на јазикот, од моќта
на таа вода зборот се метаморфозира, расте и се извишува. Македонците, потомци на Итарпејовото племе,
според мислата на Славко Јаневски,
мораме да го надживееме чувството
на инфериорност и комплексот дека
сме мали во однос на поголемите од
нас. Во годината кога замина Цепенков, се роди Јаневски, се обистини
Силјановата идеја за новото раѓање.
Каква игра на судбината!
Цепенковото дело е најсилниот
аргумент дека како народ имаме
своја традиција, јазична историја
и култура, чија посебност може да
Од авторските дела на Марко Цепенков денес ни се достапни: „Автобиографијата“, драмата „Спиро Црне“, песните
„Редењето на дедо Марко“, „Мајка Македонија ги советува своите чеда“, „Македонското таженје“, „Мирчо Војвода“, како
и записите за македонските војводи.

1

биде само додадена вредност на
културната мапа на светот. Неговата
оставина разгледувана низ призмата
на она што академик Ќулавкова го
нарекува споделени места во културната меморија на човековата
цивилизација, добива и една друга
димензија, димензија на универзалност, и станува дел од шареноликиот мозаик на цивилизациските
придобивки. Цапенков пишувал сè
до последниот час за да го исполни заветот даден пред самиот себе:
„сум пишуал и ќе пишуам дури колка
душа“! Деведесет години таа душа
летала и се извишувала над сите
карпи и остри врвови, непрепознаена
од јатото, се извишувала во висините со шишенцето на гуша, сè дури
каикот не ја однел во „долна земја“.
Секоја пролет Цепенковиот Силјан
си доаѓа дома, лета и го надлетува
домот во чиј тланик за првпат ќе ја
види искрата на животот. „’Ете вака,
синко Марко, се сторило со Силјана
од Мало Коњари; знам оти тебе ти
е како лага; арно ама мене ми е навистина, оти од татка ми е прикажана оваа приказна’, вака ми рече татко ми кога ми ја прикажа со право.“

МОЛИТВА ЗА СИЛЈАН ШТРКОТ
Закрепни му ги боже
крилјата на Силјан Штркот –
огништето да си го најде
Оти ако заборави да лета
Од родот си ќе се оддоми
Ни татка, ни чедо ќе прежали
И од жал за сина си
ќе пресвисне
Дај Господе со Силјана
да летаме заедно
Тој назад да си се врати
на прагот татков,
а јас да се одметнам
преку пусти гори,
преку матни води,
преку сè што било
и што наумило да дојде
Да се витосам до кај што
очите не ми гледаат
Во скутот роден
тој гнездо човечко да свие
Јас око птичје да отворам
Немирот да си го скротам.
Иван Василевски
„Сликање на ангелот“,
Матица македонска, 2015 г.
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МАНИФЕСТАЦИЈА

ПОЕТСКА НОЌ ВО
ВЕЛЕСТОВО

Н

а 21 и 22 август, во магичното Велестово, близу
Охрид, се одржа 32. издание на манифестацијата
„Поетска ноќ во Велестово“, посветена на поезијата
на Зоран Анчевски. Изложба на скулптури постави Димитар Филиповски. Требаше да се одржи и ноќ посветена на
исландската поезија, но поради ситуацијата со ковид-19 не
беше мож а 21 и 22-ри август, во магичното Велестово, близу
Охрид, се одржа 32-то издание на манифестацијата „Поетска
ноќ во Велестово“, посветена на поезијата на Зоран Анчевски. Изложба на скулптури постави Димитар Филиповски.
Поради ситуацијата со Ковид дел од планираните гости изостанаа, и затоа не се одржа ноќта посветена на исландската
поезија; наместо тоа, втората вечер се одржа настанот
Но да гостуваат планираните поети од Исланд, па наместо тоа, втората вечер се одржа настанот „Поезија – Залез“, на кој настапија шестмина современи македонски
поети: Тоде Илиевски, Владимир Мартиновски, Биљана
Стојановска, Ѓоко Здравески, Павлина Атанасова и Јулијана
Величковска. Настанот се одржа на алтернативна локација
во селото Велестово, што овозможи спој меѓу поезијата и
природата. Местото меѓу мештаните е познато како „Каменон“.
Манифестацијата беше отворена со настап на „Скопје
гитар трио“. Настаните беа емитувани во живо на Фејсбук.
Иако организаторите беа малку скептични поради актуелната ситуација, настаните беа одлично посетени, што беше
пријатно изненадување и за нив и за учесниците.
И годинава беше објавен нов број на ревијата „Поетска ноќ
во Велестово“, во кој меѓу другото беше поместено и големо
интервју со Зоран Анчевски. Во еден од одговорите, Анчевски се осврнува и на манифестацијата и нејзиното значење
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во нашиот културен простор: „Секое признание или награда што му се доделува на човека, а особено на уметник, е,
всушност, признание за неговата посветеност на работата
или на уметноста што ја практикува со одредено умеење
и љубов... Особено ме радува фактот што ова признание
доаѓа од манифестација со долго опстојување во нашата
култура при што им укажала чест на речиси сите наши врвни поетски имиња од различни генерации и типови поетски
писма. Манифестацијата ја следам (како учесник, беседник
или љубопитник) уште од нејзиното основање и отсекогаш
ме фасцинирала љубовта, преданоста и самопрегорот на
организаторите во процесот на нејзиниот растеж од локална до меѓународна манифестација. Самото нејзино повеќедецениско постоење укажува на неопходноста за тоа
постоење, зашто заедно со ’Струшките вечери на поезијата‘,
еден од најреномираните поетски фестивали во светот, ја
сместува нашата земја високо на светската поетска мапа.
Од друга страна, пак, овие два врвни настана ја имаат и значајната функција за одредување на курсот на современата
македонска поезија низ презентација на афирмирани поетски имиња и опуси што може да имаат соодветни влијанија
врз профилирање на поетските писма на одредени автори
со добар слух и спремност за иновативни потфати кај нас.
Затоа не треба да нѐ чуди постојаната виталност и стилска разнообразност на македонската современа поезија,
бидејќи ваквите манифестации ненаметливо, но постојано
му принесуваат на македонскиот поет различни поетики на
неговата творечка трпеза.“
Во рамки на поетскиот портрет посветен на Анчевски
беше прочитана и беседата од Милош Линдро, насловена
„Шепот, тишина, надеж (за стихописот на лирското царство
на Зоран Анчевски“. Во еден дел тој вели: „Кај Анчевски е
евидентно едно специфично обмислување на творечкиот
чин, затоа што е свесен дека, колку што поетот подлабоко
посегнува во творбената димензија на јазикот, толку повеќе
ризикува да се најде вон од неговата комуникативна функција. За среќа, Анчевски го нашол тој modus procedendi.“
И скулпторот Димитар Филиповски во едно интервју
во пресрет на изложбата се осврна на традицијата и значењето на „Поетска ноќ во Велестово“: „Секој човек, кој
има човечки вредности во себе и што почитува традиција,
може да биде само почестен доколку е дел од нешто што
се нарекува создавање историја. Тежок е патот до секој
успех и токму затоа да се биде дел од успешните, од една
македонска елита продефилирана на ’Поетската ноќ во
Велестово‘ е огромна чест и задоволство, особено за еден
натурализиран велестовец.“
Најмладата годинешна учесничка беше „откритието“– поетесата Павлина Атанасова, која во 2020 г. ја издаде својата дебитанска стихозбирка „Големата прегратка“. По својот
настап на „Поетска ноќ во Велестово“ таа изјави: „И без да
се чита поезија, Велестово ја носи во себе. ’Поетската ноќ
во Велестово‘ е домаќин на веќе присутното. На залезот кај

Каменон зракот што го чува езерото слегува меѓу зборот за
кратко… Како што зракот го менува аголот кога влегува во
водата, во Велестово зборот го менува својот допир. Станува
потивок а подлабок, како езерото во својата зеница.“
По завршувањето на настанот со свој фејсбук-статус се
обрати и поетот учесник Владимир Мартиновски: „И во
овие тешки времиња, ’Поетска ноќ во Велестово‘ ни приреди незаборавни мигови на полпат меѓу Охридското Езеро
и бескрајот. Првата вечер, посветена на поетскиот свет на
Зоран Анчевски, беше волшебна, а длабочината на неговите песни одекна во височините на Велестово. Втората вечер
имавме среќа да го следиме зајдисонцето и заноќувањето од високо, од платото над Каменот, читајќи и слушајќи
поезија од Тоде Илиевски, Биљана Стојановска, Јулијана
Величковска, Павлина Атанасова, Ѓоко Здравески, Перо
Сарџоски, Исток Ј. Улчар... Со огромен мерак и јас учествував во поетската гозба, читајќи десетина песни од најновата книга. Огромно фала до организаторите и до сите учесници за прекрасното дружење!“
„Годинешнава манифестација ќе ја паметам по трепетот
во градите. Прво беше тремата како ли ќе изгледа сето тоа
со спроведен протокол за заштита од ковид, без спонтаноста на однесувањето на можеби најразнообразната публика на еден културен настан во земјава, од академици,
универзитетски професори, автори, критичари, уметници,
музичари, актери, студенти, до жителите на Охрид, велестовци и велестовските мачки, кози, кучиња... А потем беше
трепетот на радоста, особено по завршувањето на втората
вечер, со она прекрасно читање на зајдисонце, на, за мене,
најубавата велестовска ливада пред која се отвора прекрасната панорама кон Охрид и езерото од една страна, и
кон Галичица и Велестово од друга. Радоста дека и покрај
сѐ, не изостанаа песните до подоцна во ноќта, убавите лежерни разговори и дружењето со учесниците, што во оваа
тешка година особено ни недостигаа, а кои се, всушност,
јадрото, суштината на овој настан. И се надевам дека и
следната година ќе успееме да ја реализираме во целост
нашата внимателно осмислена и богата програма со многу
гости од странство и домашни уметници и поети“ – за редакцијата на „Стожер“ додаде Јулијана Величковска, член
на организацискиот тим на „Поетска ноќ во Велестово“.

Зоран Анчевски
НЕПИСМЕНА ПЕСНА
Оваа песна сака во детаљ да го опише
смрдливото лето и небото распарчено
на електрични огради од букви
и опасни азбучни зони.
Оваа песна сака да биде странец
кој никогаш не тргнал на пат

но ноќта ѝ ја наврела капата на шутот
со ѕвончиња и крстопати.
Оваа песна е формулар за прием во светот
но раката што ја пополнува
се тресе како мандолинска жица
и измислува ново клинесто петолиние.
Оваа песна е неписмена песна.
Не умее ни стих да си прочита.
Не знае ни наслов да си напише.
Немоќна е автор да си најде.
Пелтечи гурабии.
Квачи муќуци.
Се потпишува со палец.
Добива награди.

НЕБЕСНА ПАНТОМИМА
На душата

„Моли се за мене сега и во часот на моето раѓање“
Според Т. С. Елиот
Само ти, душо моја, умееше да се справиш
со острите копја на моите зборови
и со скипнатата тежина на угарот во мене.
Сега твоето тврдокорно отсуство
ме пронижува како лист ситен тутун
што се суши на скржаво есенско сонце.
Домот ми е премал за чекорите
чија упорност ги заокружува аглите
и ги населува со топли леи од ветувања.
Се претворам во млечен прав што по вторпат
се таложи во темелите од древна црква
во текот на еден човечки живот.
Но друг спомен, освен за тебе, душо, немам.
Талкам од еден крај до друг крај
на сопствената пустина без оази –
ги бројам убавите денови закачени
на оптегнат сончев лак од скудно лето
што не дозволува мигови на каење
во привидот на овој живот
што како сидро се спуштил на дното
од една бескрајна небесна пантомима
и спокојно го чекам моето ново раѓање.
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ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА

ПРОЛЕТНА БАЛАДА
Туве Јансон

М

елодијата сега му беше
речиси на дофат на раката, само требаше да
ја фати за опашката. Но тој имаше
време да биде исполнет со очекувања, мелодијата беше опкружена
и не можеше да му исчезне. Првин
требаше да се измие тенџерето,
потоа на ред беше лулето, а потем,
кога огнот ќе биде вжарен и ноќните животни се довикуваат меѓусебно во шумата – тогаш беше време
да се направи песна.
И во тој миг, додека го миеше
тенџерето во поточето, се случи
Снусмумрик да го здогледа животинчето. Седеше од другата страна
на водата под еден корен и зјапаше од под замрсеното перче што
му беше паднато на челото. Очите
му беа исплашени, но мошне љубопитни, и ги следеа сите движења
на Снусмумрик.
Две срамежливи очи под перче
коса. Онака како што некој изгледа
кога се чини дека не треба да сметате на него.
Снусмумрик не се преправаше
како да не го виде животинчето. Го
присобра и распрета огнот и исече неколку борови гранчиња да ги
фрли одозгора. Го извади лулето
и полека го запали. Дуваше убави
чадни облачиња кон ноќното небо и
чекаше на својата пролетна балада.
Но таа не доаѓаше. Наместо тоа,
ги чувствуваше очите на животинчето, тие следеа сè, се восхитуваа
од сето она што тој го правеше и
по некое време во него почна да се
раздвижува непријатност.
Снусмумрик плесна со шепите и
извика: „Губи се!“
Тогаш животинчето се завлече
долу под својот корен и рече мошне срамежливо:
„Се надевам дека не те исплашив.
Знам кој си. Ти си Снусмумрик.“
Потоа малото животно се спушти
директно во потокот и пливајќи
премина на другата страна. Потокот беше малку поголем за едно
толку мало животинче, а и водата
беше студена. Неколкупати се лизна и паѓаше, но Снусмумрик беше
толку налутен што не се ни обиде
да му помогне.
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Најпосле, на брегот исползи
нешто мизерно и тенко како стапче, забите му штракаа кога рече:
„Здраво! Толку сум среќен што
те запознав.“
„Здраво“, рече Снусмумрик студено.
„Може ли да се стоплам крај
твојот оган?“ продолжи малото
животно и целото влажно лице
му се озари. „Замисли, јас ќе бидам тој што еднаш можел да седне крај логорскиот оган на Снусмумрик. Тоа никогаш нема да го
заборавам, до крајот на животот.“
Животинчето се доближи, ја
стави шепата на ранецот и свечено прошепоти:
„Овде ли ја чуваш усната хармоника? Овде ли е, внатре?“
„Да“, рече Снусмумрик, мошне
одбивно. Мелодијата на неговата осаменост беше исчезната
– целото расположение му беше
уништено. Го гризна лулето и зјапаше меѓу брезите без да ги гледа.
„Не вознемирувај се поради
мене“, рече животинчето со невин
израз на лицето. „Мислам, ако сакаш да свириш. Немаш поим колку копнеам по музика. Никогаш не
сум слушал некого да свири. Но
сум слушнал за тебе. Ежот, и Малечкиот, и мајка ми ми кажале...
Малечкиот дури и те видел! Да,
не можеш ни да замислиш... овдека толку малку нешта се случуваат... и толку многу мечтаеме...“
„Па, како се викаш?“ праша
Снусмумрик. Вечерта секако
беше уништена, така што помисли дека ќе е поедноставно ако
каже нешто.
„Толку сум мал што немам име“,
одговори животинчето весело.
„Замисли, никој порано не ме прашал. И доаѓаш ти, за кого толку
многу сум слушал и копнеел да
го видам, и ме прашуваш како се
викам. Мислиш ли... дали ќе можеш... мислам, дали би ти било
страшно напорно да измислиш
некое име за мене, некое што би
било само мое? Сега, вечерва?“
Снусмумрик промрмори нешто и
ја повлече шапката над очите. Некој прелета со долги остри крил-

ца преку потокот викајќи тажно и
развлечено во шумата:
„Јо-јоо, јо-јоо, ти-о...“
„Човек никогаш не може да
биде вистински слободен доколку премногу се восхитува некому“,
рече одеднаш Снусмумрик. „Го
знам тоа.“
„Знам дека знаеш сè“, рече малото животно доближувајќи се уште
повеќе. „Знам дека си видел сè.
Сето тоа што го кажуваш е вистина и јас секогаш ќе се обидувам да
бидам исто толку слободен како
што си ти. Сега одиш дома во Муминовата Долина, да се одмориш и
да се видиш со пријателите... Ежот
рече дека кога Муминтрол се разбудил од зимскиот сон, веднаш
почнал да копнее по тебе... Нели
е убаво да имаш некого кој копнее
по тебе и упорно те чека?“
„Ќе одам кога ќе посакам“, избувна Снусмумрик налутено. „Можеби и воопшто нема да одам.
Можеби ќе тргнам во сосем друга
насока.“
„О, тогаш сигурно ќе биде многу
тажен“, рече животинчето.
Почна да се суши на огнот и крзното му стана светлокафеаво и
меко. Повторно го допре ранецот и
праша претпазливо:
„Дали можеби би сакал... Толкав
свет си поминал...“
„Не“, рече Снусмумрик. „Не сега.“
Помисли огорчено: „Зошто никогаш не ме оставаат да бидам сам
кога сум тргнал да скитам?! Не
разбираат ли дека со зборувањето уништувам сè штом морам да
раскажувам за тоа? Потем исчезнува, се сеќавам само на мојата
сопствена приказна кога се обидувам да се сетам како беше.“
Некое време молчеа и ноќната
птица повторна викна.
Животинчето стана и тивко рече:
„Па, да си одам дома сега. До видување.“
„Со здравје“, рече Снусмумрик и
се сврти набрзина. „Слушај сега...
За името што требаше да го добиеш. Би можел да се викаш Тити-оо. Ти-ти-оо, разбираш ли, со
весел почеток и многу тажни ’о‘-а
на крајот.“
Превод од шведски:
Ивица Челиковиќ
(Извадок од истоимениот расказ од
книгата „Невидливото дете и други
приказни“, Издавачки центар ТРИ,
2020)

ПРЕПЕАНА ПОЕЗИЈА
Дашамир Мало е роден во Пермет, Албанија. Завршил
Економски факултет на Универзитетот во Тирана. Од
1988 година живее и работи во градот Саранда.
Ги објавил следните поетски книги: „Помеѓу осаменоста и тишината“, 1994; „Преседан“, 2001; „Криење
на солзата“, 2007; „Можеби“, 2012 и „Светулки“, 2014
година. Застапуван е во повеќе поетски антологии на
албански и странски јазици, меѓу кои вреди да се спо-

Дашамир Мало
МОЈАТА МАЈКА
Мајка ми во црно,
мајка ми со бело срце,
во нејзината тивка осаменост
ѝ се враќаат само спомените.
Мојата мајка
парче балканска балада
која сѐ уште дише.

Дашамир Мало, Албанија
мене антологијата „Нѐ обединува морето“ („Un mare ci
unisce“), објавена во Италија во 2017 г., со 12 албански
и 12 италијански поети. Преведуван е на македонски,
италијански, грчки, бугарски и англиски јазик. И самиот
преведува од грчки и од англиски јазик.
Дашамир Мало е еден од организаторите на Меѓународниот поетски фестивал во градот Саранда.

Си седнала на масата
каде јас обично седам.
Додека чекаш да ти го донесат кафето,
ја забележуваш љубомората на
келнерката.
Го вкусуваш кафето, гледајќи го морето
преку прозорецот.
Подоцна го преминуваш патот
што јас секој ден го поминувам.
Се врткаш по моето работно место.
Стануваш невидлива, влегуваш
насекаде.
Со твоите остри сетила,
насекаде го чувствуваш моето присуство,
моето битие.
(Ах, моето битие, моето машко тело
кое има мирис на вознемиреност,
форма на дилеми, само осудување,
за тоа што го сторило и не го
сторило вчера.)
Потоа вечерта се враќаш назад,
менувајќи пак три авиони,
бидејќи само луди луѓе како што си ти
можат да го сторат тоа.
2 декември 2015 г.
КРИЕЉЕ НА СОЛЗАТА

КАЈ ИЗВОРОТ НА СИНОТО ОКО
Ти,
го погледна
и те погледна
„Синото око“
Јас,
ги погледнав
и ме погледнаа
твоите очи
ЛУДА
Дојдена си во овој град,
точно кога јас сум отсутен!
Си го живеела мојот ден.
Си ги следела моите стапки,
моите осамени чекори,
замислени.
Беше во мојот омилен бар,
каде јас го пијам моето утринско кафе.
Во барот каде често ми се обраќаат со:
Дојде песнопоецот! Дојде шефот!
И други слични глупости како овие.
Затоа што во оваа земја
сите меѓу себе се викаме шефови
(Во оваа земја,
каде често го заборавате и своето име).

Мајко,
ми го испрати чајот
макотрпно собиран,
по карпи.
Јас ги сокрив солзите
пред девојчето
од овој ненадеен копнеж
од овој ѓавол
добрината
да си го одзема!
Атина 1999 г.
ПОСЛЕДНАТА ПРЕСЕЛБА НА
СТАРИОТ РИБАР
Поминало околу една година
откако рибарскиот брод „Pulëbardha
e Kaltërsive“
(Галебот на Синилото)
лежеше закотвен во пристаништето.
Остана молчалив, со црните
знамиња,
направени тенки – тенки,
како коњски влакна на гневен коњ,
од копнежот на чекањето на својот
господар.

Рекоа дека веќе една година помина
како стариот рибар лежи в кревет.
И ете, ненадејно едно есенско утро,
виделе како стариот рибар се влечка
кон пристаништето.
Застана! Го фрли погледот кон
Јонското Море.
Тој ден беше како едно внатрешно
море,
опасно и за најспособните морнари,
но, тивок за око,
како внатрешна температура на бебе
што внимателната мајка
рано ја забележува.
Отиде кон бродот.
Со суви, затреперени раце,
го допре челото на бродот,
како да галеше духовно суштество.
Ги одврза јажињата,
се обиде да го турка кон длабочината,
Кажувајќи му: Бегај сега,
летај кон хоризонтите, мој галебу!
Се врати дома, по тротоарот на есента.
Застана за миг. Погледна кон небото,
ги крена рацете горе,
како да зборуваше со Бога,
кој му помогнал во сите негови
долги патувања.
Го крена во воздух својот бастун.
Сивите облаци на есента, тој миг,
како послушни овци,
се свртеле кон „Gryka e Lëkurësit“
(Грлото на Лекурес).
Есента, како непослушна златокоса
жена,
гневна од август,
продолжуваше да кине листови
од дрвјата
покрај тротоарите.
Рибарот уште се влечкаше по
тротоарот
шепотејќи:
Колку личиме на лисјата, колку
личиме!...
Следниот ден, на електричните
столбови
спроти пристаништето,
ги читав известувањата за неговата
неповратна преселба.
Препев и белешка:
Адем Абдулаху
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се протега низ првите четири катрени во 16 стихови, понатаму во еднаквиот број на испеани стихови
– 912 кои се поклопуваат со бројот на стиховите во
„Сердарот“, римувани претежно вкрстено и паралелно, иако не секогаш крајно доследно. Истовремено, иако се работи за современо случување (низ
проекција на воени дејствија во Авганистан, Кабул
и зачмаеноста на изгубеното и испразнето село во
Македонија – Марул), постои своевиден паралелизам со историското време, со сите предизвици и
дилеми на еден безусловно впишан хероизам „по
секоја цена“ во одбрана на незаштитените и слабите, со судбинските проклетства и завојувања, во
кои ги препознаваме универзалните димензии на
човековата алтруистичка потрага по хуманоста и
истрајноста, во моралната доследност како херојски чин на јунакот (Капетанот).
Исказот е лирски сугестивен и хармоничен, згуснато сензитивен и напати спокоен како пред злокобна најава, но истовремено пронижан со интензивната динамика на случувањата.

НАГРАДА „ГРИГОР
ПРЛИЧЕВ“ ЗА
НАЈДОБРА ПОЕМА
ЗА 2020 ГОДИНА
– „КАПЕТАНИТЕ“
ОД ЛИЛЈАНА
ПАНДЕВА

П

оемата „Капетаните“ претставува еден вид
посвета на Прличевиот подвиг, конструирана низ своевиден паралелизам преку
композициска, структурна, поетичка и содржинска
аналогија со поемата „Сердарот“ на Прличев. Содржински и структурно се работи за целина, обедината околу централниот настан (погибијата на
главниот јунак капетанот Бојан и единствен син
на скршената мајка Пејка, како аналогија на настанот и на ликовите со Прличевите Кузман Капидан
и Неда), која композициски достигнува цврсто интегративно рамниште. Дејствителните сегменти се
поделени во осум ненасловени делови. Во поемата
се согледува суптилноста на авторот/ката во разоткривање на тематската целина, која комуницира со Прличевата поетска постапка уште со воведот најавен во духот на словенската антитеза, што
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Со посредство на исказот во кој умешно се редат
зборовите во стиховните дијалози, истовремено
се редат и случувањата поврзани со херојството
и смртта на капетанот Бојан и неговата храбра сопруга со иста трагична судбина, за нивното болно
оплакување од страна на скршените мајки, од соборците и од почитувачите на нивниот подвиг. Со
прокламираните пораки во поемата „Капетаните“
и со примената на поетичкиот паралелизам, авторот/ката ни овозможува поетско разоткривање на
универзалните историски и современи (конфликтни) состојби во светот, поврзани со човечките борби и страдања, со истрајноста и моралноста како
прокламиран херојски чин, со жртвата за хуманистичкото изедначување во однос на човековите
права за достоинство, љубов и слобода.
(Жири-комисија: Маја Јакимовска-Тошиќ, претседател, Славчо Ковилоски и Весна Мундишевска-Велјановска, членови)
Лилјана Пандева е родена во 1964 година, во
Ново Село, Струмица. Таа е дипломиран професор по македонска и јужнословенски книжевности и македонски јазик. Доктор е на филолошки
науки. Автор е на повеќе дела, меѓу кои „Новогодишни едночинки“, драмолети за деца во стих,
поетската збирка „Њубов од А до Ш и обратно“,
збирките раскази „Возовите на Луцерн“, „Канцелариски колумни“, „Класифицирано“, романите
„Од агендата на Калина Калин“, „Дневници на
една љубов“, „Доилката“, добитник на наградата „Стале Попов“ на ДПМ, „Два Божика“, како и
на поголем број научни трудови од областа на
македонистиката и книжевната критика. Нејзините дела се преведени на повеќе странски јазици. Член е на ДПМ од 2006 година.

ИЗВАДОК ОД ПОЕМАТА „„КАПЕТАНИТЕ“
Осмо пеење
Не паднаа тие заедно,
не пролеаја крв на едно место,
не умреа ко венчани во едно,
со неа смртта си поигра нечесно.
И таа беше во неговата чета,
сама избра со него да оди
во грч и на штрек беше сета
не сакаше тој четата да ја води.
И таа сони неубав сон
чудни звуци во задрем слушна
од испукан куршум до камбана што ѕвони,
од страв глава под перница мушна.
Не ќе заспие цврсто са ноќ
од креветот несмирено ќе скокне
ќе сети таа лична немоќ –
од сонот негов да го викне.
Маж и жена во брак иако
без другите да им велат –
на блискост да помислат никако
а камоли брачна постела да делат.
Им се чудеа војниците странци
ги гледаа без збор и со почит
како навистина да се самци
да не се блиски ни в агол скрит.
Тој капетан – таа капетанка
беспрекорни во задачите свои
на нивните имиња ниту дамка
секој од нив само успеси брои.
Сѐ до оној петок кобен
таа од жена војник стана војник жена
и не го препозна часот злобен
од земјата двајцата ги снема.
И виде таа снајперист скриен,
и виде, зар виде, жена во несполука,
си правеше пат во толпата таен,
не смееше тој во неа да пука.
Во толпата таа сета се слеа
одеше на прсти ко балерина,
се провлече под една стреа,
без да ја види до него стигна.

Подзапре зад неговиот му грб,
воздух длабоко да подземе,
не смееше тој да пука прв,
пушти таа рака пиштол да земе.
Мигум тој ја сети,
намириса во воздухот страв,
ги сврте кон неа очите клети,
пред него стоеше жена лав.
Прстот на чкрапалото го држи
тоа веќе во „верничката“ цели
и без да ја гледа со куршум ќе ја спржи,
една ли капетанка од успех го дели.
Своите сили ги мерат
кој прв ќе пукне од нив,
очите од крвови им жарат,
кој од нив ќе остане жив?
Таа го прави првиот чекор
за врат да го фати сака
очите ѝ се полни со прекор
да го совлада има мака.
Тој чкрапалото не го пушта
моќта е во неговиот показалец,
да го совлада тој ѝ допушта,
не е свесна дека е мамец.
Наместо него таа го повлекува,
пред нејзини очи Бојан паѓа,
таа од снајперот во него пука
– директно в срце го гаѓа.
Страотен е нејзиниот крик
во непријател гневно пука,
разјарена е во тој миг,
срцето на Бојан веќе не чука.

Што на своите деца ќе им каже
кој нивниот татко го уби?
Сиот живот ли ќе ги лаже
ќе крие ли вистина со зборови груби?
Размислува како да се казни,
не ќе може да живее со оваа грешка,
си бара прошка на начини разни
сфаќа – одлуката ќе е тешка.
Пиштолот што ѝ е в рака
на глава си го притиснува,
да си го одземе животот нема мака,
в час чкрапало си повлекува.
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ската меѓу реторичките одлики и психолошкиот профил на
поетот, Вангелов ја толкува историјата на тоа „огорчение“
на Конески како „духовен етимон“ за разбирање не само
на творечкиот подвиг на Конески ами и на опстојувањето
на македонската култура како другост. Правејќи детални
херменевтички анализи, Вангелов го разгатнува процесот
на идентификација на Конески со духовните стремежи
на својот народ – од св. Климент Охридски, преку Григор
Прличев до Коста Рацин. Така, Вангелов го поврзува тоа
„огорчение“ кај Конески со историската судбина на неговото „згазено“ и „смачкано племе“, т. е. со ресентиманот и
побуната што најчесто не можеле поинаку да се искажат
освен индиректно, со „тиха и строга реч“, и уште со стоичка величественост, ведрина и стрпливост, какви што неповторливо сретнуваме кај Конески.

„ЗА ДРУГОСТА
КОНЕСКИ“
проф. д-р Иван Додовски

Б

лаже Конески (1921 – 1993) е најмаркантната личност на македонската култура. Во поезијата, како
и во науките за јазикот и за книжевноста, Конески
беше оној што суверено ги искажа стремежите на македонизмот на плејада негови претходници и современици.
За Конески како лингвист, преведувач и поет се пишувани
многу студии. Сепак, македонската култура, созревајќи, чекаше (би рекол – долго) да ја добие „Лирската биографија
на Конески“ – исклучително значајна книга напишана, несомнено, од најголемиот познавач на неговото дело, Атанас
Вангелов.
Како книжевен критичар и професор по теорија на литературата и херменевтика, Атанас Вангелов со децении
систематски го истражува опусот на Блаже Конески. Тој
посветено и исцрпно пишувал за лингвистичките дострели на Конески и темелно и студиозно го толкувал неговото
книжевно творештво. По толку многу објавени научни трудови за поезијата на Конески и за неговиот влог во афирмацијата на македонскиот јазик и култура, Вангелов во
студијата „Лирската биографија на Конески“ ја дава досега
најзначајната синтеза за епохалното дело на големиот македонски поет.
„Лирската биографија на Конески“ од Атанас Вангелов
е уникатна по својот пристап и по своето значење. Имено,
биографските подробности за Конески се познати и достапни. Но Вангелов е далеку од тоа да примени биографски метод во растајнувањето на вредноста на еден поетски
опус. Напротив, тој настои да го долови „личниот печат“ во
поезијата на Конески што се таи под нејзината „чудесна
едноставност“, која е „одлика на исклучителни и раскошни духови“. Тој „личен печат“ на Конески е значаен бидејќи
„станува печат на епохата“ што ја живееме.
Вангелов го бара нуклеусот, односно силните мотиви во
интимата на Конески. Иако поетски притемнета, таа интима, сепак, дава индиции за едно скриено „огорчение“. Во
духот на стилистиката на Лео Шпицер, кој трагаше по вр-
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Конески „не може да биде на друго место освен во неговата лирика“, вели Вангелов. Негова намера во „Лирската
биографија на Конески“ е да ги исцрта „контурите на внатрешниот, скриен, интимен лик на поетот“ одејќи по „трагите
(силни или слаби индиции) кои задолжително го разоткриваат“ неговиот „лирски злостор“. Или, како што самиот автор вели: „Јас тргнувам по тие траги. Јас сакам да дојдам до
внатрешниот, до оној друг Конески, до другоста – Конески“.
Одејќи по трагите на другоста Конески, Вангелов ги сместува во херменевтичкиот круг некои од најзначајните песни на поетот од сите фази на неговото творештво. Така, се
нижат микроисчитувања на „Спомен“, „Спомен по многу
години“, „Арс поетика“, „Григор Прличев“, „Лажни пророци“,
„Молитва“, „Стерна“ и целиот циклус песни за Марко Крале,
„Проложните житија“, „Че Гевара“, „Девственици“, „Планина“, „Тешкото“, „Учители“, „Игра со дете“, „Волк“, „Навреди“,
„Самосоздавање“ и уште многу други, сѐ до последната
песна на Конески, „Зимско утро“. Главната премиса на овој
толкувачки потфат е дека духовните етимони кај Конески
се прелеваат како одек од една во друга песна и дека токму
едно напоредно исчитување на лирските траги оставени во
секоја од нив може да го открие „внатрешниот лик“ на поетот. Така, Вангелов херменевтички го „лови“ духовниот лик
на Конески во неговата поезија, што, пак, овозможува да си
ја разјасниме нашата доба, да се откриеме самите себеси.
Вангелов го прави тоа со неверојатна ерудиција и фасцинантна суптилност. Никој друг толку лесно и маестрално не
се служи со клучевите на рускиот формализам, на структурализмот и на психоанализата за да го одгатне Конески, а
со тоа и најдлабоките одлики на македонската посебност.
Книгата „Лирската биографија на Конески“ е уникатна и
поради нешто друго. При сѐ што укажува дека оваа книга
на Вангелов е најубав омаж за Конески, таа едновремено
се чита и како метапоетичка студија, односно еден вид одбрана на поезијата. Апологијата на поетското искуство што
ја нуди Вангелов се темели врз прецизни теоретски наводи и објаснувања за природата на поетскиот говор. Сепак,
совладувајќи го вообичаеното искушение на академската
критика, Вангелов успева да ја „скроти“ теоријата до онаа
мера што ѝ служи на основната поента за терапевтската
моќ на поезијата. Поезијата, сугерира Вангелов, е како „автотерапија“, и тоа не само за авторот туку и за читателот, кој
сфатил дека „искуствата на другиот (ближен) се единствениот начин да ги разбереме и своите“. Така, откривајќи ја
другоста Конески, Вангелов го открива благородниот стремеж да се изгради – како што вели еден парафразиран стих
на Конески – „поубавиот дел од нас“.
„Лирската биографија на Конески“ на Атанас Вангелов
е неодминлива книга на еден голем зналец, книга подвиг,
книга празник на македонската наука, поезија и култура!

зошто и Конески, во прв ред, се сметаше себеси
за поет, а потоа за научник. Ете и зошто тој својот
тестамент „Што значи да се пишува на ‘мал’ јазик“, на еден месец пред својата смрт, реши да го
прочита во родниот град на Рацин, а не во МАНУ,
ниту во Институтот за македонски јазик, ниту на
Филолошкиот факултет чиј основач и долгогодишен професор беше (и) тој. Кому не му е јасно
тоа, нека се збогува и со науката за јазикот и со
литературата, затоа што добро се знае: „секој од
нас тука сепак конечно сфати дека лингвист глув
за поетската функција, како и стручњак за литература рамнодушен и неупатен во проблемите на
лингвистиката се, веќе, флагрантни анахронизми.“ [Јакобсон, 1981]
Може да биде човек близок пријател на Конески
од најтесен круг; може да биде не половина туку,
дури, век и половина човек од неговата близина и
доверба, па сепак, ако не сфати дека тој е, во прв
ред, поет, а потоа научник, тогаш не сфатил ништо
од неговата длабока интима. Таа интима е слеана
со неговата лирика и затоа може да се рече дека
неговата душа е тука, со нас; затоа гласот на таа
душа го слуша секој што дошол во контакт со таа
лирика што ја игра, веќе, улогата на „колективна
душа“.

„ЛИРСКАТА
БИОГРАФИЈА
НА КОНЕСКИ“,
ИЗВАДОК
Атанас Вангелов

О

ној што доволно го читал Конески (и, особено како што треба!) добро знае дека тој се
гледа и доживува себеси прво како поет, а
потоа како – научник. Впрочем, уште во далечната
1948 [„По овод најновиот напад...“] тој напиша: „литературниот јазик се создава преку литературата,
а литературата ја создаваат писателите што значи
дека тие го творат и литературниот јазик“. Значи,
збор е сепак за писателите. Не за лингвистите, макар биле тие лингвисти од највисок ред, како Конески, на пример.
Лингвистите го обработуваат, средуваат и, понекогаш, дотеруваат тоа што веќе постои. А постои
како јазик на и во литературата на – писатели. Ете

Јас веќе напишав, во својата статија „Откровение“, како дојде до тоа да го сменам од корен
својот однос кон неговата литература, што значи и
кон човекот Конески. Така велам затоа што тешко
може да се рече: тука завршува лириката Конески,
а оттука натаму почнува човекот Конески. И обратно: тука завршува човекот Конески, а оттука почнува неговата лирика. Ми преостанува тука уште да
додадам кон тоа што сум го напишал веќе: кога,
во далечната 1975/76 открив еден друг Конески
(поправо другоста Конески), тој стана мој постојан
внатрешен, интимен собеседник. Не верувам дека,
еден ден, тој собеседник ќе молкне како што во
1988 молкнале „внатрешните собеседници“ на поетот за кои зборува неговата песна „Самосоздавање“.
Не затоа што не ѝ верувам на вистината од таа
песна, туку затоа што, веќе, јас тешко можам (од
1975/76 па наваму) да го изделам својот, од гласот
на неговата уметничка и научна литература. Дури,
би можел да речам дека, веќе, не сум многу сигурен дека јас ја пишувам оваа книга што ја нареков
„Лирска биографија на Конески“. Или, барем, само
јас! Ќе се осмелам да речам уште (со реален ризик
да се разбере тоа како претенциозен нарцизам):
„јас сум тој“ [во гносеолошка смисла на тој збор] и
„тој е јас“.
По истиот начин по кој нашиот модерен класик
Конески е: и Марко Крале, и неговите анонимни,
а возљубени „светии“, и Прличев, и Жинзифов, и
Рацин, и Неделковски, и Вапцаров! Како што сите
„тие се – тој!“; како што „тој е – тие!“
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РЕЦЕНЗИЈА

ЕНЦИКЛОПЕДИСКИ ПРИЛОГ ЗА
МАКЕДОНИЈА
ВОЛФ ОШЛИС: „МАКЕДОНИЈА (ПРИЛОЗИ КОН КУЛТУРНАТА
ИСТОРИЈА)“, ВИЗЕР ИЗДАВАШТВО, КЛАГЕНФУРТ/ЦЕЛОВЕЦ, 2020)

Саво Костадиновски

П

роф. д-р Волф Ошлис, како афирмиран македонист, е автор на голем број статии и
книги за македонската култура, јазик и историја, но и за современите состојби во Македонија.
Во неговиот работен век, покрај публицистичката дејност што ја посветува на земјите на Источна Европа, со голема љубов се занимава, пишува,
истражува и открива вредни историски факти за
Македонија, посебно за германско-македонските
културни врски во минатото, со посебен акцент
на делата на германските публицисти, писатели и
научници кои оставиле капитални и исклучително значајни дела за Македонија – автори како Леонард Шулце Јена, Франц Дофлајн, Карл Штруп,
Густав Вајганд, Херберт Ертел... Тоа е резултат на
неговата истражувачка, но и публицистичка работа од околу половина век, работа која со голема
љубов ја остваруваше како осведочен пријател
на Македонија. Toj честопати ќе рече дека првата
средба со Македонија му била како љубов на прв
поглед, затоа и меѓу Македонците е познат како
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германски Македонец или македонски Германец.
Волф Ошлис на дело ја покажуваше љубовта кон
Македонците и Македонија и со вклучувањето во
многу активности на македонската дијаспора во
Германија, и со поддршката што ја даваше. Знаеше
да биде остар критичар на состојбите кога поголемите сили или соседите ѝ наметнуваа неправична
политика на Македонија. Како резултат нa неговата македонистичка дејност, тој напиша и објави
многу статии и вредни дела за Македонија. За некои од нив доби и високи награди. Го има објавено,
меѓу другите (како коавтор со Вера Боиќ) првиот
„Учебник по македонски јазик“ печатен надвор од
границите на поранешна Југославија (во 1984 година), а кој Ошлис целосно го преработи, дополни,
го збогати со обемен вовед и повторно го објави
во 2007 година. Автор е на неколку книги објавени
во Германија, меѓу кои „Македонија 2001 – 2004:
Воен дневник од една мирна земја“ (2004), на студијата „Македонија“ во серијата „Студии за земји“
(2004), „Македонија“ (2012), како и книга за Мајка

Тереза (2009). Преведувач е на изданието на германски јазик на „За македонцките работи“ на Крсте
П. Мисирков (Скопје 2012) и автор e на книгата на
македонски јазик „Гермакедонија (Студии за македонско-германската заемност низ вековите)“,
„Македоника литера“, Скопје 2012) која содржи четириесетина студии, статии и други прилози за Македонија, односно за заемните културни врски меѓу
Македонија и Германија.
Проф. д-р Волф Ошлис е извонреден познавач на
културната историја на Македонија. Потврда за тоа
е неговата најнова книга „Македонија (Прилози за
културната историја)“, во која со докази и факти низ
голем број текстови опфатил целокупен преглед
на историјата, културата, јазикот и македонската
литература. Ова е едно вредно дело со тематика од
Александар Македонски до најновото време. Меѓу
другото, пишува и за Охрид, за кој се знае дека е
„Балкански Ерусалим“, за браќата Константин и
Димитар Миладинови, како поборници за македонската национална култура, а се разбира, и за Крсте
Петков Мисирков и за неговото значајно дело „За
македонцките работи“. Во статијата за Блаже Конески, Волф се осврнува кон еден прогресивен кодификатор на македонскиот јазик и азбука. Потоа
за Кочо Рацин, како втемелувач на современата
македонска литература. Не го изоставил ниту поглаварот на Македонската православна црква г.г.
Михаил. Во своите статии компетентно и аргументирано ги коментира и премрежињата за опстанок
на земјата во времето на распадот на Југославија,
кога Македонија остана своевидна „оаза на мирот“
на Балканот. Тоа беше виорно време кога Балканот,
таканареченото „буре барут“ беше експлодирало и
со години се водеа незамисливи војни на просторите на една Титова Југославија, на едно братство-единство кое се претвори во братство-убиство, па сѐ
до немилиот конфликт со Албанците во 2001 година. Покрај тие видувања, Волф Ошлис Македонија
пред светот ја претставува посебно преку споровите со Грција, и дополнително се произнесува за
Европската Унија. Посебно ги објаснува споровите
со името на Република Македонија, за идентитетот
и егзистенцијата на македонската држава. Авторот
Волф Ошлис извонредно ја претставил Македонија
од времето на Александар Македонски до Киро
Глигоров, првиот претседател на самостојна Република Македонија. Експертот за Источна Европа
Волф впечатливо ја има опишано античката Хераклеја, магичното археолошко Стоби, како и таканаречениот балкански Стоунхенџ – Кокино.

аспект. А попатно не ја заобиколил ниту Граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година.
Како еден од најдобрите познавачи, проучувачи и
афирматори на македонската култура, во книгата
„Прилози кон културната историја“ Волф Ошлис во
една од статиите се осврнува на културните медиуми, радиото, ТВ, печатот, книгите и графитот. Со
совршени информативни сознанија, тој раскажува
за нивниот живот во времето пред околу еден век,
во 1920 г., како и во времето по Втората светска
војна, па сѐ до најново време. Политичкиот аналитичар Волф Ошлис со своите извонредни статии,
кои се резултат на повеќедецениски труд, јасно
ја докажува својата поврзаност со Македонија и
дава вистински печат на најважните пунктови од
културната историја на Македонија. Во над триесет статии, тој става јасен акцент и на својата борба како поборник за афирмацијата на македонската посебност, но истовремено остава впечаток на
ерудитивен, темелен и компетентен познавач на
македонската културна историја, а со тоа и на македонската историја.
Затоа, оваа книга за секој Македонец кој си ја почитува својата културна историја и своите корени
претставува лична карта за идентитетот и привлечна лектира за националната историја. Но тоа е
истовремено и книга во која меѓу редови може да
се прочита љубовта на Волф Ошлис спрема Македонија.

Како исклучително динамичен истражувач и научен работник, ја проучил и балканската регионална
јазична култура за време на Османската Империја,
со посебен осврт кон Македонија, која лежи во срцето на Балканот. В. Ошлис впечатливо се осврнува
и на македонската култура под бугарска окупација
во 1913 година. Во суштина, германскиот македонист и славист успешно ги согледал состојбите, повикуваќи се на аргументите и историските факти,
објаснувајќи ги со коментари гледани од бугарски
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бидат рамновесни со Бога. Оти само Бог твори ex-nihilo,
никој не создава ни-од-што (ex-nihilo), а сè на овој свет
и сите ние не сме ништо друго освен епигони Божји. И
во таа смисла, творештвото и творецот „хулат“ на Бога.
Творецот би да биде Бог, токму со тоа што одбива да
молчи, одбива да остави тишината да зборува, одбива
да биде нем пред Божјите креации ex-nihilo, ами тврдоглаво станува гласноговорник на тишината. Упорно
одбива да молчи и, како вистински маж, го прекршува сопственото ветување и уверување дека за величествените убавини подобро е да се молчи. И добро е
што е така, добро е што Гоце не си достојува на зборот,
оти ќе останевме покуси за една убавина, оличена во
оваа збирка есеи.

ПРОМОТИВНА БЕСЕДА

ПО ВРВИЦИТЕ
НА БОЖЕВАТА
ХУБАВИНА
КОН КНИГАТА „СЕГДЕ БОЖЕВА ЈЕ
ХУБАВИНА“ ОД ГОЦЕ РИСТОВСКИ

Трајче Стојанов

К

ако и секој вистински маж, кој никогаш не си
стои на зборот, така и секоја вистинска литература никогаш не си стои на ветеното. Секогаш дава повеќе. И оваа збирка есеи, во таа смисла, го
прекршува ветеното. Имено, насловена како „Сегде Божева је хубавина“ (според последниот стих од „Т’га за
југ“ на Константин Миладинов), ветува дека ќе пишува
за убавината. Но уште на почетокот содржи инхерентна противречност на тоа ветување. Па на 22 страница вели: „за величествените убавини подобро е да се
одмолчи. Да се остави тишината да зборува“. Со тоа,
и авторот и творбата директно ја погодуваат суштината на секоја добра книжевност. И на творештвото воопшто! Имено, што е творештвото ако не токму обид
да се проговори за она што не може да се искаже, за
она што е невозможно да се говори? Како обид да се
изрази неизразливото, секоја книжевна творба е отаде
логосот (речта) и како таква е иманентно невозможен
подвиг. Со самиот чин на творештво, секое творештво
и секој автор прават обид да се трансцендираат себеси. И на тој начин, да го заземат тронот на Бога. Преку
творење, преку создавање ex-nihilo да се обидат да
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Така, Гоце Ристовски уште во старт си го најармува
овој тежок јарем, како вистински творец, да биде гласноговорник на она за што треба да се молчи. Гласноговорник на убавината. А има ли повредно писание, та
дури и подостоен животен повик, од тоа да се биде
подвизувач во убавината? Има ли подвиг подостоен
за подвизување од убавината? Та зарем на овој свет
не сме заради убавината, та зарем не е точно дека токму убавината ќе го спаси светот? А авторот кој има
таква задача – да глаголи за убавината – си ја задава
истата токму заради тоа што има такво око. За убаво
око – сегде божева је хубавина. Убавиот човек, убаво
гледа. А Гоце, гледа ли гледа! Гледа таму каде што и
јас, дури и како роден штипјанец и горд новоселец, не
сум го видел моето Ново Село во таква убавина како
во окото на Гоце. И тука, уште еднаш се потврдува погорната премиса: дека уметноста е трансценденција,
обид да се прескокне, да се преврши стварноста, да се
отиде „отаде“, да се создаде убава стварност, та дури
поубава од стварноста. Такви се Ново Село и Штип во
очите на Гоце. Треба да ја видите црквата „Свети Спас“
со очите на Гоце. Треба да ја видите црквата „Света
Богородица,“ или „Успение на Пресвета Богородица“
низ очите на Гоце. Иако сама по себе е ремек-дело на
знаменитиот Андреј Дамјанов, таа во литературата, во
зборот кој одбива да молчи за убавата стварност, станува уште поубава.
И не само Штип, во есеите на Гоце ќе ги видите убавините на Македонија кои сите ние ретко ги посетуваме, често ги одминуваме, а ако и случајно ги посетиме,
ретко кога сме ги виделе овие наши градови, овие наши
места и топоси токму такви – убави! А за Гоце убаво е
Кратово, убав е Радовиш, преубаво и магично е Кокино,
величествен е Радин мост, мистична е црквата „Свети
Троица“ во Радовиш, и секако надреалната Струга со
нејзините „Струшки вечери на поезијата“, на кои е посветен вториот дел од книгата...
Во овие есеи за убавините на убавата Македонија
важи она што авторот го кажува за Кратово: „Но, спокоен сум, во Кратово не можете да се загубите. Тука,
всушност, можете само да се пронајдете, да се откриете себе си“. (32). И оваа книга, како и убавините на Македонија опишани во неа, се за откривање, за пронаоѓање
на себеси. За средба со самиот себе. Овде душата го
наоѓа својот мир и своето пристаниште. И навистина се
потврдува – убавината навистина ќе го спаси светот,
преку спасување на самите нас. Само во убавината човек ја наоѓа сопствената смисла и смирение.
А секаде низ убавата Македонија, за Гоце најубави
се луѓето! Впрочем, за убав човек, сè е убаво. Затоа,

на крај, покрај за авторот, творецот
и творбата „Сегде Божева је хубавина“, збор-два и за човекот Гоце
Ристовски. Иако денес за првпат
не само што го промовирам ами и
го запознавам Гоце Ристовски, знаев уште по првите страници од неговата книга дека е вреден човек
за фаќање каршилак. Имено, кога
зборува за Кратово, во есејот „Мост
ми ѕидале девет мајстори“, Гоце не
заборава – двапати – да потсети, а
вториот пат и буквално вели: „Повторувам, кратовчани се гостопримливи луѓе, а имаат и добра ракија и
одлична пастрмајлија!“ (32).
Дедо ми велеше „Не верувај му на
човек кому не му е слатка чашка ракија“! Со потенцирањето во книгата
за добрата ракија и добрата пастрмајлија, јас сум уверен дека во Гоце
открив човек комушто можам да му
верувам.
(Д-р Трајче Стојанов е професор
на ФОН, УГД – Штип)

Гоце Ристовски
МОСТ МИ ЅИДАЛЕ ДЕВЕТ
МАЈСТОРИ
Кога и да помислам на Кратово,
еден од најстарите балкaнски градови, најпрвин помислувам на една
велелепна градба – Радин мост!
Во главата ми струни гласот на неповторливата интерпретаторка на
македонски народни песни, Васка
Илиева:
Мост ми ѕидат девет мајстора
девет мајстора, до девет браќа.
На секое тргнување кон Кратово
очите ми се насолзуваат, та дури
гласот ми затреперува, се менува...
Занемувам, ама не знам дали повеќе од восхиттa што ме обзема
од величието на чудесниот Радин
мост или од жал за кутрата Рада.
Растревожен и останат без збор
од средбата со градителското
мајсторство, белег на овој град-музеј од памтивека, се тешам – за
величествените убавини понекогаш
подобро е да се одмолчи. Да се
остави тишината да зборува.
Во специфичната архитектура на
овој град, неповторливо сведоштво

за човековите извишувања и премостувања на недофатното дури и за
човечко око, доминираат 12 стари
мостови и 6 средновековни кули.
Кратово е изградено на бреговите
на три реки: Кратовска, Манцева
и Бабакарина Река. Од високите
камени мостови најдобро се сочувани Радин, Јохчиски и Чаршиски.
Тие лакови кои лежат на два брега
раскажуваат приказни за совршеноста на градителското мајсторство. За величието на тој натчовечки потфат. И кога гледам удолу
кон водата што жубори и благо се
бранува кон камените градби, посакувам да сум бистра вода, како во
познатата македонска народна песна, и да „знам кај да течам“. Посекако – низ Кратово. Да ги милувам
паметниците на човековата рака и
ум, денес можеби неповторливи.
Ако не ви се верува, поминете по
Радин мост што деветте мајстори, девет браќа, дење го ѕидале а
ноќем паѓал, како што вели легендата. Соочени со градителската
немоќ, се обложиле која ќе снаа
утре да дојде ручек да им донесе,
нејзе да ја в’ темел заѕидаат, да им
затрае мост на реката.
И додека стојам на ова камено
здание, што ми се чини отсечено од
месечината, во тивка ѕвездена ноќ,
кога вечерната небесна светилка сѐ
уште не станала целосно валчеста,
на оваа градба по која врвеле и императори и голтари, не знам што е
повозвишено – мостот или песната
што го опеала, тие што го изградиле или тие што го опеале? Или
кутрата млада Рада? На мајсторите
и авторот на песната имињата им
се заборавени. Луѓето го паметат
името на Рада што оставила дете
сираче. Во овоземната вечност таа
трае оти сме уверени дека нејзината трагика е поголема. Гледам
од мостот на Рада во водата на
Манцева Река. Народната песна
симболично говори за премрежјата
на патот кон големо дело. За нужноста од ненадоместлива жртва, за
човечка жртва...
„Вечерта кога дома дојдоа браќата мајстори, сите им кажале на
невестите, само не ѝ кажа најмалото братче, он не ѝ кажа на Рада
невеста. Станала Рада ручек зготвила, ручек им однела на мајсторите, кога ја видело Радино момче,
викнало оно на глас да плаче. Кога
ја фанаа Рада девери ја заѕидаја во
темели. Рада на девери милно се

моли, барем остајте ми десната
града. Барем остајте ми десната
града за да си надојам машкото
дете. Ѝ оставија десната града, за
да си надои Рада единче.“
Надвиснат над мостот со погледот ја барам десната града на Рада,
а солзите што веќе ми капат како
силни дождови, не се мои. Тие се
на Радиното момче! Итаат удолу и
се спојуваат со солените кристални
мониста што излегуваат од мостот,
и паѓаат во реката, носејќи безмерна тага дури до Белото Море. Ако
загледате убаво, ќе забележите
дека и водата од под Радин мост
расте, колку за една рака бисерни
мониста.
– Да видиш, да не веруваш, си велам во себе додека талкам по кратовските калдрми. Кратово денес
има околу 7.000, а во 1836 година
– 56.000 жители.
(...)
Одам по уличката лево на влезот
на градот, а којзнае на каде одам.
Но спокоен сум, во Кратово не можете да се загубите. Можете да се
пронајдете, да се откриете себе си.
И одеднаш пред мене позната кафеана. Ах, колку убаво поминавме
тука еднаш за празникот Свети
Ѓорѓи Кратовски!
Живко Кондев ја развлекува
„Монја“, голем хит од седумдесеттите години што доживеа верзии
на повеќе светски јазици. Ја тегне,
велам, буквално од масата наспроти вратата кон самата врата,
оти повеќе од половина час е на
излегување, да си оди, ама ни тргна
концертот, имаше многу бисови, и
ја заблажува „Монја“ на француски,
по урнекот на Питер Холм, од далечната (студентска) 1968 година,
таа носталгична песна за старите
добри времиња.
„Monia dans tes yeux, j’ai trouvé le
bonheur...“
И кога тргнувам од Кратово очите
ми се насолзуваат, та дури гласот
ми затреперува, се менува.... И занемувам, ама не знам дали повеќе поради тоа што го напуштам овој град
чиниш искован со раце мајсторски,
раце што ковале злато, или зашто
сѐ уште не ме напушта мислата на
Рада, на деветте мајстори што Радин мост изѕидале.
На „Monia dans tes yeux, j’ai trouvé
le bonheur...“
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ПОЕЗИЈА ЗА
ДЕЦА
Ванчо Николески
ЗИМА
На сите ладно ни е,
нема од стадо ѕвон,
природата цела спие –
во зимски тоне сон.
Ветерот надвор вее,
од птици нема глас
огнот нѐ топло грее,
ни дошол зимски час.
Ај нека стега зима,
да дува ветер луд,
секому ладно не е,
за деца што е студ?
Децата санки носат,
низ стрмен јурат брег,
Зимата што е за нив?
Радост е за нив снег!

Стојан Тарапуза
ОВА Е ПРИКАЗНА НОВА
Ова е приказна нова...
Татко ми санка ми скова,
мајка ми шалче ми сплете
– сега сум најсреќно дете!
Погледот сегде ме води,
желбите радост ги плоди,
во мене смеа се вири
срцето расте, се шири!
Ова е приказна нова…
Татко ми санка ми скова,
со неа јурам низ снегот
и сам се спуштам по брегот.
Ова е приказна нова…

Томе Арсовски
НОВОГОДИШНИ РАДОСТИ
Дали полноќ веќе ѕвони?
Од радост ли лае Шарко?
Пакетчиња и балони
носат Симе, Весна, Марко!
Пред прозорец Борко стои –
веќе згрме, веќе лета,
светна првата ракета
– каков празник, колку бои!
Ечат песни, врева, свирка:
годината Нова стаса
Дедо Мраз се чуди, ѕирка –
сите деца среќни да се.
Даруваме песна вечна,
љубов, радост да нѐ греат,
годината да е среќна
и срцата да ни пеат…

Видое Подгорец
ДЕДО МРАЗ
Пристигна еден белобрад старец,
донесе играчки разни:
балони, топки, кукли и елки
и книжиња со сказни.
А најубаво што ни даде?
Знам, ќе погоди секој:
весели зимски игри во дворот
по снеже бело и меко!

Наум Попески
ПРВИОТ СНЕГ
Дојде, дојде зима,
на волшебни крила,
под покривач бел е
природата мила.
Децата се веќе
на белиот брег,
се возат со санки
на првиот снег.
Само едно врапче
на покривот сив,
цел ден бара храна,
прави џив-џив-џив...
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раскажуваш е вистинска. Сакам да знам дали си во
состојба да го разочараш другиот, за да си останеш
верен себеси и можеш ли да поднесеш да бидеш суден за предавство, а да не ја издадеш сопствената
душа. Би сакал да знам можеш ли да бидеш верен,
а со тоа достоен и за доверба. Би сакал да знам можеш ли да ја видиш убавината, дури и кога не е убава
секој ден. Сакам да знам умееш ли да живееш со поразот, твојот и мојот, па сепак да застанеш на брегот
на езерото и да викнеш кон сребрената Месечина:
„Да!“ Не ме интересира каде живееш и колку пари
имаш. Би сакал да знам дали после ноќ помината во
болка и очајување ќе станеш и ќе го завршиш сето
она што е потребно за своите деца. Не ме интересира
кој си, ни како дојде дотука. Сакам да знам можеш
ли да седиш со мене во средиштето на огнот и да не
избегаш. Не ме интересира ни што, ни со кого си учел.
Би сакала да знам што те крепи однатре, кога сè друго ќе исчезне. Сакам да знаеш можеш ли да бидеш
сам со себе и дали си го сакаш сопственото друштво
во пусти мигови…“
***

КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ

СРЕБРЕНИОТ
ДУХ НА ЕЗЕРОТО
СОНУВА
Мерсиха Исмајлоска
„Не ме интересира како заработуваш за живот. Би
сакал да знам за што мечтаеш и дали се осмелуваш
да сонуваш за исполнување на желбите на своето
срце. Не ме интересира колку години имаш. Би сакал
да знам спремен ли си да направиш будала од себе,
заради љубов, заради соништа, заради авантурата
која се нарекува живот. Не ме интересира кои планети се во опозиција со твојата Месечина. Сакам да
знам дали го допре средиштето на својата тага, дали
животните предавства те отвориле, или си се завиткал во некој свој затвор, поради стравот од нова болка. Сакам да знам можеш ли да седиш во болка, со
мојата или својата, не поместувајќи се да ја истераш,
намалиш или излечиш. Би сакал да знам можеш ли
да домуваш во радост, мојата или својата; и можеш
ли да се предадеш на дивиот танц и да дозволиш
занесот да те проголта сè до врвот на прстите, без
да нè предупреди да бидеме внимателни, да бидеме
реални, да не заборавиме на своите човечки ограничувања. Не ме интересира дали приказната која ми ја

„Близу до градот Орид имало едно изворче, многу
длабоко и напраено како бунар со капак одозгора, да
се заклопува како некоја кутија, што да нема влакно
од кај да излези, нити да влезе внатре. Градот Орид
бил како некое село и бидејќи немало во градот ни
чешма ни па бунар, си лееле вода од изворчето, и
требало убао да го затвори капако. Не оти за да стои
чис изворо, ами еден насиет, што му бил оставен на
жените и на мажите од дедо-предедо, да го затворат
изворот, оти ако не го затворат, ќе избрзни водата и
ќе му го удаи сето поле, можеби и селото. Знаејќи
оричани тој стар насиет, со голем мукает го отворале и го затворале изворот, чунки сите верувале оти,
ако го остаат отворен капако, ќе избрзни водата, и за
вистина тоа и нашло. Од што се страшиш и се плашиш, тоа тоа ќе те најди – што рекле старите, да тоа
и нашло и комшиите наши оричани. Се нашла една
глупаа невеста што си залеала една вечер вода и
од мрза, али од будалштина незина, не го затворила изворот со капакот. Штом се нашол изворот од
устината надвор, та си текол, текол целата ноќ и се
исполнило сето поле: станало цело блато. Кога се
обзорило, отишле жени да си леат вода и што да видат – сето поле се удаило во водата од изворчето. И
не могле веќе да се приберат да си залеат од изворчето вода, ами си залеале открај. Бараа, тражија која
беше таа жена што го остаи изворчето отворено, и ја
нашле која невеста била, ама што да напраат, олди
битти, тоа веќе се стори и не можело да се отстори.
Од ден на ден растела водата, растела, дури се сторило цело езеро, како што го гледаме и денеска што
е најголемо – Охридско Eзеро.
(Илустрации – Христијан Томановски)
Издание на „Батапрес“, Скопје, 2020
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ЕВРОПСКО СЛЕМПРВЕНСТВО

В

о декември 2020 година се одржа седмото Европско слем-првенство, во организација на Младинскиот културен центар во Марибор и во коорганизација на СиСлем – Словенечката мрежа
за слем-поезија. Учествуваа 19 земји од Европа, меѓу кои
и Македонија со нашиот претставник, слемерот и актер
Игор Трпчески, главен организатор на Националниот
слем-натпревар во Прилеп. Оваа година првенството
имаше уникатен карактер затоа што, поради пандемијата, целиот настан се случуваше онлајн – натпреварувач(к)
ите беа претставени преку слем-видеа, а гласањето од
страна на жирито и публиката се одвиваше во живо. Ова
првенство е особено значајно за македонската историја
на слемот затоа што, покрај учеството на македонски
претставник, и една од членките на жирито беше мојата маленкост, а Македонија беше и една од шесте земји
што го пренесуваа во живо. (Снимката од двете полуфиналиња и финалето може да се проследи на фан-страницата на Поетри слем Македонија на Фејсбук.)
Како на членка на жирито, но пред сè како на слемерка, најголем впечаток ми остави фем-слемот (активистичко-феминистичкиот слем) на првенството, кој се
сосредоточува на положбата на жената во општеството, правата на жените и воопшто светогледот на жената-субјект. Ги издвојувам: Соља Крапу, претставничката
на Финска, професорка по уметност, поетеса, романсиерка, писателка за деца, чија слем-песна претставува
серија слики од секојдневјето на една современа вработена семејна жена; потоа Жули Ломб, претставничката
на Белгија, белгиско-конголска слемерка, писателка и
ораторка чиј мотив во слемот е активизмот за маргинализираните групи; и секако, победничката, Олза Олзета,
претставничката на Шпанија, ЛГБТКју+ активистка и артистка чии слем-песни се тематски и во контекст на нејзиниот активизам.

Соља Крапу, Финска
Потребен ми е возачот на автобусот
Потребен ми е
возачот на автобусот
што не вози по распоред
кога знам дека доцнам
и кога пристигам претрчувајќи ја замрзнатата улица
сосе торбите, актовката, паричникот и шалот
и немам време
да си го закопчам палтото
На возачот на автобусот му е потребна
сопругата
која го остава прво да си го прочита весникот
секое едно утро
обични, неотворени вести за појадок
На сопругата на возачот на автобусот ѝ е потребна
сосетката
старицата од соседната врата
за да може да намине и да зајми
три јајца и сос од соја
за омиленото јадење дома
и нема потреба да се заблагодаруваш
в ред е
нема проблем
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На старицата ѝ е потребен
негувателот
кој фрлa песок врз накосената заледена патека
и пријатен ден,
уште малку и зимава ќе заврши
На негувателот му е потребна
младата девојка што ќе му каже здраво
а тој тоа ќе го сфати како флерт
– баш е привлечен
дури и џентлмен –
На девојката ѝ е потребна
најдобрата другарка
со која може да зборува по телефон
долго додека да ѝ отрпне раката
леле
како не беше таму
толку беше кул, имаше многу луѓе
само тебе навистина можам да ти верувам
секогаш
На најдобрата другарка ѝ е потребна
мајка ѝ
која ѝ го зајмува новиот џемпер
иако ни самата уште не го облекла
и биди добра и врати се пред да се стемни
јави се
и сигурно не сакаш да те земам со кола
многу е студено надвор
На мајката ѝ е потребна
фризерката
што ѝ ја прави трајната
и а да ставиме малку хидроген овој пат
не е лошо и да ги поткастриме расцветаните врвови
имаш ли слободен ден, бла бла
и Новата година
сестра ми и зет ми бла бла
и секогаш користам за мусака
сакаш да ти го дадам рецептот
На фризерката ѝ е потребен
најстариот син
кој секогаш е добар со помалите сестри
и ги зема од градинка
кога мајка им заглавува на работа
некогаш и ги носи наутро
дури и по цена да задоцни на училиште
Јас сум му наставничката
потребна сум му
Но
ако го искарам и му се развикам
без да знам зошто доцни
можеби ќе престане да ѝ помага на мајка си
со помалите сестри
па мајка му ќе се нервира
и ќе ѝ ја уништи косата на редовната муштерика
па оваа ќе се налути
и нема да сака да ѝ го зајми новиот џемпер на ќерка си
која ѝ прави мучки на другарка ѝ зад грб
која му покажува среден прст на забеганиот старец,
негувателот
кому не му е гајле за песокот на накосената заледена
патека
па старицата паѓа

и си ја повредува главата од бетонскиот праг
и не може да стане, ниту да појде до продавница
па нема јајца ниту сос од соја дома
па омиленото јадење на нејзината сосетка
нема да биде како порано
а тоа предизвикува брачни кавги
па затоа овој пат одлучува таа прва да го прочита
утринскиот весник
па сопругот кој работи како возач на автобус
се онерасположува
и почнува да вози според распоред
дури и да пристигнам претрчувајќи ја замрзнатата улица
сосе торбите, актовката, паричникот и шалот
немајќи време
да си го закопчам палтото
и го вози автобусот
одминувајќи ме
и сега јас
доцнам на училиште

Жули Ломбре, Белгија
Следниот
Следниот! Следниот! Кој е со број 24? Број 24? На овој
шалтер, молам.
Да... Држете дистанца. „Еден метар дистанца“.
Ве молам и дезинфицирајте си ги рацете.
Да, господине. За што? Зборувајте погласно, не можам да ве
чујам од маската.
Да. Сакате да најмите? Ах, не... Станот не е соодветен, 		
господине.
НЕМА да направиме пошироки врати само затоа што сте со
инвалидска количка.
Нема. Ајде... Следниот! Кое бројче сте? Кој е следниот? Има
ли следен?
Нема следен? А бе ајде... Кога се чека на ред, секогаш 		
има следен.
И има. Стотици. Стотици што чекаат на ред.
Стотици паталци, но здравите не можат да ги поднесат.
Тогаш, скријте ги. Пуштете ги да умрат!
Каде се тие во Цеље? Луѓето со физички предизвици?
Оние „со занемено тело“?
Жртвите со изгореници, обезличените.
Оние од кои нè лазат морници?
„Осакатените од Езерото Стенли“?
Специјално адаптиран велосипед со рачки во висина на
градите.
Нивниот нос гледа во нашите газови, во нашите најадени
стомаци.
Слепите, еднооките, слабовидните?
Оние без нормалната доза на пигмент?
Безраките, оние кои читаат со врвовите од прстите
и чија Брајова азбука е најдрско исмевана.
Што правиме со сите нив?
Ќе ги пратиме назад во редот, зад – зад! – следниот!
Тогаш има илјадници! Илјадници во ред. Илјадници паталци,
но здравите не можат да ги поднесат. Тогаш, скријте ги.
Пуштете ги да умрат!
Каде се тие во Марибор? Луѓето со ментални предизвици?
Лудаците, мороните со Даунов синдром, ненормалните изроди,
шизофрениците, психопатите, будалите,
оние на кои не им се сите овци на број.
Бесно лудите, развратните жени,
оние кои се смеат прегласно, опседнатите со ѓаволот,

слабоумните, оние на кои им влегло зло,
децата вештерки, шегуите1 – демонските синови со 		
ококорени очи,
што да правиме со сите овие луѓе? Што да правиме со нив?
Ќе ги пратиме назад во редот, зад – зад! – следниот,
следниот, следниот!!!
Тогаш има милиони! Милиони што чекаат во ред.
Милиони паталци, но здравите не можат да ги поднесат.
Тогаш, скријте ги. Пуштете ги да умрат!
Каде се тие во Њубљана? Луѓето со социјални предизвици?
Бездомните. Клошарите.
Сиромавите и оние што станале посиромашни и од 		
сиромашните.
Сите тие губитници. Беззабите.
Нечистите просјаци. Оние со болви во очите.
Старите ги криеме. Оние по кои плукаме.
Оние камшикуваните, оние под законот на вилаетот2,
оние удираните со тупаници, оние тепаните со пендрек.
Оние кои сами се пораѓаат во тоалетите.
Пичињата што се касапени.
Малите девојчиња од кои прават курви.
Оние на кои им е потребна помош.
Оние кои ништо немаат.
Оние кои го предизвикуваат Средоземното Море.
Угнетените, раселените.
Климатските мигранти.
Што да правиме со сите овие луѓе? Што да правиме со нив?
Ќе ги пратиме назад во редот, зад – зад! – следниот, следниот,
следниот, следниот, следниот следниот, следниот, следниот!!!
Затоа, во овој ред, тивко скриени зад вашите екрани,
добро погледнете си го бројчето.
Следниот!!!

Децата од улица во повеќе големи градови во Демократска
Република Конго. Многу семејства, очајни од сиромаштијата, ги
напуштаат своите деца или ги препуштаат на улицата, па децата се
принудени да просат за да преживеат, или да работат ситни работи,
на пример, да им ги чистат чевлите на минувач(к)ите, да ги мијат
стаклата на автомобилите и сл. Шегуите понекогаш се оддаваат и
на ситни кражби и џепарење, а главна цел им се турист(к)ите.

1

2
Во оригинал: wilaya. Арапскиот збор wilaya во јазиците на
западноевропските земји се однесува конкретно на законот што
ги третира девојките и жените како лична сопственост на мажите
– нивните татковци, сопрузи и сл. Во македонскиот јазик зборот
wilaya е преземен од турскиот, се помакедончува како „вилает“
и го има изворното значење на „административна единица“. Во
слободен превод значи и „да има легално право, старателство
над некого“. Во современиот турски јазик истиот збор има значење
„да се биде одговорен за неполнолетно лице – дете“. Конкретниов
пример, „оние под законот на вилаетот“, се однесува на жените
правно третирани како лична сопственост на мажите.
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АМАРКОРД *
Адем Абдулаху

„КОРИЦИТЕ НА ЕДНА КНИГА ТРЕБА ДА
ИСТРААТ НАЈМАЛКУ СТО ГОДИНИ“
ВО СЕЌАВАЊЕ НА АБДИЛАЗИС ИСЛАМИ

А

бдилазис Ислами е роден на 29 јули 1930 година, во тетовското село Гајре. Потекнува од
печалбарско семејство. Од средношколските
клупи почнува да се занимава со пишување за деца
и возрасни. Својата прва песна ја објавува во 1954
година. Основното и средното образование ги завршува во родниот град Тетово, а Педагошката академија, отсек Албански јазик и литература, во Скопје.
Одредено време работи како наставник во нижите
одделенија, а потоа како наставник по албански
јазик во Тетово, од 1952 до 1970 г. Од 1970 до 1979
година е новинар во Радио Скопје, каде и се пензионира. Потоа живее и твори во Тетово.
Творечкиот опус на писателот Абдилазис Ислами
опфаќа 45 објавени книги за млади, за деца и за возрасни, и тоа поеми и песни, драми, романи, раскази,
есеи и друго. Почина на 16.08.2005 година, во Тетово.
„Абдилазиз Ислами е загрижен и преокупиран не
само како поет, туку и како филозоф, каде во еден
стих вели: ’Се обидувам да го откријам своето его‘,
така што една од одликите на неговото дело е универзалноста, додека поетскиот јазик е карактерис* (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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тичен во неговите дела“, рекол извесниот професор
и академик Р. Ќосја.
Секој творец се обидува да го открие своето его,
бидејќи само откривањето на егото е ново откритие кое помага при движењето по разни творечки
патишта да се снаоѓа и да создава нови визии, нови
вредности и особености.
Поезијата на А. Ислами ја разбираше традиционалната логика на албанската поезија, и целиот
животен и творечки век ја чуваше таа логика. Неговите поетски вредности се непобитни: тој создал
свој стил, свое искуство, своја визија за животот и
за творештвото. Тој ја синтетизира својата поезија
по стил на својата лична уметничка физиономија и
филозофија.
Во сите мои сеќавања, кога разговаравме со поетот Абдилазис, ми се чинеше дека јас се изразувам
со многу зборови, додека тој со лесна насмевка,
што беше и радост и експлозија на љубов – таков
го знаев долго, околу 15 години. Секогаш, кога ќе го
слушнев неговиот глас, било за да го искаже својот
стих пред еден човек или пред голема публика, ми
се чинеше дека ја слушам песната на птицата – јасна, фигуративна и концизна. Беше многу скромен,
близок, голем пријател, подготвен секогаш да даде
совет и да ги помага младите кои се обидуваа да пишуваат. Знаеше честопати да ме праша: „Адем, кое е

твоето мислење за тој и тој автор?“ Умееше да слуша до крај, имаше трпение и знаеше да возврати во
одредени моменти. Беше многу строг во одбраната
на својот стих. Честопати сум се обидел да спорам
со него за некои песни или автори, но тој секогаш со
силата на аргументите, трпеливо, со примери и споредби, можеше да докаже и да убедува.

– Колку време потроши пишувајќи ја книгата? – ме
праша еднаш.

Често пиевме турски чај во некоја од тетовските
чајџилници. Обично се среќававме во петок, кога
се враќаше од џамија, по петочната молитва. Беше
веробожен човек. Често ми цитираше извадоци од
Коранот и велеше дека убавината на коранските
стихови нема крај. Кажуваше дека никој, ниту еден
поет, ниту еден творец не може да ги достигне коранските вредности и дострели. Велеше: „Ние се
обидуваме да му дадеме белег на нашето време и
постоење“. Секогаш раскажуваше за книгите што
ги читал, за авторите што се по негов вкус и од кои
може да се добијат многу сознанија. Ми зборуваше
за Сапфо, за Хомер, за „Илијада“ и „Одисеја“, за албанските преродбеници, за нивните сличности со
македонските, српските и другите преродбеници на
Балканот.

Јас знаев дека ваква споредба не може да се прави. Потоа ми зборуваше за авторските хонорари за
времето на СФРЈ. Ми кажуваше дека творците од неговата генерација земале многу добри хонорари во
тоа време, дури пет или повеќепати повисоки од денес. Дека квалитетот на книгата воопшто: хартијата,
корицата, ликовното обликување... биле на многу
подобро ниво од сегашните изданија. Често ми велеше: „Кориците на една книга треба да истраат
најмалу сто години, да не се кинат, да не се туткаат,
забот на времето да не ги оштети“.

„Поетесата Сапфо“, велеше, „е препознатлива по
својата лирична поезија, напишана како песна која
може и да се пее придружена со лира. Во античко
време, Сапфо се ценела како една од поголемите
поетеси и се здобила со прекарите Десеттата муза
и Поетесата. Таа тврдела дека поезијата е песна по
себе, дека треба да е толку звучна, мелодична и ритмична како пеењето на птиците.“
Често со господин Ислами одевме заедно на разни
поетски манифестации, на кои учествуваше и неговиот пријател, писателот Мурат Исаку. Во тие пригоди неизбежен беше разговорот за творештвото, за
младите творци и таленти, и често стануваше збор
за некој од помладите поети од мојата генерација, со
кои понекогаш постоеја несогласувања околу нивните објавени книги. Слично беше и со рецензентите,
односно авторите кои ги поддржуваа тие изданија.
Инаку, Абдилазис им помагаше на сите млади кога
ќе видеше дека имаат нешто свое и квалитетно. А
господин Исаку помеѓу нас знаеше да создава тензични ситуации, иако беше многу мирен и воспитан
човек. Јас, пак, како помлад, најчесто мислев дека
Абдилазис е во право, и секогаш бев на негова страна. Еднаш се вмешав: „Ајде да се слушнеме! Како
прво, Абдилазис има направено толку многу што
оние што тој ги помогнал би можеле да се редат во
колона – по двајца.“ (Мислев на млади и талентирани поети што издале книга.) „А дали вашите прозаисти можат да се редат во колона по еден? Не!“ –
веднаш му одговорив, бидејќи знаев дека ги нема.
Тој само кимна со главата, кажувајќи дека јас држам
страна. Зашто несомнено вистина е тоа дека поетот
А. Ислами има одиграно голема улога во подигањето на една млада талентирана генерација поети кои
сега се вбројуваат меѓу најдобрите во градот и во
Македонија.

– Две години – му одговорив.
– Дали познаваш некој директор на фирма што
работи две-три години и на крај да има петстотини
евра добивка? – почна да се смее тој

Се сеќавам кога му беа објавени неколку песни во
едно многу убаво дизајнирано списание. Се израдува, ми ги покажуваше и ми ги читаше песните како
да му беа објавени првпат; ми ги објаснуваше илустрациите во боја, што тогаш беше реткост.
Додека ги пишувам овие сеќавања не можам а да
не забележам дека за творештвото на Абдилазис
Ислами пишувале многу извесни автори и критичари, кои со пиетет се изразувале за него: дека тој доаѓа секогаш меѓу нас со подароци, со нови стихови,
со насмевка. Абдилазис е роден за поезија. Читајќи
ги неговите стихови, се гледа дека авторот често
е исправен пред дилемата на духовната цензура,
пред невозможното, пред тешкото и пред прашањето – по кој пат да се оди? Во суровата природа тој
забележува дека со поезијата нешто се оживува, се
менува, а „карпестата земја“ веќе не е само простор
пред кој обичниот човек често се чувствува слаб и
немоќен.

IN MEMORIAM

БОРИС АПОСТОЛОВ

1944 – 2020

Славица Урумова-Марковска

ПОСЛЕДНА СРЕДБА

М

ногу размислував како
да започнам, на кој начин да го одврзам торбичето полно сеќавања... и не
само моето, туку и на мојот татко
Славчо Урумов, бидејќи нивната дружба започнува уште пред
моето раѓање. И двајцата биле
посветени на пишувањето, како
членови на Литературниот клуб
„Метафора“ при Домот на културата „Димитар Влахов“ во Автокоманда – Скопје, и при Домот на
културата „Кочо Рацин“ – Скопје,
кои од 1986 година организираат
повеќе литературни средби за љубителите на пишаниот збор. Нив
ги зближува поезијата како мост...
Тој во 1989 г. ја објавува збирката
„Жедна земја“ со која цврсто зачекорува во литературата и станува
потврден автор. Се нижат книги и
успеси. Тој беше како гледач на
сонови и знаеше на кој начин да
ѝ се доближи на публиката. Како
поет, романсиер, како раскажувач,
есеист и литературен критичар. Со
„чичко Борче“, како што си го викав
јас, за последен пат се сретнавме
пред околу еден месец. Таа средба по ништо не беше поразлична од другите. Намина кај нас на
својот велосипед, беше Задушница. На тој ден секоја година го по-
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сетуваше гробот на своите предци, а нашиот дом му беше попатна
станица. Така собрани во дворот,
среде берба на јапонски јаболка, и
покрај палавостите на моите мали
близначиња, успеавме да си помуабетиме, како и секогаш, за нашиот
„занает“ – пишувањето. Ми кажа
дека и оваа година учествувал на
конкурсот на Министерството за
култура преку истиот издавач како
и претходните години.
Се нижеа разговори за минатите
негови изданија, за моите творби и
за тие што допрва треба да дојдат.
На секое видување ќе ми откриеше тема за која сака да пишува,
а последна беше таа за животот
на неговите родители. Тие негови
размисли го засегаа до болка, го
навраќаа кон минатото. За мене
тоа значеше буквално раздробување на зборот... Имаше многу
идеи. Беше прекрасен во дружењето, одмерен соговорник и
внимателен слушател. Едноставен
во изразот, разбирлив, сконцентриран во кажувањата и дарежлив во
насмевките. Имав чувство како да
си ја откриваше душата во моментите кога ја откриваше мислата. Го
сакаше и бранеше македонскиот
јазик, што несебично го покажа и
во книгата „Аз буки веди“. Се со-

гласувавме во едно нешто, дека
ова што сега го живееме е лудо
време, а книжевноста е за нас здив
на душата.
И ненадејно, на 17 декември
2020 г., ja прочитав објавата на
фејсбук-страницата на Друштвото на писателите на Македонија:
„Денес, на 76-годишна возраст,
почина писателот Борис Апостолов, како последица на инфекцијата со корона-вирусот...“
Спомени, сеќавања, тага... понекоја солза додека пишувам...
Реинкарнирана тишина... Се прашувам Каде е возачот на велосипедот?... Со полна корпа јапонски
јаболка, зошто е оставен потпрен
на оградата крај мојата куќа?!
Бела сенка... Неговото творештво останува потврда за универзалноста и ширината на неговиот
дух.
Необичните прашања... се само
уште една димензија од неговата
богата личност.
Пишуваната празнина... пополнета... со дела на личност која ќе
остане светол пример за идните
генерации. 				
				
23.12.2020, Скопје

БАДНИК
Откако вечеравме
на Бадник
софрата ја оставивме
со сите останати јадења
да дојде дедо Боже
и тој да повечера
Утрото
кога станав
софрата ја најдов празна
Си велев
Еве и нам дедо Боже ни се
смилува
дојде на нашата скромна трпеза
А колку се измамив
Некој домашен лапач
ја суредил софрата
во име на Бога
Прашувам
Кој е лапачот
Никој на кажува
а ќе се дознае
Ама нека му е на здравје
лапачката и алчноста

ТУЃИНЕЦ
Јас
туѓинец во сопствената земја
Тој
во мене
туѓинец во мојата кожа
Двајцата туѓинци
во едно тело
Живееме како рогови во вреќа
Почнавме очи да си вадиме
за да станеме како Самоилови војници
Барем по едно око да си оставивме
еден од нас да нѐ води по патот
на другоста
Но кој
кој да го има едното око
Едниот влече на една страна
другиот на спротивната
И... еве го конфликтот
Со кого
Со самиот себе
Се обиде
помирувањето ако е можно
да го направи со поезијата
оти таа е еликсир
за порамнување со другоста

ГУБЕЉЕ НА МОЌТА
Триесет и шест и пол степени
некогаш не беа доволни
огнот да го распали
меѓу два камења.
Пламени јазици со чудна моќ
пустошеа сува трева.
Таа, со болно потпукнување
догоруваше.
Повремениот провев од процепот
ја распалува жарта
ќе проблесне ровја
и... крај.
Меѓу два камена
остана само пепел.

КРАДЕЉЕ ОД МЛАДОСТА
Ние стари издртавени
влеговме во туѓ овоштарник
да украдеме понекое јаболко
од забранетиот плод
Нѐ фати стопанот
Зарем не ви е срам
вампири низаедни
туѓи овошки да крадете

Полека, пријателе
не дојдовме ние да крадеме
туку да се потсетиме на младоста
да ги почувствуваме возбудите
на предизвикот – стравот
што ги потресува дамарите
оти во нас сѐ е згаснато
оладена е и некогашната
стара пуза.
Зарем ти не си бил дете, пријателе
Ај скини и ти едно јаболко
како да не е твое –
Ех пуста младост
Ех пусти млади години

СОВРЕМЕН ДОН КИХОТ
Се наоружа со бел штит
и копје од перо
киниса во битка како Дон Кихот
во нерамен бој
Барикади од метафори
му се испречија
ендеци и дупки
од стилски фигури
му го забавија одот
А тој
смело јуриша
понесен од поетски занес
ги совладува сите пречки
доживувајќи поетска катарза

Борис Апостолов е поет, романсиер, раскажувач,
есеист, литературен критичар. Пишуваше и за возрасни и за деца, во периодиката често се јавуваше
со свои рецензии и есеи за новообјавени книги на
колегите. Беше член на ДПМ од 1995 година. Од
неговото плодно творештво ги издвојуваме поетските збирки „Жедна земја“ (1989), „Бела сенка“
(1991), „Пишувана празнина“ (1993), „Реинкарнирана тишина“ (1999), „Раздробување на зборот“
(2002), „Слики“ (2014); „Лудо време“ (2018); романите „Здив на душата“ (1996), „Очи“ (2006), „Мост“
(2006), „Пат за Манила“ (2010), „Каде е возачот“
(2010), „Пироман“ (2016), „Гледач на сонови“ (2017),
„Канал“ (2017), „Живот меѓу мажи“ (2020); збирката раскази „Патување на душата“ (2008).
Објави и повеќе книги со поезија и раскази за
деца: „Бело врапче“ (2003), „Необични прашања“
(1994), „Стариот бисер“ (2000), „Сите мои занаети“
(2000), „Аз буки веди“ (2009), „Здив на душата“
(1996), „Зои од Андромеда“ (2000), „Сказни разни“
(2008), „Сите мои спортови“ (2018), „Знаци на буквите“ (2018), „Необичниот дедо“ (2020).
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ДРАГАН СПАСЕСКИОХРИДСКИ 1960 – 2020
Кристина Николовска

СПОКОЕН НА ВРВОТ...

Д

раган Спасески-Охридски...
Великан на уметноста, сестран уметник, поет, сликар,
дизајнер, мултимедијален творец,
филозоф, хирург, лечебник, семеен човек, невиден човекољубец,
хуманист, рафиниран соговорник,
редок пријател, голем другар, духовен роднина на сите луѓе на светот...
* * *

Ако го прашате небото дали
знае за уметникот Драган Спасески-Охридски? – ќе ви признае
дека од утробата на небесата се
раѓаат вонсериските и вонземски
уметници... И дека оттаму извираат
генијалните ремек-дела стихови и
ремек-дела слики...
Ако ја прашате вистината,
возљубеници, дали чула за Драган
Охридски? – ќе ви се довери дека
во бесконечните творечки ноќи се
гледаат во очи и дека од неа потекуваат стиховните му реки...
Ако ја прашате мудроста каква
врска има со славниот ни Охридски? – таа ќе ви признае дека токму таа го има задоено со мајчиното си млеко...
Ако ја прашате болката какви
средби имала со творецот Охрид-
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ски, ќе ви дошепне дека е „врасната“ во сите вистински уметнички
дострели... во секој вистински
стих и вистински сликарски потег...
Ако ја прашате убавината како го
сподели векот со славниот, та преславен поето-сликар? – таа ќе се насмевне и ви признае дека таа му е
родена сестра и дека век векува со
неговите убаински светови...
Сите тие, драги драгољупци, ќе
ви се доверат дека веќе триесет
години, заедно со уметноста на
Охридски, длабат во вас, ви се доверуваат, ви веруваат, растат во
вас, зреат, разговараат со вас, полемизираат, а потоа – се ослободуваат од сè... и полетуваат...
Такви се и стиховите на овој великан, таква е и историјата на неговиот монументален подвиг, рамен на мисија...
* * *
Спокоен сум ко врвот
не прашувам
зошто сум се извишил
„Спокоен сум...“ – ќе рече уметникот и спокојно ќе издиши на врвот,
„Спокоен сум...“ – ќе ја наслови
својата најнова хаику поезија,

„Спокоен сум...“ – ќе го наслови
мултимедијалниот проект во чест
на три децении творештво...
„Спокоен сум...“ – ќе изјави свечено во предворјето на Божјиот
храм „Света Софија“,
Спокоен и извишен.
Спокоен и возвишен.
Творештвото – како највозвишено извишување, како врвен вис,
како златоврв...
Творештвото – како „Виножито
од опус“: поезија, хаику, сликарство, дизајн, но и редизајн – на
душите ни, сетилата, мислите и
емоциите ни...
Авторскиот хаику на Охридски,
како негова стилема, го прави уникатен оригиналник кој самостојно
иновира и истражува во неисцрпните хаику-потенцијали.
Неговиот поетски, мисловен,
творечки универзум е во раскошен, драматичен и повеќеслоен
„преплет“, каде се надополнуваат: уметничките визии, од кои некои стануваат – уметнички слики
(масло на платно, цртеж или друга техника), некои се преточуваат
во ултрамодерен и рафиниран
авторски дизајн (на ентериери и
екстериери), објекти-уметнички
дела, некои се чиста „медовина“
од песни, некои се „мултимедијални рожби“, некои се треперења и
пренос на енергии, некои се горки и болни парадокси, некои се
алогизми, некои се иронии важни,
некои се луцидни бисери, молскавици-песни, некои се, некои се...
чисти искреници, искри мудроносници...
Песни-загатки, но и далеку повеќе од тоа, песни – „зад“ кои се
кријат цели есеи, песни-луцидни
досетки, песни-дијагнози, песни-обраќања, песни-треперења,
хаику-изреки и мудрости, песни-аналогии, хаику-извадоци од
приказни, песни-горки и болни вистини, но и луцидни и симпатични,
песни-актуелни горчливи вистини
на денешницата, но и на секогашницата. Песни-преосмислувачи...
Поетскиот и мултимедијалниот
опус на Спасески-Охридски растеше преку: „Апокалиптичен нарцис“ (1989), „Сè трепери“ (1996),
„Погледни во себе“ (2004), – „Трите точки“ (2007), „Петокнижје“, и
најновата книга поезија „Спокоен
сум...“ (2019), како и недоброј мул-

тимедијални настани и изложби помеѓу нив.
И да се потсетиме што сè ни подари Охридски во
трите творечки поетски децении?
Ни подари: поет кој „извира“ од сестраниот
уметник,
Ни подари: поет во сликарот со Божји очи,
Ни подари: светлина која „расте“ од поезијата и
речта му,
Ни подари: уметнички мозаици,
Ни подари: мултимедијални сложувалки,
Ни подари: поетска и уметничка енигматика...
...
И како раскошен повеќестран уметник
Ни ја доближи мултимедијата, сосем природна за
човека...
Та сфативме и како се „храни“ мултимедијата. –
Дека таа расте од „љубовта“ меѓу речта, сликите,
формите, симболите и уметностите.
И ни покажа дека и идеалот за кој тој сонува – човекот и човечкото тело – всушност се врв на мултимедијата, оти и човекот е составен од „полифонија“
на органи.
Човекот е организам. Организам е и – мултимедијалното дело.
* * *

...
„Трите точки“ – имаат изградена симболика во неговиот поетски, уметнички и филозофски концепт.
„Трите точки“ – кои ни претходат,
но и „Трите точки“ – кои следуваат по нас...
„Трите точки“ како – небиднина или како највисока
можна себиднина!
...
Поезијата разденува од „трите точки“, заоѓа во нив,
но и се прераѓа од нив.
Од таа perpetuum mobile перспектива, поетот раздени, и зајде во „трите точки“...
А оние кои се на врвот, ќе се препознаат и во мракот, и во ини векови, и во недофатни простори...
Оти тие се раѓаат, прераѓаат, треперат и осветлуваат – во трите точки...
Светол ти пат, уметнику... Сиот светлина...
И остани...
С п о к о е н н а в р в о т...

„Малку има современи сликари што на толку
сигурен и префинет начин го возвишиле вечниот
мотив на мајчинството, мајката и детето, Марија
и малиот Исус, малкумина од нив ја сфаќаат човечноста како тематика. Уметникот Спасески го
претставува своето семејство на универзален
начин, свесен за вечните но сега загрозени вредности. Сликарството за него е посветеност на
тајната и израз на љубов, затоа што, таа самата
по себе, е чин на верата.“
Борис Петковски, историчар на уметност

Драган Спасески
***
ах... кога творам
меѓу сништа и ѕвезди
во тебе Боже
во тебе... Боже
мислам значи треперам
значи постојам
Релативно е
сѐ... апсолутна ли е
релативноста
прости ми Боже
припитомен ли си... во
дивиот човек
штом веќе леташ...
Гледај каде што најбрзо
можеш да слеташ.
ни темнина ни
тежина а течнина
ем вечнина... Ти
ако не знаеш
проблемот да го решиш
Не создавај го...
за невдомени
зборови... Песните се
прифатни центри
и најдоброто
не секогаш подобро
е... Од доброто
ќе бидам што сум...
Ако бев што не сум бил
не ќе бев што сум
Драган Спасески (22 јуни 1960, Охрид) беше поет, сликар, мултимедијален уметник, афористичар, хуманист.
Завршил Медицински факултет во Скопје и работеше во
ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија
„Св. Еразмо“ како специјалист ортопедски хирург. Беше
член на ДПМ од 1998 година.
Во своето тридецениско уметничко творење објави неколку книги и реализира повеќе мултимедијални проекти:
„Апокалиптичен нарцис“ (1989), „Сѐ трепери“ (1996), „Блиску до сонцето и љубовта мракот помалку боли“ (1999),
„Вибрација, креација, совршена релација“ (2001), „Охридски ангели“ (2003), „Погледни во себе“ (2004), „Трите точки“ (2008), „Охридски бисери на мудроста“ (2010),
„Битолска трилогија“ (2011), „Човек е трепет …и ангелот
трепет е …а ти Боже мој…“ (2017). Во 2012 г. објави пет
книги поезија со по 100 песни, по повод 50-годишнината
од раѓањето. Во 2015 г. ја објави луксузната монографија
„Охридска Мадона“ со уникатни сликарски дела и поезија
создавани во текот на неговиот богат 25-годишен творечки живот. Во 2019 г., во рамките на „Охридско лето“,
во дворот на црквата „Св. Софија“, со мултимедијалниот
проект „Спокоен сум ко врвот… Не прашувам зошто сум
се извишил“, Драган Спасески-Охридски одбележа три
децении од своето уметничко творештво, со пресек од
неговите најзначајни ликовни и поетски дела. Со своите
поетски и сликарски дела, освен во Охрид и Македонија,
се претставил во САД, Германија, Србија, Црна Гора.
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ВИДОЕ ВИДИЧЕВСКИ

1931 – 2020

Видое Видичевски е поет, раскажувач, драмски автор, општественик. Роден е во Охрид. По завршувањето на
средното образование половина година работи како постојан дописник на
Радио Скопје од Охрид, по што започнува со редовни студии на Филолошкиот
факултет во Скопје. Член е на ДПМ од
1959 година, кога ја објавува стихозбирката „Сини питоми утрини“. Потоа следуваат поетските книги „Вечерен пејзаж од градот“, „Песни за потопот“, „Кажување на задоцнетиот пророк“, „Вие“,
„Биље крај езерото“, „Новите дотеци“;
романите за деца „Големата шума“,
1970 г. (според кој е снимена истоимена
ТВ-серија), „Времето на црвените рози“,
„Таинствени води“; збирките раскази
„Заробеници на вечерните игри“, „Приказни за Дамјана“; и драмите „Бреговите се немирни“, „Балада за орканата“ и
„Малиот одред“. Препејуван е на италијански, француски, руски, турски и
романски јазик.
Бил основач и прв директор на Радио
Охрид, како и на Околискиот историски
архив во Охрид, директор на Домот на
културата во Охрид, еден од основачите
на „Охридско лето“ и негов раководител,
како и покренувач на манифестацијата
„Прличеви беседи“. Еден период бил и
вршител на должноста директор на тогашната Градска, а денес НУБ „Григор
Прличев“ во Охрид. Во 1962 г. е поставен за директор на Домот на културата
„Моша Пијаде“ во Охрид, каде што работи сѐ до пензионирањето.
За своето творештво е добитник на
повеќе признанија, меѓу кои Наградата
на РТС на Струшките вечери на поезијата, Наградата за најдобра книга меѓу
два саема во 2004 г., Седмоноемвриската награда на Охрид, наградата на
„Дијалог“ за најдобра поетска книга во
2009 г., наградата „Книжевен жезол“ на
ДПМ за поетски опус со високи естетски вредности за 2018 г. Истата година
ја доби највисоката општинска награда
за животно дело „Св. Климент Охридски“.

44 бр. 137 (4/2020) | Стожер

ПОЛИЦИСКИОТ ЧАС
Извадок од романот 		
„Големата шума“
Куќата на Деви беше на средината, каде се делеа двете познати
маали во градот, Крст-Џамија и
Горна влашка маала. Тука некаде
се простираше и неговата Голема
шума, во која секојдневно престојуваше, останувајќи дури и во
ноќните доцни часови. Посебно
тоа сега му се случуваше, откако со
својот другар Таушан го создадоа
„Малиот одред“ и преземаа работи
за кои и постарите со тешко срце
би се решиле да ги извршат.
Ова попладне Деви не појде до
својата дружина. Тој во последно
време тоа ретко го чинеше, сем
ако нешто сериозно не му се случуваше во денот, така да имаше
оправдување не само за пред своите другари туку и пред себе. Но
денешната средба со Бегалецот
беше нешто повеќе од тоа.
А што се однесува до дружината, тој добро знаеше дека неговиот другар Таушан е и извонреден
заменик, кој многу добро знае да
се снајде во негово отсуство и да
го искористи времето што сигурно
другарчињата нема да го поминат
во безделничење и попладнето
мора да им изнајде некоја работа.
Деви сега беше немирен и едвај
чекаше да почне смрачувањето
и да настапи ноќта и градот и неговата Голема шума да ги обвие
мракот. Ова нешто можеби му се
случуваше поради денешната
средба со непознатиот и тоа што
треба и понатаму да следи.

Вакви средби навистина не беа
чести, но сепак тој и другите што
ги имаше не беа за потценување,
но не му внесуваа ваков немир.
Размислуваше Деви седнат на
едно триножно столче во неговиот двор до самата врата на летната кујна.
Од порано го имаше подготвено торбето со храна и скриено го
чуваше зад себе. Тој јадењето го
одвои од ношвите без да знае и
мајка му. Тоа што го правеше денеска не смее никој да знае, не
барем додека не го донесе Бегалецот до куќата каде што требаше да го остави. Ова денеска мора
да го направи во најстрога тајна,
инаку сѐ може да се упропасти.
А сериозноста и одговорноста на
работата ја ценеше и по она што
самиот го виде и го чу од дедо
Трајана, а и од тоа што голема потера беше зададена по него.
Ова попладне на Деви му се
чинеше како никогаш досега да
доцнеше квечерината. Сѐ бавно
како да се случуваше. Дури и летот на многуте игриви саријазми
беше побавен и свирежот што се
одгласуваше беше поредок. Гранките на старата муренка на дедо
Трајан што се наоѓаше отспротива
на нивната кујна, бавно потклекнуваа на слетувањето на овие разнобојни птици.
Други пати тој не можел да ги
гледа нив, веднаш би почнал да
се приближува крадешкум кон
муренката и би се вдал во лов. А
сега тие како да не постоеја, просто како да не ги гледаше. Отсутен беше.
Мајка му на неколкупати помина
покрај него одејќи од летната кујна во плевната, а ја забележа само
тогаш кога таа му прозбори:
„Сине, Деви!“
„Молам, мамо?!“ – проговори отсутно тој.
„Како да се враќаш однекаде. Нешто како да се случува со
тебе?!“ – продолжи мајка му. Во
рацете носеше едно поголемо
котле со млеко, тогаш измолзено
од кравата што беше до самиот
влез на плевната. Се ширеше миризбата на пресното млеко.
„Не, мајко, малку како да сум
уморен“ – одговори Деви.
„Те знам јас синко тебе. Не кажувај ми тоа што не треба да го знам,

но не шетај ме со твоите секогаш
од чудни почудни приказни. Туку
да го ставам јас млеково на оган да
се свари за да можеш да се напиеш, зашто којзнае кога ќе се вратиш
ноќеска. Откако замина татко ти во
партизани и ти некако почна да ми
се извлекуваш од рацеве. Ако, ако
синко, во очиве сѐ поголем и поголем ми израснуваш. Не си само
Деви од бавчите, нешто сериозно
како да се преточува во тебе. Ех
синко, мајката многу побргу забележува што се случува со нејзиното дете.“ – Го рече тоа и влезе во
кујната за да го стави котлето на
веќе пламнатиот оган. Го закачи на
синџирот што висеше од оџакот, го
потсопре пламенот и се упати кон
мијалницата полна со садови.
Деви остана надвор со своите размисли. Понатаму немаше
што да се рече. Мајка му како да
знаеше сѐ. Таа беше секогаш во
право. Откако замина татко му во
партизаните и со него и во неговата Голема шума се случија неколку нешта, Навистина за тоа тој не
беше крив, но мораше во средината на настаните да се најде и тој.
А некои работи веќе не личеа на
обичните детски игри кои секогаш
знаеја како ќе завршат. Денеска
игрите беа повеќе од тоа и крајот
не им се знаеше. Беа неизвесни и
опасни. Во нив сѐ повеќе се внесуваше и сѐ помалку навраќаше
дома. Тој кај и да беше порано во
Големата шума, во текот на денот
на неколкупати ќе ѝ се јавеше на
мајка му. Да знае каде е или да не
има нешто за да ѝ помогне. Сега
тоа беше навистина поретко, а нејзе ѝ паѓаше уште потешко бидејќи
беше сама, од двајцата сега ниеден во нејзината близина.
Од размислувањата пак го оттргна јавувањето на мајка му.
„Повели, напи се!“ – му рече таа
додавајќи му едно поголемо канче
со млеко што се парее.
„Фала, мамо“ – рече Деви и го
прифати канчето.
Таа повторно се повлече во
кујната. А тој пополека почна да
отпива од топлото млеко.
Сега пополека, кротко надоаѓаше квечерината. Од поодамна
вршките на високите тополи сонцето ги беше оставило. Се чувствуваше селењето на птиците и
постапното легнување на мракот.

Во тој преод има еден момент кога
сѐ се стишува, а потоа пак почнува
да живее околината. Сега некои
други птици со некои нови гласови се јавуваат и почнува ноќта со
својата вообичаена таинственост.
Мајка му излезе од кујната и со
кандило в рака се упати кон племната.
„Одам да ја нахранам кравата“ –
рече и се изгуби зад големиот стог
од јонџа. Кравата како да ја насети, неколкупати мукна.
„И јас ќе појдам“ – ѝ одговори
Деви, но не беше сигурен дека таа
го чу. Стана и влезе во кујната. Во
себе си помисли дека добро би
било и нему да му однесе млеко.
На полицата над мијалницата најде едно шише и лека полека го наполни со сѐ уште топлото млеко.
Кога излезе надвор веќе беше
темно.
Во современата македонска
литература за деца Видое Видичевски (1931) го даде својот забележителен прилог со романот
„Големата шума“, низ чии страници ни се откриваат годините од нашето блиско минато и денови од
детството што растело во други
околности и услови одошто расте
сегашното детство. По неговата
појава во 1970 година, романов
набргу го најде патот до детските
срца, колку со својата содржина
толку и со својот непосреден исказ. Во него спонтаноста во раскажувањето се совпаѓа со спонтаноста на чувствувањето на сказната
за Деви, Таушан, Биле и другите
нејзини мали херои чие детство,
колку и да се одвивало во други
услови и друго време, во многу
нешта се совпаѓа со детството воопшто, како искуство и паметење
за него.
Благоја Иванов, од поговорот
„Незаборавните предели на детството“ кон „Големата шума“,
издание на Здружени издавачи
1990 г.
\
ПЕСНИ ЗА СВЕТЛОСНИОТ ПОРОД
                                    Мисла на врсниците
1.
Во времето
кога сите гладувавме
не бевме излагани
туку ние
така сакавме.

2.
Во времето
кога гладувавме сите
не просевме
ни пари ни леб
зашто бевме
на иста сцена
во заеднички чин
и еднаков раст.
И славата
тука
не се стекнуваше
по висок род
и по висок пород.
3.
Кога гладувавме сите
говорот ни беше
гласен
зашто времето
за кое ви говорам
беше најголемо време
со многу излези
низ кои луѓето минуваа
се креваа над гладот и немаштијата.
И тогаш земјата наша
зачната беше
светлосен пород.

КРУГОТ ПРВ
1.
Вие, о вие!
        слични
        на малите птици
со златно перје
а не сте тоа.
Играта ви е
         секогаш ноќна
                   кога луѓето
се во длабок сон
изнемоштени
         по вечерниот залез
                        од нивните
тешки мисли
        на излажани
                 и ограбени.
КРУГОТ ВТОР
На попот Јон Селечки
1908 г. вратен од Дијарбекир
1.
Вие, о вие!
           кои заборавивте
                на најдолгиот пат
и на тие
што посакале
        да ја просветлат
                  својата земја
ни пустинските беспаќа
на крвавите траги
         по силниот стег
                  на железните пранги
не го запреле
            гордиот од
                  на посветените
и на селечкиот малесоец.
Од стихозбирката „Вие“,
Дијалог 2009 г.
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Драгица Најческа и Видое Подгорец (1957)

Изет Сарајлиќ, Драгица Најчевска и Десанка Максимовиќ (СВП - 1988)
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Europe is

BRAVE
NEW
WOR(L(DS
ХРАБРИ НОВИ ЗБОРОВИ почнуваат во 2021

ВО ОДБРАНА НА МЕМОРИЈАТА

– Приказните се делат на
реалистични и реферати.

ЛАФ-МУАБЕТ
СО... СОФЕ
ШТЕРЈОСКИ

Некои писатели имаат
приватни критичари веќе?

Тој е еден од најголемите хумористи и сатиричари кај нас:
186 сантиметри. Роден е од
објективни причини пред дваесет и пет-шест години во село
Лавчани, Кичевско. Плата прима
од Радио Скопје, во чии бранови
редовно плива и се дави со чичко
Аврам. На многумина им е познат
и по своите напишани и објавени
„Силни слабости“. Нема кредит, а
тврди дека е Југословен. Намерно прави грешки, за да има од
што да се учат помладите.

– Саксијата не може од тиквата
да направи цвеќе!
Се чини, чесните сѐ почесто
остануваат сами!
– Во силните аплаузи и
пцовките значат – амин.
Сите за заштита и позадина се
гладни?
– За голите е подобро да нема
никој зад нив!
Кои луѓе во животот најмногу
ти пречат?
– Во огнот на револуциите
јагниња што печат!
Значи, Софе, ти секогаш си
остануваш ист!
– Аа, жими бога, јас сум –
атеист!

За овој наш муабет, Софе, ти
ќе ја сносиш вината?

Дај им нешто на
потрошувачите на знаење.

– Затни ги ушите, ќе ја кажувам
вистината!

– По влегувањето в
продавница, нема каење!

Тогаш, почни со нешто за сечиј
вкус!

Но може поинаку, уште сме
млади...

– Кога минусот е правец,
скршнувањето е плус!

– Горе гори, долу чади.

Студираш книжевност. Што
од тоа сфати?
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– Од бранувањето на
јавноста можат да се удават и
најголемите сомови!
Ајде, Софе, снижи го тонот
малце!
– Таман сиромавиот на оро се
фати – засвираа валцер!
На крајот нешто под точка –
разно?
– Со атомска бомба, не се пука
во празно!
Ако е за аир, доста! Што друго
да речеме?
– Имаш право... Може да
пресечеме...

И, како да ги оживееме
културните домови?
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