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СТЕФАН МАРКОВСКИ

СЕЌАВАЊЕ 
РАДОВАН ПАВЛОВСКИ

АМАРКОРД
ОГНЕНА НИКУЉСКИ

Радован Павловски, од „„Зрна“, 1975 год.

Биди како природата / и на мали работи / 
најди им пат / да дојдат / до својот врв.
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Тишина
 
Има нешто многу просто –
и тоа е тишина,
има нешто толку тихо –
вишина, ах вишина.
 
Легни спрема ова небо,
тони во височини,
склопи очи, склопи очи,
уморен си, почини.

  

Сека птица, сека птица
ќе го свие крилото.
Ти си сега толку мирен,
сам во зеленилото.
 
Зошто уште, зошто тоа
секидневно збивање?
Има нешто многу просто –
тоа е заспивање.

Во претходниот број 137 на „Сто-
жер“ направени се следните пре-
види:
- стр. 22-23, во текстот со наслов 
„Поетска ноќ во Велестово“, први-
от параграф треба да завршува 
со реченицата „втората вечер се 
одржа настанот „Поезија – За-
лез“, на кој настапија шестмина 
современи македонски поети: 
Тоде Илиевски, Владимир Марти-
новски, Билјана Стојановска, Ѓоко 

Здравески, Павлина Атанасова и 
Јулијана Величковска. Настанот 
се одржа на алтернативна ло-
кација во селото Велестово, што 
овозможи спој меѓу поезијата и 
природата. Местото меѓу мешта-
ните е познато како „Каменон“.
- стр. 36-37, во текстот со наслов 
„Европско слем-првенство“ е из-
готвен од Елена Пренџова, која е 
исто така и преведувачка на двете 
песни во текстот.



ВО ЧЕСТ НА 
МЕМОРИЈАТА

На 14 декември 1974 година се 
сретнале Хорхе Луис Борхес и Ерне-
сто Сабато. Разговорот меѓу нив го 
снимил Орландо Бароне. Започнува 
со обидот да се сетат кога тие двајца-
та се запознале. Во натегањето кога 
било тоа, за што и колку разговарале, 

Сабато рекол: „Сигурно сме разгова-
рале за важни теми. Тековните теми 
обично ветерот ги носи. Најсвежите 
вести се новостите кои, пак, следни-
от ден застаруваат.“ На тоа Борхес 
додал: „Се разбира, никој не смета 
дека треба да се помни тоа што е на-
пишано во весниците. Весниците се 
пишуваат, тврдам, за да се заборават.“ 
Сабато продолжил во истиот тон: „...
Би било добро кога би излегувале 
еднаш во сто години. Или кога ќе се 
случи нешто навистина значајно: ’Го-
сподин Христофор Колумбо штотуку 
го заврши откривањето на Америка‘ 
– наслов на осум столба.“ Борхес од-
говорил: „Затоа јас го следам советот 
на Емерсон, кој препорачува да не се 
читаат весници, туку книги.“ 

На ваквите ставови на двајцата вели-
кани на хиспаноамериканската литера-
тура би ја додал и изјавата на романси-
ерот од италијанска провиниенција А. 
Моравија: „Јас немам време за читање 
весници, затоа и не ги читам. А за зна-
чајните настани дознавам од луѓето со 
кои секојдневно се среќавам“. 

Токму така, весниците не се читаат 
зашто носат информации кои следни-
от ден се забораваат. Но дали забора-
вањето на содржината што нѐ плени 
со своето значење не е причина да не 
се читаат и книгите? Кога книгата би 
ја зеле само како естетска наслада, во 
таков случај читаноста треба да биде 
плод на нужен степен на емоционал-
на возбуда, на духовна згриженост 
итн. Ова го пишувам откако од некои 
медиуми дознав дека изминатата 
година во нашето културно милје се 
појавиле огромен број прозни дела, 
што романи што раскази. Бидејќи и 
јас бев во жирија за доделување на 
престижни награди токму за прозни 
дела, размислувам, се разбира пост 
фестум, дали не треба делата – про-
читаните, се разбира – да се награду-
ваат по година, или две, откако ќе се 
прочитаат? Па така, онаа содржина 
што ќе ти остане најдолго во мемо-
ријата, што би рекол Сабато – што 
нема утре да се заборави, таа треба 
и да биде наградена. Против оваа 
моја размисла сигурно ќе бидат многу 
книжевни естетичари, теоретичари 
на литературата кои вредноста не ја 
гледаат само во тоа колку делото ќе 
ја окупира нашата меморија. Како и 
да е, будно следејќи ја прозната про-
дукција, да не речам и одлуките на 
жиријата, останувам целосно на мојот 
став дека меморијата – сеќавањето 
на содржината, ни го открива најпре-
цизниот метод во оценувањето на 
едно дело. 

Страв ме фаќа од помислата дека 
многу дела – прозни, па и поетски – се 
создаваат за да се заборават, а пак на-
градите се даваат за да се забрза про-
цесот на заборавањето!
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ПО ПОВОД 
ДЕНОТ НА ДПМ – 
13 ФЕВРУАРИ
Соња Стојменска-Елзесер

а 13 февруари го одбележуваме 74-тиот роден-
ден на Друштвото на писатели на Македонија. 
Оваа година празнувањето минува под темни 
сенки, но, за среќа, и со силен изблик на  продор-

ни светлосни зраци. 
Сенките се должат, пред сè, на глобалната загроза од 

вирусот кој одзеде многу животи и радикално ја измени 
егзистенцијата, та еве, нè натера да се приспособуваме 
на многу новини, да се среќаваме виртуелно и да празну-
ваме преку техничките помагала. Но за нас, македонски-
те писатели, уште потешка и помрачна е сенката што се 
надвисна врз нашиот духовен бит, загрозата од пробле-
матизацијата на историчноста и автохтоноста на јазикот 
на кој твориме и од негирањето на вековната книжевна 
традиција во која и ние го вградуваме нашиот творечки 
влог. На македонските писатели ниту некој им наложил 
со декрет да пишуваат на јазикот на кој пишуваат, ниту 
пак некој може со декрет да им го забрани тоа. Длабоки-
от исконски порив книжевно да ја искажуваат љубовта, 
тагата, болката, радоста, да мислат и да чувствуваат на 
јазикот научен во мајчиното крило, е нешто што никој 
не може насилно да им го одземе, ниту да го спречи. Сè 
додека создаваме високоуметнички книжевни дела на 
македонски јазик и сè додека како аманет од генера-
ција на генерација ги пренесуваме книжевните вредно-
сти, секаква темна закана самата ќе биде поништена од 
својата апсурдност.    

Продорната светлина која нè облева наспроти сите 
сенки и нè радува и при прославата на оваа годишни-
на на нашата асоцијација се состои од две компоненти. 
Како прво, тоа е тој аманет од минатото, сочувувањето 
на нашата меморија за почетоците на Асоцијацијата, за 
првото основачко собрание на кое за прв претседател 
на ДПМ бил избран книжевниот и лингвистички колос – 
Блаже Конески. Како и секогаш, и во овој миг ДПМ ја из-
разува огромната почит кон ликот и делото на Конески 
и се обврзува на трајно негување на неговиот спомен, 
на неговото книжевно творештво и книжевно-научни и 
јазични заложби. Годинава е јубилејна стогодишнина 
од неговото раѓање, така што е прогласена за Година 
во чест на Блаже Конески под покровителство на Прет-
седателот  на државата. Во тие рамки и Друштвото на 
писатели на Македонија ќе организира неколку поетски 
средби и настани со кои ќе го чествува ликот и делото 
на великанот. Впрочем, ДПМ тоа го правеше традицио-
нално секоја измината година, и ќе го прави и оваа јуби-
лејна година и во годините што следуваат.    

Втората светла и оптимистичка компонента на наши-
от празник е валоризаторскиот поглед врз македонска-
та книжевна продукција во текот на изминатата година, 
поглед кој по традиција ДПМ го спроведува преку до-
делувањето на годишните книжевни награди за најдо-
бри остварувања. Иако годината беше во најмала рака 
чудна, таа сепак покажа дека литературата му е насуш-
но потребна на човештвото, и на глобален план, но и кај 
нас, во нашето општество кое многу често и многу лес-
но, можеби лековерно, се етикетира како „нечитачко“. И 
квантитетот и квалитетот на книжевните дела кои при-
стигнаа на декемврискиот конкурс за традиционалните 
награди покажаа и творечки елан, и креативна разноо-
бразност, и поетичка храброст за создавање нови кни-
жевни модели.  

Од тоа разнообразие, жири-комисиите ги избраа до-
битниците на традиционалните награди на ДПМ за 
2020 година:

Владимир Плавевски за романот „Боксерот од Ново 
Маало“ ја добива наградата „Стале Попов“,

 Даниела Андоновска-Трајковска за поетската збир-
ка „Математичка поезија“ ја добива наградата „Ацо 
Шопов“, 

Атанас Вангелов за критичко-есеистичката книга 
„Лирската биографија на Конески“ ја добива наградата 
„Димитар Митрев“, 

Билјана С. Црвенковска за книгата за деца „Приказни 
за добра ноќ на мама Ана“ ја добива наградата „Ванчо 
Николески“, 

Адем Абдулаху за поетската збирка „Недопеани пес-
ни“ ја добива наградата „Мост“.

    Во името на членовите на ДПМ и во мое лично име 
од срце им ги честитам наградите на авторите и им по-
сакувам добро здравје и понатамошни творечки успеси.

Од здравствено-безбедносни причини, плакетите на 
наградените ќе им ги врачат претседателите на жи-
ри-комисиите Игор Станојоски, Борче Панов, Глигор 
Стојковски, Весна Мојсова-Чепишевска и Христо Петре-
ски, кои воедно ќе ги образложат донесените одлуки. 

До следниот празничен 13 февруари, кога ќе му се ра-
дуваме и на 75-годишниот јубилеј на нашето Друштво, 
останува да важи повикот: Колективната меморија и тво-
рештвото се клучевите за нашата опстојба и одбранбе-
ните бедеми од секакви напади. Да се сеќаваме со почит 
на минатото и да пишуваме и твориме за иднината! 

Поздравна реч 

Н
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2021 - ГОДИНА ВО ЧЕСТ НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ
„Во животот на човека има моменти на едно особено остро и како изненадувачко себеспознавање. Во еден таков миг 

човек прави рамносметка со себеси, неговата интуиција по нов начин го осветлува целосно изминатиот пат, таа можеби 
уште сматно ги набележува, едновремено, контурите на идното животно поведение. […] 

Има моменти и во животот на народот кога неговите свесни сили со особен интензитет, со особена патетика и страст, се 
зафаќаат да проникнат во сушноста на тоа што го претставувал дотогашниот историски процес на тој народ и што треба да 
го обележи неговиот иден развиток. Тоа се моменти на пресметување со минатото и на барање нови патишта во иднината.“

Блаже Конески, 1963 (од „За литературата и културата“ - книга четврта, стр.92, од  
„Избрани дела во седум книги“, издавачи: Култура, Македонска книга, Мисла, Наша книга, 1981 г.)
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НАГРАДА „„СТАЛЕ ПОПОВ“ ЗА 
НАЈДОБРА ПРОЗНА КНИГА: 
„„БОКСЕРОТ ОД НОВО МААЛО“ 
– ВЛАДИМИР ПЛАВЕВСКИ 

Книжевните награди имаат осо-
бено значење за секоја национална 
книжевност бидејќи претставуваат 
патоказ за читателите, ги водат кон 
најквалитетното во домашната ли-
тература и на тој начин ја промови-
раат... Впрочем, негувањето на маке-
донската книжевност и борбата за 
нејзин напредок претставува и борба 
за македонскиот јазик, кој најубаво 
се чувствува токму во делата на ма-
кедонските писатели. Книжевните 
награди, исто така, претставуваат 
патоказ и за странските издавачки 
куќи, кои би можеле многу повеќе да 
се заинтересираат за преведување 
на врвните остварувања на македон-
ската книжевност ако нашата држа-
ва еден ден одлучи вистински да им 
ги отвори вратите за тоа.

Комисијата има впечаток дека 
„Боксерот од Ново Маало“ ѝ се слу-
чува на македонската книжевност 
во најсоодветниот можен миг: во 
годината на нашето досега најго-
лемо меѓусебно отуѓување и одда-
лечување Владимир Плавевски нѐ 
враќа во маалскиот живот на пред-
земјотресно Скопје, исполнет со то-
плина, човечност внатре во маалото 

и сложени односи со другите маала. 
Во Ново Маало вратите не се заклу-
чуваат, а ако тропне некој на порта, 
тоа сигурно е човек од друго маало. 
Сакал ли Плавевски да ни пренесе 
порака, да ни укаже дека забора-
вивме дека животот е таму каде што 
се луѓето и дека треба да се живее со 
нив? Со таа цел ли го издал романов 
токму во 2020 година? Нарацијата во 
„Боксерот од Ново Маало“, водена 
од младиот наратор Владо, е течна, 
топла и духовита; овде ни крвиштата 
во многубројните тепачки, па дури ни 
смртта, не изгледаат толку страшно – 
можеби поради лековитата маалска 
енергија, а можеби едноставно пора-
ди исклучително лесниот и тукуречи 
младешки стил во кој Плавевски ни 
ги опишува судбините на големиот 
број ликови, кој од кој поинтересен, 
покомичен и „позабеган“, а сепак се-
кој од нив толку нормален во својата 
човечност. Ликот на Шуре, боксерот 
од Ново Маало, во себе ја воплотува 
маалската еуфорија и способноста 
на луѓето да му се радуваат на заед-
ничкото, да веруваат дека успехот на 
единката е „наш заеднички успех“. Ја 
чуваме ли и денес таа способност?

Романот „Боксерот од Ново Маало“ 
денес не ѝ е потребен само на маке-
донската книжевност, туку и на маке-
донското општество воопшто.

(Од Образложението на жири-коми-
сијата: Игор Станојоски, претседател, 
Трајче Кацаров и Петре Димовски)

НАГРАДА „„АЦО ШОПОВ“ ЗА 
НАЈДОБРА ПОЕТСКА КНИГА: 
„„МАТЕМАТИЧКА ПОЕЗИЈА“ 
– ДАНИЕЛА АНДОНОВСКА-
ТРАЈКОВСКА

„Математичка поезија“ од Даниела 
Андоновска-Трајковска е дефини-
тивно нешто ново во македонска-
та современа поезија по поетскиот 
манир кој протежира една особена 
и необична точка на перцепција на 
поетскиот флуид, создавајќи лирски 
јазик со јазикот на математиката. 
Лирските мотиви во „Математичка 
поезија“ се остварени низ една по-
веќеслојна поетска структура со ма-
тематички признаци кои ја раскажу-
ваат бескрајната приказна на чове-
кот. Андоновска-Трајковска со вешт 
и едноставен поетски јазик анимира 
геометриски форми за да ги прикаже 
човечките слабости и доблести, т. е. 
дека денес се живее само на една 
права и дека луѓето најчесто се те-
миња на триаголник кој цел живот 
се обидува да си ја задржи формата, 
дека времето е круг, а луѓето зато-
ченици на своите остри агли... Овој 
лирски математички јазик е стегнат 
и поливалентен и на необичен начин 
ни ја враќа суштината на животот, 
посочувајќи на современите контек-
сти во кои човекот ја скинал папочна-

ОБРАЗЛОЖЕНИЈА ЗА 
НАГРАДЕНИТЕ ИЗДАНИЈА

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ДПМ 2020
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та врвка со природата, посветувајќи 
си го животот на факти и бројки кои, 
спротивно на очекувањето, не придо-
несуваат за негов развој, туку за него-
во отуѓување и обезличување.

„Математичка поезија“ ни зборува 
за животот во кој единствена кон-
станта, наспроти хаосот, е хармонија-
та на елементите кои го градат овој 
свет и се подредуваат по системот на 
Фибоначиевата низа и Божествената 
пропорција што создаваат музика 
и поезија. Поетесата не ја покажува 
страната во која е содржано премол-
ченото, страната со зборовите што ни 
лебдат над глава како облачиња над 
дробната црта или над куќата без 
гласни жици, но затоа пак одеднаш 
ни кажува за сите нешта кои не сака-
ме да ни ги одземат.

(Од Образложението на жири-ко-
мисијата: Борче Панов, претседа-
тел, Њубинка Донева и Снежана 
Стојчевска)

НАГРАДА „„ДИМИТАР 
МИТРЕВ“ ЗА НАЈДОБРА 
КНИГА КРИТИКА И 
ЕСЕИСТИКА: „„ЛИРСКАТА 
БИОГРАФИЈА НА КОНЕСКИ“ 
ОД АТАНАС ВАНГЕЛОВ

Преку најновата, лирска биогра-
фија на Конески, откриваме „некој 
друг“, „досега непознат“, „внатре-
шен“ Конески, кој Вангелов успева 
да ни го растолкува, а преку него, да 
нè растолкува и нас. Ова е дело со 
моќни научни аргументации, дело со 
стабилни пораки што го „осветлува-
ат“ повеќеслојниот опус на Конески. 
Оваа книга – е несоборливо моќна. 
По својата аргументација, квалитет, 
капацитет и научни дострели. Триум-
фална критичко-теориска книга која 
за свој јазик ја одбра херменевтиката 
како уметност на научно толкување 
од највисок ранг. Таа е раскошен 
„клуч“, не само за лирскиот и тво-
речкиот „рудник“ на Конески, туку 
и „клуч“ за нашето себе(рас)толку-
вање. 

Преку „Лирската биографија...“ Ко-
нески се открива како врвна мето-
нимија за сите нас како култура, со 
сè што е најдрагоцено и најзначајно 
во неа – јазикот, речта, творештвото, 
традицијата, историјата, но и ино-
вацијата, обновата, раѓањето и пре-
раѓањето. Преку ова дело, Друштво-

то на писателите на Македонија го 
удостојува критичко-есеистичкиот 
зафат на Вангелов кој маестрално го 
толкува грандиозниот творечки опус 
на Конески. И тоа токму во годината 
на епохалниот Конески, на 100-го-
дишнината од раѓањето на велика-
нот. Така може да се роди и се води 
софистицирана, велемајсторска хер-
меневтика за најстрогата македон-
ска песна, која води разговор моќен 
– не само со светската поезија, туку и 
со светската наука и култура.

(Од Образложението на жири-ко-
мисијата: Глигор Стојковски, претсе-
дател, Кристина Николовска и Елиза-
бета Бандиловска)

НАГРАДА „„ВАНЧО 
НИКОЛЕСКИ“ ЗА НАЈДОБРА 
КНИГА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ: 
„„ПРИКАЗНИ ЗА ДОБРА НОЌ 
НА МАМА АНА“ – БИЛЈАНА С. 
ЦРВЕНКОВСКА

„Приказни за добра ноќ на мама 
Ана“ од авторката Црвенковска С. 
Билјана (од серијалот книги и ви-
деа „Светот на Биби“) се пет најсо-
времени сказни за добра ноќ. Оваа 
книга на убав начин се обидува да 
ја врати традицијата на читање 
приказна/сказни пред да замине 
детето во светот на сонот. И наме-
сто испраќањето в кревет да биде 
само со банално кажување „добра 
ноќ“ и бакнување во умното мало 
главче, приказните на Црвенковска 
посакуваат да се врати стариот ри-
туал на читање за добра ноќ. И како 
таква таа е наменета за сите деца, 
кои пак ќе бидат родители на сво-
ите деца, но и за сите возрасни за-
што забораваат дека некогаш и тие 
биле деца. Црвенковска, поигру-
вајќи си и со матрицата на сказната 
и со матрицата на митот, дава убаво 
четиво за сите.

Литературата за деца има таква 
моќ и креативност да го разбуди 
и детето во возрасниот читател. 
Читателите-возрасни и читатели-
те-деца се поврзуваат преку лите-
ратурата затоа што секој возрас-
ен човек во себе го носи детето, а 
секое дете е „татко на човекот“, а 
книгата „Приказни за добра ноќ на 
мама Ана“ од Црвенковска С. Билја-
на е книга со приказни што (треба 
да) дејствуваат приспивно и за ед-

ниот и за другиот, го успокојуваат и 
едниот и другиот.

(Од Образложението на жири-ко-
мисијата: Весна Мојсова-Чепишев-
ска, претседател, Мишел Павловски 
и Игор Крајчев) 

НАГРАДА „„КНИЖЕВЕН 
МОСТ“ ЗА НАЈДОБРА 
КНИГА ОБЈАВЕНА НА 
НЕКОЈ ОД ЈАЗИЦИТЕ НА 
НАЦИОНАЛНОСТИТЕ ВО 
МАКЕДОНИЈА: „„НЕДОПЕАНИ 
ПЕСНИ“ – АДЕМ АБДУЛАХУ 

 
 Книгата „Недопеани песни“ содр-
жи 35 песни на македонски јазик и 
8 песни препеани на англиски ја-
зик, или вкупно 43 поетски творби. 
Песните не се поделени во посебни 
циклуси, туку прават единствена 
заедничка целина. Во средиштето 
на книгата, на тематско-мотивски и 
стилско-изразен план, се љубовта и 
лириката, односно топлата и кревка 
човечка душа исполнета со стра-
дања и болки, грев и гнев, надежи 
и стремежи, порив, страст и немир. 
Преку искрени пеења и суптилни 
емоции се отвораат и откриваат по-
веќе универзални подрачја и пораки. 

„Ова не се стихови, / туку мојата 
душа“ – пее поетот Адем Абдулаху, 
на едноставен јазик, со недвосмис-
лена и јасна мисла, на директен, 
конкретен и доживеан начин, су-
блимирајќи ги своите доживеали-
ци, слики и размисли најчесто во 
стилизирани јадровити форми во 
вид на лирски поетски минијату-
ри. Негови се вечните и космопо-
литски сфери: љубовта, животот, 
општеството, односно човечката 
заедница, културата, уметноста, со-
временоста... Поетот Адем Абдула-
ху се залага за доброто и добрина-
та, за убавото и убавината наспроти 
грдото и лошото, но и за човечноста 
и хуманоста, солидарноста и заед-
ништвото. Неговата книга „Недопе-
ани песни“ треба да продолжи да 
се допева и воспева, но и да се чита 
и препрочитува, а неговиот досега-
шен поетски, преведувачки и нау-
чен ангажман и резултат, треба да 
се обнародува и почитува. 

 (Од Образложението на жи-
ри-комисијата: Христо Петрески, 
претседател, Делвина Керлуку и 
Лејла Шериф Емин) 
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НАГРАДА „СТАЛЕ 
ПОПОВ“ ЗА 
НАЈДОБРА ПРОЗНА 
КНИГА
Владимир Плавевски 

ладимир Плавевски (1948, Скопје) е романсиер, 
раскажувач, драмски писател, фотограф, сцена-
рист и режисер. Автор е на драмски дела за театар, 

сценарија за телевизиски филмови, играни серии, радиодра-
ми. Ги објавил книгите со раскази: „Играч на фанта“ (1999), 
„Амкање“, „Ловец на самовили“, „Поплава“, „Вистински при-
казни“, „Динга стоп“, „Момини солзи“ и „Чувар на штурци“; 
романите: „Цена од Ново Маало“ (2009), „Последниот спла-
вар на Вардар“ (2010, второ издание со наслов „Сплаварот“), 
„Јадица“ (2013 – награда Роман на годината, две изданија), 
„Комита“, „Земјотрес 5.17“, „Вампирџија“, „Краста на душата“, 
„Погорелци“ и „Боксерот од Ново Маало“; книгите „Градител 
на боговите“ (1997, псевдоантичка трагедија), „Папарацо – 
феномен на денешнината“ (1997) и „Фотографија“ (1998). Не-
говите романи „Сплаварот“ и „Комита“ се преведени на пол-
ски и бугарски јазик, а романот „Јадица“ на бугарски јазик. 

Според негови сценарија Македонската радио-телевизија 
снимила повеќе од 40 епизоди од играните серии „Еурека“, 
„Прекалени“, „Светски бајки“, „Македонски бајки“ и „Златни 
басни“. Сценарист е и на ТВ-филмовите: „Состојба пред ин-
фаркт“ (1987), „Бог да ги убие шпионите“ (1993), „Вампирџија“ 
(2002), „Бои во времето“ (2005), „Нави“ (2007) и „Мултиплеј“ 
(2008), снимен во негова режија. Македонското радио сни-
мило деветнаесет радиодрами според негови сценарија. 
Автор е на драмски текстови за театарски претстави: „Пипа 
ритам“ (1986), „Балерината“ (1994), „Кралот Хамлет“ (1995) и 
„Каста Дива“ (1997), „Трагачи по виножитото“ (1988), „Мини-
стерот и јас“ (2002), „Раскол“ (1998), „Операција Лир“ (2002). 

Одржал и 25 самостојни изложби на авторска фотогра-
фија. 

В

„„БОКСЕРОТ ОД НОВО МААЛО“
Арс либрис, Скопје, 2020 

Утредента, со книга под рака, заминувам во градска-
та библиотека. Доаѓам до убава зграда со мало паркче, 
се качувам по бетонски скалила, ја отворам стаклената 
врата и влегувам во леплива тишина. Ме обзеде таин-
ствена реа на сува мемла и тивко шуштење на листо-
ви. Околу мене се перчат ѕидови исполнети со рафтови 
најразновидни книги. 

– О, еве го нашиот читач! се огласува женски глас. 
Се вртам кон гласот. Зад масивното дрвено биро стеж-

нато од купчиња книги, кон мене се пули црвенокоса 
жена со коскени окалки на лицето. 

– Добар ден, директорке, се обраќам на библиотекар-
ката која држи в рака дебела книга. – Дојдов да земам 
нова книга. 

Ја подавам книгата од Карл Мај, „Винету и Олд Шатер-
хенд“. Таа ја погледнува и се насмевнува. 

– Добра е? ме прашува. 
– Уф, ептен, одвраќам. 
– Да ти го дадам вториот дел? Го чувам специјално за 

тебе.
– Сакам да ми дадете книга за, кхм, спортско бокси-

рање. 
– За боксирање? Сакаш да станеш боксер?, се смее. 
– Да. Сака да биде боксер.
– Кој? Ти? 
– Не, Шуре Катиљот. 
– Кој ти е пак сега тој? 
– Шуре Катиљот е најголемиот маалски тепач. 
– Леле, зарем ти се дружиш со таква маалска багра? 
– Па, морам... Сосед ми е, се правдам, најден во тесно. 
Директорката заминува меѓу бројните полици пре-

полни со книги оставајќи ја дебелата книга пред мене. 
Чекам долго. Погледнувам во насловот на книгата што 
ја остави пред мене. Владимир Илич Ленин – „Материја-
лизам и емпириокритицизам“. – Ау, си велам на умот, што 
ќе биде ова? 

Зад мене се создава ред читачи со книги в раце кои ја 
чекаат директорката на библиотеката. Таа се појавува 
со раката тресејќи посеана прашина врз нејзината коса. 

– Се отепав од барање. Едвам ја најдов дури во депото 
само оваа книга за спортското боксирање. 

Го вади картончето што стои позади насловната ко-
рица, ги запишува моите податоци и датата на земање. 

„Оваа награда многу ми значи, дури и повеќе 
од наградата Роман на годината од 2013 г., за-
тоа што овој роман зборува за моето детство 
во предземјотресно Скопје. Сите ние кои сме 
стари скопјани го делиме Скопје до земјотре-
сот и после земјотресот. Пред земјотресот Ско-
пје имаше друг живот, друга конструкција, а по 
земјотресот сите тие социјално-архитектонски 
стабилности се нарушија и луѓето се проме-
нија. Посебно ми е драго што жири-комисијата 
го ценела мојот ангажман околу обработката 
на менталната психоанатомија на луѓето од 
предземјотресно Скопје, за да увидат и оценат 
колку сме ние денес како луѓе променети. Тој 
период засекогаш останува и во душата, а еве, 
и во мојот роман ‘Боксерот од Ново Маало’.“
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– Директорке, што значи тоа – Ма-
теријализам и емпириокритицизам? 
ѝ покажувам на книгата што ја чита. 

Се насмевнува и ми ја подава по-
жолтената книга. 

– Ти си докажан голем љубопит-
ник. Во оваа книга..., ја зема нејзината 
книга, – големиот Ленин тврди оти 
човечките перцепции точно и пре-
цизно го одразуваат објективниот 
надворешен свет... Јасно ти е? 

– Не, одвраќам полека. 
– И мене не ми е јасно, но белким 

кога ќе ја прочитам, ќе ми се разјас-
ни... Тики, да те прашам. Знаеш ли ти 
кој е денес најдобар боксер? 

Вртам одречно со глава. 
– Касиус Клеј. Американец, црнец, 

кој на Олимпијадата во Рим освои 
златен медал, кажува со насмев. 

Патем, враќајќи се пеш од центарот 
на Скопје до Ново Маало, внимател-
но, страница по страница ја разгле-
дувам книгата. Богата е со фотогра-
фии и цртежи за правила за боксот. 
Не знаев оти боксот има толку пра-
вила и преплетувања. 

– Зема книга?!, ме пресекува гласот 
на Шуре Катиљот. 

Занесен во читањето сум пристиг-
нал пред Румба кафана во моето 
Ново Маало. 

– Ајде кај мене дома, да ми читаш! 
Дува силен врел ветер кој од ѕидот 

на куќата на Тонта Железничарот 
одлепува лушпи што летаат како 
сиво перде низ сокакот и нè опсипу-
ваат како сиви снежинки. Шуре Ка-
тиљот ја отвора раскапаната дрвена 
порта и преку градината влегуваме 
во темнина. Се искачуваме по сиви, 
мрсни скалила на горниот спрат и 
се упатуваме кон отворената врата. 
Сред собата, подзакриен во сенката 
на шифоњерот, на миндер со свитка-
ни нозе седи Тонта Железничарот. 

– Дошол, крв му ебам!, тивко ми 
шепнува Шуре Катиљот.

– Оти го пцуеш татко ти?, се стапи-
сувам. 

Тонта гледа во нас без опул, со по-
глед заталкан некаде во испуканиот 
ѕид. 

– Чекори право кон мене... Му сви-
рам – фи, фи, фииииии!... Скока од 
праг на праг како караконџул... Пра-
во кон мене, му пулам во очите, а тој 
се клешти... Кочам! Кочам! Мозоков 
ми пука од грозоморен чкрипеж на 
кочниците... Оган прскаше од шини-
те како ѕвезден катаракт... Знаете 
ли вие оти кога возам композиција 
со осумдесет километри на час на 
возот му треба двесте и педесет ме-
три да застане откако ќе притиснам 
на кочниците?! Кој е крив? Јас или 
локомотивата со возот? Абе, кога ќе 
го згазам јас со локомотивата го дро-

бат и сите вагони, сол го прават, море 
пелте...

Ваква грозоморија првпат слушам. 
– Сетам – тап! Мек удар... Глас не му 
слушнав кога го акнав... Го собирав 
со супена лажица, пифтија сум го 
сторил. Во ложилница, кога ги бри-
шеле валците од цилиндрите, под 
казанот, се нашпицале на коскички 
од него..., кажува занесено, сиреч за 
себе. 

Брзо го надигнува чоканчето, по-
влекува голтка и ждригнува. Ме об-
лева смрдеж на лута ракија.

– Што направил?, треперливо, ед-
вам чујно го прашувам Шуре. 

– Пак згазил човек со локомотива, 
тивко одвраќа Шуре Катиљот. 

– Ехее, колку луѓе досега сум на-
правил пифтија, не знам ни јас, како 
ехо надополнува Тонта, дури и се 
смее, се закашлува и плука гнасен 
балгам на штиците. – Оти бре јас им 
земам душа на луѓено? И јас имам 
душа! Е затоа пијам кога ќе здробам 
човек со мојана локомотива...

– Пиеш и кога не газиш луѓе, луто 
одвраќа Шуре Катиљот. 

– Пијам да ја здробам и мојава 
душа! 

Тонта Железничарот погледнува 
во мене со својот сматен, пијан опул. 

– Копиљ, сакаш да цуцнеш?, ми го 
подава чоканчето ракија. 

Вртам одречно со главата, со гад-
лив израз на лицето.

– Нејќеш сега. Ќе сакаш кога ќе те 
отепа животот, ми кажува со вперен 
прст во мене. 

Вакви пијандури има многу во ма-
алото. Навикнат сум на нив. Кога се 
ептен пијани, секому нудат ракија, па 
и на деца. 

– Ај престани... Што ти е?, се гласи 
Шуре Катиљот. 

– Ќе ме избркаат од работа, луто 
кажува Тонта. 

– Зошто ќе те бркаат од работа?, се 
стаписува Шуре Катиљот. 

– Не знаеле кога сум бил трезен – 
зборува со потсмев. – Во апсаана ќе 
скапам во мемла, како тебе, ебате 
синот... 

– Овде е студено, кажувам тресејќи 
се од страв како вејче.

– Овде е топло!, ми подвикнува 
Тонта.

Шуре Катиљот приоѓа и ме стега 
во прегратка. Ме грее оти сиот тре-
перам. Не од студ, од страв од овој 
чуден човек.

– Што ќе правиш со копиљов?, се 
сепнува Тонта. 

– Што ти е гајле, одвраќа Шуре Ка-
тиљот.

– Ќе учиме, пропелтечив. 
– Мојов ебиветар ќе учи?!, се смее 

Тонта. – А што ќе учите? 

– Како да стане боксер!, кажувам. 
Тонта го подига чоканчето и со го-

леми голтки ја лока целата ракија. 
 – Е, да видам, оти за него ништо не 

верувам, кажува и плукнува кон нас. 

 *** 
Седиме на троножни, дрвени пи-

рустии на дрвен балкон кој гледа во 
градината. Ако се помрднам на пиру-
стијата, под мене чкрипат штиците 
небаре секој миг ќе се скршат. Шуре 
Катиљот ја разгледува книгата. Ми ја 
враќа. 

– Читај. 
Ја отворам книгата од почеток. 
– Историја на боксот, читам полека. 
– Каква историја, какви бакрачи!, 

луто одвраќа Шуре Катиљот. – Рип-
ни го тоа. Најди за денешниот бокс. 

– Не може! Историјата е учителка 
на животот! Хисториа ест магистра 
витае. Така ме научи професорот по 
латински јазик, одвраќам луто. 

– Ај' не јади трици. 
– Не јадам трици! Прво историја, 

потем другото, одвраќам одважно. 
– У, ама си бил дерт... Ај' читај ја таа 

твоја историја. 
– Кхм... Добро... Слушај! Боксот во 

688 година пред нашата ера... 
– Што ти е тоа пред нашата ера?
– Пред да се роди Исус Христос. 

Пред илјада деветсто и шеесетта го-
дина. Јасно ти е? 

– Аха.
– Значи, тогаш боксот бил воведен 

во Олимписките игри во рамките на 
панкратионот.

– Што, што? 
– Не знам ниту јас... Чекај да видам 

што значи... Аха! Тоа било мешавина 
на борење и бокс. 

– Па така јас сега млатам. 
– Добро де, слушај!... Значи, кај ста-

рите Римјани боксот се користел во 
гладијаторските борби... Знаеш што 
е тоа?

– Не. 
– Борба на живот и смрт на робови 

кои ги тренирале само за да се уби-
ваат, а луѓето ги гледале од арени, 
стадиони, нели?

– Аман бре, не знаев.
– Да бе! А на боксерите дланките 

им биле завиткани со кожни каиши 
со метални шилци. 

Шуре Катиљот живнува од оваа 
новост. 

– Во средниот век боксот се кори-
стел како елемент за тепање... Како 
сега. 

– Да бе! Сега сме среден век. 
– Каков среден век! Сега ние сме во 

најновата ера! 
– Не тупи! Читај. 
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аниела Андоновска-Трајковска (3.2.1979, 
Битола) е поетеса, прозаистка, книжевна 
критичарка, доктор на науки по педагогија 

во областа на методиките и редовен професор по 
методика на Педагошкиот факултет при Универзи-
тетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Член е на 
ДПМ, на Славјанската литературна и уметничка ака-
демија (Варна), на Битолскиот книжевен круг (БКК) 
и на Македонското научно друштво (МНД) – Бито-
ла, главен уредник е на списанијата „Раст“ (БКК) и 
„Современи дијалози“ (МНД, Битола). Објавила 8 
книги поезија: „Збор за зборот“ (со З. Жоглев и Г. 
Стојаноска), „Поема за маргините“ (со Г. Стојаноска), 
„Црна точка“, „Стапалки“, „Три“, „Куќа на контрасти“, 
„Електронска крв“, „Математичка поезија“, прозната 
книга „Кафе, чај и црвено небо“, над 100 научни тру-
да во референтни меѓународни научни списанија, 
неколку стручни публикации и универзитетскиот 
учебник „Критичка писменост“ (2019). Добила по-
веќе награди и признанија: Празник на липите 2018; 
„Крсте Чачански“ за проза, 2019; „Караманов“ 2019 за 
„Електронска крв“; Македонска книжевна авангар-
да за „Куќа на контрасти“, 2020; Abduvali Qutbiddin 
(Узбекистан, 2020); Premio Mondiale „Tulliola-Renato 
Filippelli“ за „Електронска крв“ во Италија, 2021. Пре-
ведена е на дваесетина јазици и објавена во рено-
мирани книжевни списанија и антологии во земјата 
и странство.

Д

„Наградата ‘Ацо Шопов’, како највисоко при-
знание за поезија што го доделува ДПМ, е од 
големо значење за мене, и тоа пред сѐ како об-
врска и кон мене самата, но и кон потенцијал-
ните читатели и сите мои културни предци, би-
дејќи неа ја добиле автори кои оставиле траен 
белег и во македонската, но и во светската 
книжевност.

На крајот ќе се запрашаме – што е песната? 
Песната не е просто спојување на зборови или 
случајна комбинаторика, ниту пак е само ре-
зултат на когнитивен процес од повисок ред. 
Песната е сезнаечка и сеприсутна и треба да 
се наслушне, бидејќи постои и тогаш кога не е 
создадена. И во тоа се состои магијата и уба-
вината на создавањето – да му даде на светот 
нешто што е доволно само по себе, нешто што 
е сѐ во едно: естетика, идеја и емоција, која се 
ослободува во просторот на идеите за да ста-
не мотивиран актант – носител на предикација 
со бесконечна можност на импликации врз 
читателот. Се надевам дека и мојот скромен 
придонес во поезијата еден ден ќе биде песна 
доволна сама по себе, бидејќи делото е тоа 
што останува како културен печат кој оживу-
ва во синхронијата и дијахронијата на човеко-
вото постоење.“

НАГРАДА 
„АЦО ШОПОВ“ 
ЗА НАЈДОБРА 
ПОЕТСКА КНИГА
Даниела Андоновска-Трајковска

„„МАТЕМАТИЧКА ПОЕЗИЈА“ 
ЦККС, Скопје
ЖИВОТ НА ЕДНА ПРАВА

многу луѓе цел живот живеат на една права

стануваат во 6 
                              со солени точки во очите 
одат на работа во 7 и 30 
                              со периферни агли во мислите 
во 10 и 30 пијат кафе 
                               – окото на ѕидот им ги брои 

                               степените
во 16 се враќаат дома 
                               – на чекор поблиску до нулата
во 17 играат пинг-понг 
                            на трепезариската маса
                    – играта се умножува во огледалото
                         а зборовите паѓаат под дробната црта 
во 18 ги кријат остатоците од своите поделени мисли 
во 20 плачат по изгубениот ден и си ветуваат дека 
од  утре ќе почнат да дишат во повеќе од две димензии
во 22 заспиваат на X-оската пред телевизорот 
во 03 се преместуваат во спалната соба
                                   и таму ја продолжуваат правата
од една точка до друга
од една отсечка до друга

многу луѓе не знаат дека цел живот живеат 
                                         само на една права
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АГЛИТЕ ВО НАШИТЕ ЖИВОТИ

кога ќе узрееме како колинеарни  
точки

во матката на векот
и кога нултиот агол ќе си го напипа  

пулсот на раката
остриот агол почнува да нѐ раѓа во  

светот
кој нема агли – но ние тоа не го знаеме 
и во сѐ гледаме искршени линии

ја измислуваме теоријата на  
еволуцијата

за да преживееме во централниот  
агол 

на нашата смрт

цел живот фрламе остри агли
на највисоката планина 
а потоа во рацете на Сизиф
како топки се тркаламе на подножјето
– и тогаш сите агли се на наша страна
зашто во нас се сите 360 степени
а ние токму тогаш стануваме  

депресивни
бидејќи од паѓањето не го гледаме  

кругот

СИНУС: приказна за дробната црта

1 
зборовите што не си ги кажуваме
над главата ни лебдат 
како облачиња празни над дробната  

црта
над куќата без гласни жици
над страната која никогаш не ја  

покажуваме
иако в очи ѝ гледаме

2
зборовите што ги премолчуваме
сакаме да си ги кажеме одеднаш
но се плашиме дека ќе ни го земат
тоа што никогаш не било наше

3
зборовите што ги закопуваме
еден ден ќе проговорат и ќе ни  

завртат грб
и секој од нас ќе си замине во своето  

време
за да ја раскаже приказната на свој  

начин
со свои зборови и со своја крв
и не ќе можеме да излеземе од неа
над дробната црта – таа
под дробната црта – ние
затворени во триаголникот на нашите  

раѓања

4
еден ден како гром ќе нѐ погоди
приказната со нашите лица
и така слепи и глуви
не ќе знаеме каде навистина живееме
во јавето или во неговиот сон

5
еден ден и зборовите што нѐ носат  

под јазикот
ќе ни се одмаздат и ќе нѐ плукнат  

како камче 
и ќе нѐ заборават 
а приказните ќе живеат во други  

ликови
кои нема да се убиваат едни со други
за да живее смртта во нив
и тогаш ќе се измислиме пак 
скриени во облачиња
над дробни црти и во неми  

триаголници
сѐ дури не научиме 
дека не треба да ја убиваме смртта
со ГМО, замрзнати јајце-клетки и  

депонирани сперматозоиди

ГЛОБАЛНА ФАТАМОРГАНА

слика сме рамна со многу точки 
– во нив живееме
како отпечаток со висока резолуција

како клопче што се тркала меѓу сонот  
и јавето

го држиме конецот на нашите животи
од едната страна туѓа рака нѐ фрла  

како зрнца песок 
во стаклениот поглед на нашиот Бог
од другата страна сме ние самите

без опрема за нуркање 
од дното на морето
го спасуваме својот лик залепен на  

рамнината
не знаејќи дека сме само една точка
од глобалната фатаморгана 
во која живееме како Богови

ТРИГОНОМЕТРИСКИ ФУНКЦИИ 
НА ЖИВОТОТ

има еден триаголник од кал, плунка и  
сламки

во кој сами се вградуваме и го  
обесуваме 

на највисокото место
меѓу три прави агли
што летаат гушнати со главите

на мали залаци 
вечноста ни ја дава
таа птица преселница 
што низ истиот прозорец
влегува и излегува

ИСКРШЕНО ВРЕМЕ

Линијата на животот 
сама се црта на твојата дланка
за да ти подари денови
во кои на крајот ќе сфатиш
дека си отсечка 

која може да се продолжува на двата  
краја

Од твоите точки други времиња
се раѓаат и умираат
И на твоите пресликувања
некој ќе се сети кога ќе чекори по  

тангентата
на тркалезниот печат од време

ОСТРОАГОЛЕН ТРИАГОЛНИК

Кога утрото ме буди со остра музика
без предупредување и опција snooze
телото си го виткам под остар агол
и со трчање слегувам по скалите
држејќи се за центарот на кружницата
за да не ме исфрли надвор од кругот
центрифугалната сила на мојот дом

И кога излегувам од дома на прсти 
секогаш под агол од 13 степени 
ја отворам вратата
Речиси се протнувам низ неа 
за да не си го разбудам сонот што ми  

спие 
во централниот агол на дневната соба

Дури и кога возам право без да мислам
сите крстосници коват заговор против  

мене
и ме свртуваат под остар агол 
Зад мене пишувам долга крива линија
на која ги оставам периферните агли  на 
мојот живот

Кога целиот свет се врти под остар  
агол

не е ни чудно
што зборовите кои луѓето си ги  

кажуваат денес
имаат толку многу остри агли
а сепак се затворени само во еден  

триаголник

ОЧОВЕЧЕНИ ТЕМИЉА

кругот се истркала
и сопнувајќи се по патот
се истегна во триаголник

темето ја нарами висината
и истрча напред

сите останати темиња 
трчаа во галоп
за да се стигнат себеси,
за да ја задржат формата
за да не се изгубат 
во бесконечноста
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танас Вангелов (6.2.1946, Богданци) е поет, 
раскажувач, критичар, есеист, книжевен тео-
ретичар, драмски автор, преведувач, универ-
зитетски професор. Дипломирал, магистри-

рал и докторирал на Филолошкиот факултет во 
Скопје, на Катедрата за југославистика. Магистри-
рал 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 

А

„Првин би сакал да кажам дека сум многу 
благодарен на жири-комисијата, со претсе-
дателот  поетот Глигор Стојковски, профе-
сор Кристина Николовска и универзитетски-
от професор Елизабета Бандиловска, кои ѝ 
изразија доверба на оваа книга, прва од моја-
та трилогија посветена на Конески. Втората 
е посветена на научната и историографска 
литература на Конески, се вика ‘Критиката 
на Конески’, а третата е ‘Прозата на Коне-
ски’... Сакам да се заблагодарам на писате-
лот и професор Венко Андоновски и на Ан-
дреј Стојановски, кои објавија веќе опсежни 
критички текстови за оваа книга – едниот во 
‘Нова Македонија’, вториот во ‘Слободен пе-
чат’, и се разбира, на издавачката куќа ‘Слово’ 
што ја објави оваа книга, односно на Минис-
терството за култура кое финансиски го пот-
помогна ова издание.  

Би сакал уште да додадам дека за мене 
беше на извесен начин предизвик да ја напи-
шам не само оваа книга туку и следниве две 
кои треба да се појават до крајот на година-
та, затоа што имам чувство на огромен долг 
кон основоположникот на нашата уметничка 
литература – заедно со Коста Рацин, се раз-
бира – и наука за јазикот, чиј придонес е огро-
мен и кој и натаму ќе биде голем предизвик 
за нашата научна и теоретска мисла, како за 
литературата така и за јазикот. Уште еднаш 
голема благодарност за сите.“

НАГРАДА „ДИМИТАР 
МИТРЕВ“ ЗА 
НАЈДОБРА КНИГА 
КРИТИКА И 
ЕСЕИСТИКА

Атанас Вангелов

на РМ во Унгарија. Работел како новинар во Ра-
дио Скопје, бил член на редакцијата на списанието 
„Разгледи“. Повеќепати престојувал во Франција 
на студиски престој и како лектор по македон-
ски 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 универ-
зитетски 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 до-
верливо“, „Траги“, „Водопад“, „Изучување на мол-
кот“, поемата „На безгласје глас“; романот „Див 
занес“; драмите „Мистер Порфирие“, „Неодреде-
ни лични заменки“; критичките книги „Литератур-
ни студии“, „Решето“, „Микрочитања“, „Исказот и 
стварноста“; литературните полемики „Преписите 
на Божин Павловски“, „Морфологија на бо(љ)ше-
визмот“, „Про ет контра – македонизми“, „Маките 
на Моцарт од Жван“; монографијата „Деспот Ка-
раѓоз“ и др. Добитник е на наградите: „Млад бо-
рец“, „Браќа Миладиновци“, „Божидар Настев“, 
„Димитар Митрев“, „Златно перо“, „Григор Прли-
чев“.

„„ЛИРСКАТА БИОГРАФИЈА НА КОНЕСКИ“, 
Слово, Скопје
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ГЛАСОТ НА КОНЕСКИ1 
Во својот есеј „Генерирањето на една песна“ Ко-

не ски ја нотира првата, „сматна идеја“ („зачеток“ 
или „ети мон“) на песната „Одлагање,“ како што 
вели во друг есеј2 од книгата „Светот на песната 
и легендата.“ Таа пр во битна „сматна идеја“ биле 
два стиха како „излезен пункт“ кои долго се вртеле 
во неговата глава: „не дојде таа што срце ја бара/ 
се јави само нељубимата.“ Потоа се јавил уште 
еден таков „етимон“ што имал и своја верзија во 
народната традиција: „купи ден продај.“ Таа верзија 
Ко нески ја коментира во својот есеј „Генезата на 
една пес на“ во кој, покрај другото, вели: „Тоа е онаа 
животна ситуација, сврзана со староста, болеста, 
немошта, кога човек избегнува да се соочи со 
реалноста и како да се надева дека таа барем ќе го 
превиди и одмине.“3

Од вкрстувањето на тие два „излезни пункта“ 
нас танала и дефинитивната верзија на песната 
„Одлагање“, об јавена во стихозбирката „Златоврв“ 
(1989). Таа нас та на ла, најверојатно, една година 
порано (1988). Тогаш кога, како што вели авторот 
во својот есеј „Ге не ри ра ње...“ изворно објавен во 
„Современост“ (1988), сè уште не знаел дали тоа ќе 
биде и конечната верзија на не го вата  песна: „Овие 
денови составив една кратка песна. Ова би можела 
да биде, барем за сега, нејзиниот де фи ни ти вен 
облик.“4 

За нас тука најзанимливо е: како дошло (и зошто?) 
до тоа да се напушти првобитниот „зародиш“ на 
песната што, по сè изгледа, ја завршил својата 
работа откако до вел на лирската сцена еден друг 
со своја улога во нашата народна традиција? 
Очигледно  е, од тоа што Конески го приложува 
како илустрација за тоа како „генерира“ текст 
еден „етимон“ наспрема друг (етимонот „се јави 
само нељубимата“ избира свои зборови што ги 
ор га ни зи ра во текст; оној друг - „купи ден продај“ 
свои како и првиот: било по сличност, било по 
контраст), а тоа, од своја страна, вели дека тие 
два „излезни пункта“ не мо жат да коегзистираат. 
Поетот мора да реши: на кој од нив ќе му даде 
доверба? Решението на Конески било – вто риот 
„излезен пункт“ откако првиот ја завршил сво-
ја та работа со тоа што му ја препуштил својата 
главна уло га на лирската сцена на - вториот. Дали 
не е тоа уште еден (добар!) пример дека стои 
онаа адаптација на фор мула та на А. Веселовски 
што ја предложив во прет ход ната глава: не само  
„слово вызывает слово“, туку и „пра вда вызывает 
правду“  = „не само зборот збор довикува“ ту ку и 
„вистината вистина довикува.“

Ќе се обидам сега да објаснам кој бил пресудниот 
мо тив Конески да му даде доверба на оној втор 
1  Овој текст е завршен дел (поговор) во книгата
2  „Двокатна песна“ во кн. „Светот на песната...“, стр. 43.
3  Ibid., стр. 68.
4  Ibid., 67.

„за ро диш“ кој се развил во песната „Одлагање“ 
онаква каква што ја знаеме денес. Не е тешко да 
се погоди во кој пра вец би се развивала таа песна 
кога би легнала, во неј зи на та основа, онаа „сматна 
идеја“ содржана во стиховите: „не дојде таа што 
срце ја бара / се јави само нељубимата.“ Тоа би 
било, најверојатно, некоја песна што изнесува на 
ви дело работи од неговата длабока интима и која 
би била вк лучена во оној вид лирски песни за кои, 
обично, се вели дека се „исповедни“. Не дека тој 
вид лирика е полош од оној што, на пр., размислува 
за прашања кои, по еден или друг начин, се важни 
за сите. Ако не е по ло ша, тогаш тој вид сепак носи 
со себеси, некогаш по лес но, а некогаш потешко, 
видливи „траги“ од длабоката ин ти ма на оној што 
(јавно!) се исповеда затоа што: жи вотните искуства 
на некои не се, истовремено, со ист ин тен зитет 
искуства на - сите. Многу добро зборува за тоа пес-
ната „Успение на тетка Менка“ од „Проложните 
жи тија“ на Конески, напишана во еден описен (од 
емотивна гледна точка смирен) тон, во споредба со 
некоја ис по ведна лирика во која се излеваат бурни 
и тревожни чув ства со приповдигнат, патетичен 
тон. […]
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„Исклучително ми значи тоа што сум добит-
ник на наградата ‘Ванчо Николески’ за 2020 
година, особено затоа што сум сѐ уште млад 
член на Друштвото на писателите. Воедно ме 
радува и тоа што годинава во конкуренција 
имаше одлични книги за деца и што твореш-
твото за деца и млади доживува еден 'нов 
бран', и во поглед на текстот, но и во поглед 
на илустрацијата. Се надевам дека тој тренд 
ќе продолжи и дека во следните години ќе се 
зголеми и квалитетот и бројот на современа 
литература за деца.“

Билјана С. Црвенковска

НАГРАДА „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ЗА 
НАЈДОБРА КНИГА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 

Билјана Црвенковска е писателка, сценаристка и 
преведувачка, магистер по филозофски науки. Гла-
вен уредник е во издавачката куќа „Чудна шума“, 
како и во истоименото е-списание за деца (www.
cudnasuma.com). Пишува претежно за деца и млади, 
но и проза, поезија и сценарија за ТВ и анимирани се-
рии и стрипови. За неколку од своите романи и илу-
стрирани романи за деца има добиено повеќе награ-
ди и признанија: „Што сонуваше Дедо Мраз“, „Супер-
вештерката, мачката и шесте волшебни колачиња“, 
„Sвезда Мрак и суштествата од Страшкоград“ и др. 
Автор е на голем број сликовници и книги со актив-
ности, особено на сликовниците од серијалот „Све-
тот на Биби“, како и на сликовницата „Кучето што 
мјаукаше и мачето што џавкаше“, една прекрасна 
ода на различноста – за најмалите читатели.

Автор е на графичката новела „Девојчето кое тан-
цуваше со пролетта“, на стручниот труд од областа 
на семиотиката „Митски лавиринт: патување низ 
митските слики“, како и на повеќе песни, раскази, на-
учни есеи и трудови, театарски критики, новинарски 
текстови и колумни, објавувани во повеќе антоло-
гии, списанија и публикации. Таа е креатор и автор 
на сценаријата за анимираните филмови од серија-

лот „Светот на Биби“, и е еден од сценаристите на 
сериите за деца „Пет Плус фамилија“ и „Зоки Поки“. 

Нејзините романи за возрасни „Девет приказни за 
госпоѓица Сит“ и „Куќа над брановите“ влегоа во 
најтесен избор за наградата Роман на годината за 
2019 и 2020 г. Нејзините книги и раскази се преведе-
ни на српски, англиски, француски, германски, укра-
ински, албански, руски, словенечки, полски и чешки. 
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„„ПРИКАЗНИ ЗА ДОБРА НОЌ НА МАМА АНА“
Светот на Биби, Скопје, 2020

ВО ЗЕМЈАТА НА СОНЧОК

Една дождлива вечер, кога од сивите облаци паѓаа го-
леми капки дожд и тропаа на прозорецот, Биби се подго-
твуваше за спиење.

Ги облече пижамите, легна во нејзиното топло, меко 
креветче, го гушна виолетовото мече и ги затвори очите. 
Но, не можеше веднаш да заспие, иако беше мошне умор-
на. Таа лежеше и гледаше во прозорецот по кој течеа до-
ждовните капки.

А во меѓувреме, во соседството Боби цврсто спиеше во 
своето креветче. 

Во волшебната шума спиеја сите освен стариот був и 
господинот лилјак. 

Мечката спиеше и ’рчеше во нејзината длабока дупка. 
Спиеја и волкот и лисицата во нивните топли, суви дувла. 
Спиеше и верверичката во нејзината куќа горе на дрво-
то, и зајачињата во нивниот стан во корењата на дрвото. 
Спиеше и Деси во нејзината подводна пештера во езер-
цето, и самовилата Луна во нејзиниот прекрасен нежен 
цвет. И Алфеј спиеше во неговото облаче во подножјето 
на виножитото. 

Сите спиеја и сонуваа убави соништа. Само Биби не мо-
жеше да заспие, иако беше навистина мнооогу уморна.

Биби почна да се прашува зошто не ѝ доаѓа сонот, кога... 
се слушна тивко тропање на вратата од нејзината соба.

Биби полека стана и ја отвори вратата. Таму стоеше 
едно момче, на нејзини години, но изгледаше мошне не-
обично. Целото беше сино, но и малку проѕирно, како да 
беше направено од мек, син облак или од слатка, сина 
шеќерна волна.

„Кој си ти?“ го праша Биби. 

„Јас сум Сончок, од земјата на соништата. Дојдов да ти 
помогнам да заспиеш“, рече момчето и ја фати Биби за ра-
ката, па ја поведе назад кон креветот. 

Навистина, Биби веќе чувствуваше како сонот полека ѝ 
натежнува на клепките. Се вовлече под ќебето, повторно 
го гушна мечето и се проѕевна.

„А како ќе направиш за да заспијам?“ праша Биби со сон-
лив глас. 

„Ќе те земам со мене во мојата земја“, одговори Сончок. 
„Ооо, но јас не можам да спијам кога патувам“, рече Биби. 
Навистина, таа многу сакаше да патува и да гледа околу 

себе, но ако може тоа да биде утре изутрина, откако ќе се 
наспие. Сега ѝ се спиеше, многу, многу ѝ се спиеше.

„Не грижи се“, рече тивко Сончок. „За да отпатуваш во 
мојата земја, воопшто не треба да стануваш од креветот. 
Напротив, треба да си потонеш во твоето меко перниче... 
такааа, да ги затвориш очите... такааа... и да се опуштиш... 
ете така.“ 

Биби почна полека да тоне во сон. Почувствува како 
Сончок ја фати за рака и ја понесе со себе кон земјата на 
соништата. Околу нив имаше само ѕвезди кои сонливо 
трепереа и ѕунеа тивко, тивкичко...

Месечината исто така спиеше. Си носеше капче за спи-
ење, а во нејзините прегратки спиеше едно малечко був-
че. Дури и нему му тежеа очињата, па мораше малку да 
прилегне. 

А на малите, бели, меки облачиња, спиеја: едно розово 
мече, кое тивко ’рчеше...

...едно тиркизно зајаче, кое задоволно мласкаше во сон 
оти сонуваше како јаде вкусно морковче... 

...и едно бело маче, кое предеше од задоволство. Тоа, 
исто како и Биби, дури сега тонеше во сон. 

Да, Биби заспиваше. 
„Спиј Биби“, ѝ рече Сончок. „Спиј мирно, а утре повторно 

ќе се видиме.“ 
Биби не му одговори ништо, оти – се разбира – таа веќе 

цврсто, цврсто спиеше. 
Сончок го поднамести ќебенцето со кое беше покриена, 

па ја бакна во челото. А потоа, потоа си замина во земјата 
на соништата за и тој малку – да си дремне. 

Зарем не знаевте дека и соништата сонуваат?
Ете ја, си заспа. 
Добра ноќ, Биби. 
Добра ноќ, деца. 
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дем Абдулаху е роден на 10.9.1964, во с. Шип-
ковица, Тетово. Завршил Педагошка акаде-
мија, а подоцна и Педагошки факултет во 

Скопје. Магистрирал на Филозофскиот факултет на 
ДУТ – Тетово. Од 1985 г. го издава детското списа-
ние „Улбери плус“ („Виножито плус“) во Тетово. Ги 
објавил поетските книги: „По вертикала“, „Солзите 
на цвеќињата“, „Езерски брег“, „Земјата и љубовта“, 
„Свилените насмевки на љубовта“ (двојазично, на ма-
кедонски и аромански јазик), „Да ја убиеме тишина-
та“, „Избрана поезија“, „Одредот на буквите“ (поема за 
деца, 1994). Автор е на прозните книги „Море и замок“, 
„Третиот кат“, „Болна убавина“, на пиесите за деца 
„Тројцата“, како и на научната студија „Едукативниот 
аспект на поетското творештво на писателот за деца 
Одисе К. Грило“.  Многу од неговите поетски творби 
се преведени на македонски, украински, бугарски, 
романски, италијански, англиски и се публикувани по 
разни електронски сајтови и антологии. Самиот пре-
ведува од македонски и бугарски на албански јазик, 
и обратно. Добитник е на повеќе награди во Македо-
нија и надвор од земјата. Член е на ДПМ од 2016 г. и 
на ДПАМ. Работи како наставник во родното место.

А

„Благодарам на комисијата на Друштвото 
на писатели на Македонија, благодарам за 
одлуката да ми ја доделат наградата ‘Мост’. 
Токму во книгата се зборува за мостови, за 
градење на мостови, градење на творештво 
и за меѓучовечка работа и соработка.

Оваа награда ми е значајна бидејќи се доде-
лува од една висока институција какво што е 
Друштвото на писателите на Македонија и 
ми значи многу. Ќе продолжиме да работиме 
во тој правец, ќе работиме, ќе соработуваме, 
ќе преведуваме, така што да создаваме уште 
подобри, уште поквалитетни, уште посовр-
шени творби, раскази, песни...

Ви благодарам многу.“

НАГРАДА 
„КНИЖЕВЕН МОСТ“ 
ЗА НАЈДОБРА КНИГА 
ОБЈАВЕНА НА НЕКОЈ 
ОД ЈАЗИЦИТЕ НА 
НАЦИОНАЛНОСТИТЕ 
ВО МАКЕДОНИЈА
Адем Абдулаху 

„„НЕДОПЕАНИ ПЕСНИ“
Улбери плус, Тетово, 2020

НЕДОПЕАНИ ПЕСНИ

Ова не се стихови,
туку мојата душа,
мојата рана!

Тоа се моите солзи,
кои се ронат
како дождовните ноќи!

Ова е бојата на мојата крв,
моето дишење,
моите бели дробови!
Моето стебло,
силата моја!

Да, 
стиховите се моето орудие
и цвеќињата мои!

Стиховите, песните,
се песни на моите
недопеани песни!

ТРЕТИРАЉЕ 

Ти што донесе закони
за рамноправно третирање
на луѓе и животни,
ги заборави законите
и луѓето
кои се третирани животински.

КОНЕЦОТ

Се држеше за конецот,
конецот столб не стана.
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Сонуваше крилести приказни,
остана како куче в кочија.

ЛАГА

Лагата остана лага,
иако беше накитена,
честите инјекции
никогаш 
не ѝ го продолжуваа животот:
колку пати и да ѝ зачестуваа,
секогаш 
по една жила ѝ се сушеше.

ПОБАРАЈ  МИ  ГО ТЕЛОТО 

Ако престане
телефонот 
да ти ѕвони
и
ако престанам
писма да ти пишувам
земи венец
в рака и тргни,
насекаде
побарај ми го телото.

ПАТУВАЉЕТО ПРОДОЛЖУВА

По обични
плоштади,
импозантни сцени
и безлични театри.

Треба да ја играм улогата,
како мрзлив
или како расипан.

По тој пат
безнадежен,
треба да се маршира...

Како горд коњаник,
како просјак,
како јунак 
или како скитник.   

Патувањето продолжува 
хоризонтално,
продолжува вертикално.

СЛОБОДНА ДУША

Имам ли робовска душа
или дух
на слободен човек?
Тоа е прашањето!
Кога би имал
робовска душа
одамна би се предал.

Бидејќи
по секоја цена
сакам
да ја добијам
слободата,
немам робовска
душа.
Да го донесем
мирот, спокојството,
хармонијата.

Боите на светот
на робовската душа
се разликуват
од боите на
слободарскиот дух…
Слободарскиот дух
се соочува
со тешкотии
и ги решава нив.

Во мене
гори оган
на слободниот,
човечкиот дух.
Само се обидувам
да ги победам
непријателите,
противниците
на слободата.

Оваа душа
гледа кон
хоризонтот
на решението,
не се жали.
На патот
на почитта
и погледот
кон светот
со реални бои.
Појавата на визијата
на слободниот дух
е појава на светлината.
Решеноста го буди
чувството
на слободарскиот дух
и успехот...,
главата горе
– како обичните,
слободни луѓе.

Вистината го помага
будењето
на слободољубивиот
дух...!
Таму каде што има
решеност,
постојат начини
да се постигне слободата!
 

      Препев: авторот
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Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer…
(The Second Coming, William Butler Yeats)

сторијата се повторува во сѐ погротескни 
реплики и нашата лична умислена 
праведност нѐ спречува да се (пре)

познаеме во лицето на другиот, нашето друго 
јас. Вртејќи, или кружејќи во сѐ пошироки 
спирали, соколот повеќе не може да го слушне 
гласот на соколарот... Но, ако барем малку ја 
познаваме древната култура на соколарството, 
ќе знаеме дека релацијата помеѓу ловецот и 

птицата, а тоа го имплицира апокалиптичката 
алегорија на поетот, не е релација на господар 
и слуга, на бог и роб, на далечински управувач 
и робот, на два апсолутно различни ентитети во 
извесен протетички протокол, туку синергија на 
јас и она друго јас надвор од мене, на човек и 
човек, на две спектакуларно истоветни битија 
во својата онтолошка уникатност и различност. 
Затоа и цикличното оддалечување, отуѓување, 
прекинот на комуникацијата, тој radio silence 
во заемната вештина на животот е толку 
впечатлива и потресна во пророчката метафора 
на Јејтс. Боледуваме од недоразбирање, а се 
лекуваме со релативизам и толеранција. Колку 
безнадежно!?

Секое правило станува исклучок и обратно, 
секој исклучок – правило. Сѐ потешко е 
да одговориме дури и на наједноставните 
(важни) прашања, а притоа да не бидеме 
дисквалификувани како расисти, хомофоби, 
антисемити, или накази, перверзни монструми, 
полулуѓе, нижи битија, оштетени и што уште не. 
Среде огнот на пандемијата со корона-вирусот 
вивнаа антирасни немири под слоганот: Black 
lives matter! – потпалени од незадоволства и 
фрустрации што вклучуваат во себе сѐ и сешто. 
И ако некој се обиде да посочи некоја конкретна 
причина или мотив, тешко си нему. И самата 
реплика дека секој живот е скапоцен беше 
дочекана со таква агресивна осуда што навидум 
толерантните и флексибилните либерали ги 
претвори во некоја супернова инквизиција. Згора 
на тоа, во LGBT+++ круговите, истата антирасна 
експлозија предизвика поделба меѓу црните 
и белите (темносивите и светлосивите) 
околу тоа која агенда е поактуелна, расната 
или сексуалната!? Полицајците убиваат 
цивили, а цивилите убиваат полицајци. Децата 
убиваат родители, а родителите убиваат 
деца. Најлесно е да се сакаат бесловесните 
животни (како луѓе). Буржоаскиот концепт 
на хетеросексуален брак, раѓањето деца (по 
природен пат), ексклузивните аспекти на 
машката и женската природа и слично, денес се 
причина за масовно гадење и разобличување. 
Рака на срце, ваквиот менталитет ни најмалку 
не се разликува од бесмислените обиди со 
специјални кампови и медицински процедури 
да се лекува хомосексуалноста, или со еден 
друг тип на кампови да се одржува чистотата на 
расата, по логиката на опскурната злоупотреба 
на дарвинизмот. А денес, лутите противници 
на оваа пеколна заблуда сметаат дека само 
белците можат да бидат расисти, само 
Германците можат да бидат антисемити и само 
конзервативците можат да бидат хомофоби. 
Ова е само капка во океанот. Симптом. 

ЗА НАШЕТО 
ФАНТОМСКО 
СОВРШЕНСТВО

И

СТАВ

Методиј Златанов
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Ваквиот етос на човекот од новиот милениум 
е, благо речено, загрижувачки. Ни оддалеку 
не сме во состојба да сфатиме кои сме и што 
сме (што е човекот), а уште пострашно е ако 
се обидеме тоа да го кажеме јавно. Дури и за 
идеолошки коректен модел да исконструираме 
некој пансексуален андрогин со камелеонска 
способност да припаѓа на секоја раса и култура, 
политички и идеолошки еклектичен до апсурд, 
некоја антрополошка квантна суперпозиција, 
веројатно ќе се најде некој навредлив аспект 
кој ќе ни го осуети обидот да изразиме нешто 
дефинитивно-вистинито или совршено.

Но, да почнеме од почеток. Намерата не ми е да 
констатирам уште една епизода од историски 
долгата хипокризија, туку да ги растајнам на-
глас чинителите на сѐ-истиот варваризам што 
повторно и повторно, во сѐ пошироки спирали нѐ 
оддалечува од нашата фантомска совршеност.

Категоричкиот императив на секој хуманизам 
е совршен човек. Но, дали човекот може да 
биде совршен, што значи: завршен, целовит, 
потполн (за себе и за оној другиот)? Тоа е 
квака-22. Ние сме создадени и воедно смртни, 
што значи ограничени, барем во историски 
контекст. Пред нашиот почеток и по нашиот крај 
стојат три точки (...). Затоа, можеби историските 
осврти и самата историја, како објективен 
извор, е бесполезна. Колективното сеќавање 
ни е патолошко и најчесто сведено на намерно 
кривотворење. За себе мислиме дека сме 
релативно подобри од другите, т. е. еволутивно 
понапредни (од природен нарцизам!?). Злото, 
на кое катастрофално погрешно му задаваме 
онтолошка конотација, го проицираме или го 
пронаоѓаме само (или прво) кај другиот. Во 
најмала рака сметаме дека никој не е совршен. Не 
сме спремни да застанеме на местото на кнезот 
Мишкин и да исповедаме: Јас сум виновен за сѐ 
на светов! Виновникот е некој друг. Некој друг 
е лажливец, крадец, убиец, хомофоб, расист, 
манипулиран, забеган, заслепен, непризнат, 
глупав..., а јас сум за малку поинаков. Со други 
зборови, совршеноста е наводно невозможна. 
И тоа е извор на катаклизмични фрустрации, на 
хронична мизантропија.

Но, ние сме совршени, а нашата совршеност 
е фантомска. Тоа не значи дека таа не постои, 
дека е утописка, или умислена. Таа е невидливо 
присутна од мигот на нашето раѓање. Само 
треба внимателно и со минуциозноста на 
часовничар (на пример), да ја откриеме од под 
наслагите на отсуството на добрина, што злото 
имено е, и со истата ревност и посветеност да 
ја прегрнеме (велам, истата таа невидливо 
присутна совршеност) во оној другиот јас: кој 
не е злочинец, или волк, или дежурна жртва, 

или апаратус за некое себично задоволство, 
или камен со кој ќе повредиме некој замислен 
противник и кој, конечно, во својата различност е 
безрезервно достоен за мојата љубов. 

Соколот и соколарот се едно. Нашата 
компатибилност треба да ја најдеме имено во тоа 
што сме апсолутно различни и нема двајца исти 
во овој свет и во полнотата на историското време. 
Ајде, за промена, да престанеме да се однесуваме 
како огорчени ѕверови, фатени во сопствената 
примка на стравот. Да престанеме да се криеме 
зад предзнаци и неисцелива обесправеност. 
Инаку, што ќе ни го згрее срцето? Доброволната 
изолација, физичкиот и манталниот карантин, 
каде секој си ги покажа роговите и нечистите 
раце на уверувањата (и интимно во себе и ширум 
социјалните мрежи), уште еднаш нѐ потсетува 
дека можеме да бидеме полоши од смртоносно 
измутиран супервирус. Но, можеби е време да 
сфатиме дека подеднакво имаме потенцијали 
за недомислива добрина и безгранични ресурси 
на љубов и сострадание. Толеранцијата која 
толку често ни се сервира како идеал е просто 
бесрамна вештина на поднесување и лицемерно 
игнорирање на невидливо присутното 
совршенство во секого од нас – нашата вистинска 
убавина.
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о 2020 година се навршија триесет години од из-
легувањето од печат на Првото целосно издание 
на Библијата на современ македонски литературен 
јазик. 

Во 1990 година, во издание на Британското и странско 
библиско друштво од Лондон, излезе од печат Светото 
писмо – Библијата на македонски јазик во превод на архи-
епископот Охридски и Македонски Гаврил (Милошев). Во 
преводот беа вклучени и други надворешни соработници 
– образовани теолози, делумно во преводот на Девтерока-
нонските книги и особено во делот на редакцијата на сите 
библиски книги (50 на Стариот завет и 27 на Новиот за-
вет).

На промоцијата на македонскиот превод на Библијата, 
што се одржа во Националната и универзитетска библи-
отека „Свети Климент Охридски“ на 18 октомври 1990 г., 
Неговото Блаженство Архиепископ Гаврил на гостите им 
се обрати со зборовите: „Таа [Библијата] нѐ учи на висти-
нољубие, нѐ учи на богољубие, нѐ учи на братољубие, на 
човекољубие, нѐ учи на праводљубие, на честољубие и на 
мирољубие, само не на самољубие“. Своето обраќање го 
заврши велејќи: „Овој ден е толку голем што сега во овој 
миг дури не можеме ни да го процениме. И затоа овој ден го 
нарекуваме и историски.“

По тој повод, имајќи го предвид универзалното значење 
на Библијата, како и тоа дека секој нејзин нов превод прет-
ставува голема цивилизациска придобивка за народот и за 
средината во која се јавува, ќе се обидам преку примери и 
лични сознанија да укажам на делотворноста и силата на 
Библијата.

Библијата, покрај тоа што е света, инспирирана и канон-
ска книга за христијаните (православни, католици и проте-
станти), таа е истовремено и општочовечка според своето 
литературно достоинство и убавина. Поради тоа Библијата 
е најчитаната и најмногу преведуваната книга подарена 
на човештвото. Не еднаш е потврдено дека врз основа на 
Библијата се градело творештвото и на Шекспир, Расин, 
Данте или Достоевски, како и на низа други поети и писа-
тели. На пример, Гете восхитено гледал на Библијата како 

В

ТРИЕСЕТ ГОДИНИ 
МАКЕДОНСКА 
БИБЛИЈА
Ацо Гиревски

на мајсторско и книжевно ремек-дело, и како такво го ве-
личел. За Гете, параболата за „малодушноста на Петар“ 
(Мт 14:22-36) претставува едно од најубавите естетски до-
живувања затоа што во неа го наоѓал возвишеното учење 
дека „човекот со верата и усрдноста своја победува во 
најтешките моменти, а кога ќе го обземе и најмало сомне-
вање, веднаш се губи“. 

Позитивен однос кон Библијата сега веќе се забележува 
и во делата на нашите поети, преведувачи и литературни 
критичари како што се, на пример: Ефтим Клетников, за 
кого: „Библијата е ‘откритие’ и извор за нашиот идентитет... 
а ние не сме успеале тоа да го видиме“ и затоа преводот на 
Библијата на современ македонски литературен јазик „за 
нас е првокласен настан“. Песната над песните, на при-
мер, ќе ја препее Анте Поповски и тоа откако ќе ја добие 
во превод македонската Библија, или, на пример неговата 
антологија „Орфеј и Исус“ со библиски мотиви во македон-
ската современа поезија преку која академикот Поповски 
на Струшките вечери на поезијата 2000 ќе открие „голема 
светлина“. Кон нив се додава и Михаил Ренџов со неговите 
„Псалми“ и други негови продуховени дела, како „Апока-
липса“ и „Расеано собрано“, на пример. Во предговорот на 
неговото дело „Апокалипса“, тој се восхитува на чудесниот 
текст на „Откровението на св. Јован Богослов“, последна-
та книга од Новиот завет, додека, пак, во предговорот на 
„Расеано собрано“, на крајот, тој ќе допише и ќе запише: 
„Ќе биде ли ко што велат писанијата спасот е враќање во 
Библијата“. Некои од поетите, меѓу кои и Јован Котески и 
Раде Силјан, направија своевиден проглас кон Библијата. 
Во една прилика академикот и нашиот истакнат поет и 
писател Влада Урошевиќ, говорејќи за важноста од позна-
вањето на Библијата, меѓу другото ќе рече: „Оној, којшто 
не ја знае Книгата на Јов, тешко ќе го разбере Процес од 
Кафка“. Инспириран од Првиот псалм, на пример, големиот 
македонски книжевник, поетот Блаже Конески ја напиша 
неговата „Молитва“, која денес стана патеводителка на 
многумина, но и моја.

Државниот проект „Ѕвезди на светската книжевност“ 
(2013 – 2014), вклучувајќи поединечни книги од Библијата, 
не ја намали вредноста на целото Свето писмо, туку на-
против, го зголеми интересот на читателите тематски да 
пристапуваат кон откривање на запишаните и оставени во 
аманет универзални вредности за човековиот живот и за 
неговото „оделотворување“. 

Првиот том ги содржи Книга за Јов и Псалмите. Зошто 
овие две книги? Во мојот поговор во книгите тогаш напи-
шав, затоа што Книгата на Јов, според некои мислења, 
спаѓа во десетте најзначајни дела на светската книжев-
ност и со право го зазема местото на ремек-дело во кла-
сичната литература. А Книгата Псалми (или на еврејски, 
Книга на похвали), пак, бидејќи претставува најпогодна 
молитвена книга. Псалмите претставуваат книга на бого-
служението и како таква се среќава надвор од Библијата 
како одделна книга под името Псалтир, и како второ, во 
историјата на преводот на библиските книги Псалмите 
заедно со Евангелието и Апостолот (Посланијата и 
Делата апостолски) се најпреведуваните библиски тек-
стови или, пак, им се давало речиси секогаш приоритет во 
преведувањето. Во суштина, псалмите претставуваат „по-
етски израз“. Имајќи го тоа предвид, преведувачот водел 
сметка „да не ја наруши ритмиката“ и правел максимални 
напори при преведувањето да се зачува поетската форма, 
при што биле задржани паралелизмот на мислите и поет-
скиот ритам. 

Во изборот на Вториот том се издвоени шест книги во по-
себна збирка, од кои две библиско-историски: Книгата на 
Рута и Книгата на Естира, потоа три други поучни книги 
со етичка содржина – Изреки Соломонови, филозофскиот 
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трактат Проповедник (Еклизијаст), што 
претставува потрага по знаењето и по 
возвишената поезија, и книгата Песна 
над песните, и на крајот шестата книга, 
Плачот на Еремија. Библијата, која сто-
тици години имаше само црковен карак-
тер, одеднаш стана читлива и интересна, 
иако можеби не толку разбирлива. Пре-
водот на Библијата не беше толку голе-
мо откритие за македонскиот интелек-
туалец или за обичниот човек, бидејќи 
за Библијата знаеме од многу поодамна; 
она што предизвика исклучителна ду-
ховна преродба беше силата на разбир-
ливиот мајчин јазик.

Библиските книги се секогаш совре-
мени. Библиските книги не се книги што 
преживеале, не се книги на минатото. 
Културата претставувана во библиските 
книги е од дамнешна доба, а за повеќе-
то читатели тоа е култура на далечни 
луѓе. Сепак, милиони читатели сметаат 
дека библиските книги имаат голема 
вредност и за денешницата. Облеката и 
обичаите на луѓето можеби се промени-
ле, но луѓето во суштина останале исти. 
Секогаш ги имаат истите чувства на љу-
бов, омраза, љубомора, сожалување и 
алчност. Тие исто ја споделуваат тајната 
на животот – се раѓаат и се движат кон 
смртта. Без оглед дали тоа го признава 
или не, секој човек познава глад за неш-
то што е над храната, телесна љубов и 
удобност. Секој ја споделува длабоката 
човечка потреба да се разбере значење-
то на животот и да се задоволат најдла-
боките човечки потреби. Во библиските 
книги се претставени видовите на наши-
те страдања и многубројните успеси, и 
тогаш имало бегалци и мигранти и туѓин-
ци и сето тоа претставува вечно свеж и 
неисцрпен извор, а на новите луѓе што се 
раѓаат им дава сега, секогаш и постоја-
но, нови вдахновданија и голема надеж. 
Така, тие и денес одат од рака во рака, 
како книги прирачници за животната 
мудрост и патокази кон вечната радост. 
Библиските книги се единствените книги 
на светот што можат да преобразуваат, 
преумуваат (μετάνοια) човечки животни 
судбини. Тие имаат моќ од индивидуи да 
создаваат личности, пропаднатите луѓе 
да ги подигаат, нечесните да ги направат 
чесни, заблудените трезвени. Ете, затоа 
тие и денес се читаат како книги на но-
виот народ, кој во нив го открива Божјиот 
план за човековата егзистенција, моја и 
ваша. Ете, затоа Библијата стана непре-
сушен извор на инспирација (2 Тим 3: 16) 
и норма на размислување и на живот. 

 
Повеќе: Проф. д-р Ацо Гиревски, Македонски-
от превод на Библијата, Православниот бо-
гословски факултет „Св. Климент Охридски“ 
– Скопје, 2004; Marija Girevska, The Odyssey 
of Archbishop Gavril’s Translation of the Bible, 
Occasional Papers on Religion in Eastern Europe 
(OPREE), George Fox University Newberg: 
Volume XXXVII, No. 4 July 2017, 132-143.

ко коренот на дрвото е во 
земјата, а неговата крошна 
на небото, кому му припаѓа 
дрвото – на небото или на 

земјата? Стеблото е таа спрега по-
меѓу коренот и гранките, како што 
е спрегнат човекот во сегашноста 
помеѓу минатото и иднината, помеѓу 
корените, традицијата наспрема ур-
баното, модерно и современо. Ова е 
главната тема која е проткаена низ 
страниците на поетската книга „Ком-
пјутерска поезија“ од Славчо Кови-
лоски, во издание на МИ-АН (2020). 
Самиот наслов упатува на современа, 
урбана поезија, но уште во првата 
песна ќе насетиме дека инспира-
цијата ја црпи од народното твореш-
тво и од основите и столбовите на 
македонската поезија, како што се 
Цепенков, Рацин, Блаже, Гане, Анте... 
Совладувајќи го поетскиот занает по 
стапките на големите мајстори, и са-
миот станал мајстор. Тоа се воочува 
во леснотијата со која се напишани 
песните. Можам да ја почуствувам 
возбудата и креативната радост со 
која авторот ги создавал, како дете 
кое се заиграло со збор како со земја. 
Велам си игра, но не си поигрува, би-
дејќи во таа игра е целосно искрен 
и отворен, ослободен од грижата за 
тоа што ќе речат другите, како да 
пишува само за себе. Досетливоста 
и свежината во изразот се согледува 
во бескрајните комбинаторики кои 
ги прави со формите и содржината, 
при што современи теми обработува 
во класичен стил, налик на народни-
те песни, како на пример, во песната 
„Ода за слободата“, додека пак тра-
диционалните, битови теми за народ-
ни обичаи, како што е случај во пес-
ните „Лазарка“, „Пејте силно, браќа“ и 
„Погребување на мртвиот“, ги пишува 
во слободен стил и притоа самите 
песни наликуваат на исечок од некој 
етнолошки филм. 

Втората тема која преовладува во 
оваа книга е поезија за поетот. Поезија 
во која главен субјект и протагонист е 
самиот поет и која е автобиографска. 
Во претстихот со кој ја отвора книга-
та вели: Лежам на тревата / дека сум 
поет: / јас сум косач. Веднаш се насе-
тува неговата смисла за хумор која 
преовладува низ целата книга, како 
да сака со тој хумор да ја прикрие или 
ублажи болката, лузните, ранливоста 
и минливоста пред која сите ние сме 
ништожни и мали. Притоа го користи 
пишувањето како ослободување, 
но и како сведоштво за сопственото 
постоење: Оставам запис на карпата 
црна, / го гребам со нокти каменот 
бел, / удирам печат со крвта црвена, 

/ да оставам спомен дека сум жив 
(„Судбината на поетите“).

Препознатлив е и по употребата на 
иронија и автоиронија, како и на само-
критиката која е дури и пренагласена, 
како да сака сосила самиот да се на-
грди: со пресечени раце и нозе / без 
очи и јазик /... / а јас, тврдоглав, инает 
и живец, / уште се тркалам по сувиот 
песок / без глас и стас, / колку да им 
покажам дека сѐ уште сум жив („Твр-
доглав“). Улогата на поетот се менува 
од косач, преку бог, до пес, /само пе-
сот не рече ништо / А и што ќе рече, 
пес! („Пес“) се завршните стихови во 
книгата. 

Поезијата е универзална, достапна 
за сите генерации, лесно читлива и 
дофатлива, со што ја поставува ос-
новата, хоризонталата на оваа кни-
га. Меѓутоа авторот отвора и друга 
димензија која е видлива само за 
оние кои го имаат предзнаењето да 
нурнат во длабочините, во минатото, 
во корените и да го препознаат маке-
донското народно и современо тво-
рештво. Кога ќе се вкрстат хоризон-
талната и вертикалната линија, се до-
бива крст. Точката во која линиите се 
сечат е Бог, создателот на светот, но 
и поетот кој создава свој свет помеѓу 
корици. Потрагата по бог и по себеси 
може да се забележи во стиховите 
„Мојот Бог се стишил, / се стопил, се 
сокрил, / се стуткал некаде и го нема“, 
за да поентира со стиховите „Можеби 
затоа е Бог, / да го барам и да не го 
најдам / Можеби затоа е Бог, / ќе ме 
најде – / кога не го барам („Богот од 
трети“), како и во песната „Мојот Бог“ 
во која пее: Мојот Бог крвари, / крв и 
вода шикаат од неговите ребра, / но 
токму затоа му верувам нему, / би-
дејќи и тој се молел за спокој и мир, 
/ бидејќи и тој знае како е да те пре-
дадат, / бидејќи и тој знае што е стра-
дање и болка.

Од песните со социјално ангажира-
на содржина се издвојуваат „Колку 
за бој нѐ има“ и „Две војски“, во кои се 
насетува оганот на Гане, но и се забе-
лежува остра критика кон политика-
та и општеството во кое живееме.

Песните на Ковилоски успеваат да 
достигнат перфекција содржејќи ги 
во себе трите клучни компоненти кои 
треба да ги има совршената песна 
и книга, а тоа се форма, содржина и 
емоција, со што останува доследен 
на аманетот од Блаже да се пишува 
проста и строга македонска песна. 
Ова е поезија која ќе ве инспирира и 
самите да посегнете по перото, по-
точно по тастатурата. 

А

КОН ПОЕТСКАТА КНИГА 
„КОМПЈУТЕРСКА ПОЕЗИЈА“ 
НА СЛАВЧО КОВИЛОСКИ

Снежана Стојчевска

ОСВРТ
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ДНЕВНИЧКИ ЗАПИС

После, отпосле, отпослежно...
Вчера, додека шетавме зборувајќи за Тале и неговите „Јаз-

ли“, Јелена наспомна оти од мојава генерација, демек писа-
телска, останав само јас. Славко, Блаже, Тале, Ацо, Митрев, 
Јован Бошковски, Мариовецот Стале, несреќниот Венко, за-
скитаниот Антон Панов, мојот тажен гроф Ристо Крле... сите 
со кои се карав и се сакав, такви ни беа годините, сите зами-
наа. Останав само јас, отпослежен. 

Отпослeжен писател. Смешна позиција, посмешна 
здравје! Ќе почнам ли и јас, како и сите старци, некритички 
да им тријам сол на главата на оние околу мене, зборувајќи 
им, одново и одново, за некое подобро минато? Понекогаш 
се фаќам во мисла оти сѐ повеќе станувам зависен од тоа 
минато. Подобро се чувствувам во него, отколку во оваа 
мачна сегашност – транзициона без крај. За иднината, сѐ по-
кратка и понеизвесна, не само заради моите изнасобрани го-
дини, ич муабет да не правам. Дали на овие нови генерации 
иднината ќе возумее да им биде добра и милозлива како 
што нашето минато било добро и бериќетно кон нас? Еден 
поет од моево време гласно се прашувал дали слободата 
ќе умее да пее онака како што робовите пееле за неа. Пуста 
слобода!

Отпослежно, ама и сѐ почесто, додека лежам на терасата 
и го гледам синилото на небото и на езерото, размислувам за 
смртта. Човек мора да се справува со неа мирно, без глупава 
патетика и оние мачни фунебрални претстави што живите ги 
прават, секогаш, заради себеси и своите мали суети. Сѐ по-
често ми текнува на оној тестаментарен есеј на Крлежа, кој 
започнува со формулацијата „по таканаречената смрт“. Таж-
но е што самиот доживеал, таква му била среќата, „по така-
наречената смрт“ да биде погребан со пеење и пукање, како 
генерал на некоја мртва писателска војска. Ние сме од таков 
материјал, од кој и сништата се правени; и нашите мали 
животи се заокружени со сон..., вели колегата Шекспир. 

На млади години, заради идеализам и нешто малку дело 
(коешто Јелена, на шега, го именува како терористичко), су-
ден та осуден на смрт, додека чекав да ме обесат, бев за-

грижен само за едно нешто: за паролата што ќе ја викнам 
кога ќе ми ја местат јамката. Не можам да се сетам што глу-
пост сум смислил, ама сиот занес и труд ми испропаднаа, 
бидејќи моиве успеале да ја потплатат бугарската власт 
и казната, во последен миг, ми се „намали“ на доживотна 
робија. Поминаа, оттогаш, повеќе од шест децении живот, 
исполнет со ангажмани, радости, тажења, патувања, луѓе, 
караници, книги... И љубов. Сите ми се – чист ќар. По таков 
живот – ќарен живот – грев ќе е смртта да не се пречека 
спокојно. Со насмевка и проштевање. 

Кога со Богдан Богдановиќ ја правевме Могилата на не-
победените во Прилеп, две цели ноќи ги редевме кутиите 
со коските на моиве паднати другари – сите да бидат заед-
но, ама никој од живите да не знае кој е на кое место. За да 
бидат еднакви во смртта. За никој да не се дели и одделува 
по свеќа што некој ќе му ја запали само нему, по цветот што 
ќе го остави само за него... Во смртта сме сите исти. И треба 
да останеме исти.

Минатото лето отидовме со Јелена на Могилата, која во 
меѓувреме станала запустено, извалкано и тажно место. 
Оваа моја Македонија, во меѓувреме, сосема го загубила 
чувството за пиетет. Или, можеби, само станала рамнодуш-
на кон сѐ. Ова се рамнодушни времиња. 

Некаде во раните седумдесетти години, со некоја писа-
телска делегација, нѐ однесоа во Јасна Полјана. За да го по-
сетиме музејот на Лав Толстој и да се поклониме пред не-
говиот гроб. Гроб обичен та најобичен, од скромен поскро-
мен: големиот даб, под него могилата обрасната во зелена 
трева... Ниту име, ниту знак, ниту слика, ниту биста, ништо. 
Рекоа оти бил погребан во најобичен дрвен сандак, взори, 
во тишина, опкружен само со домашните. Светиот синод на 
Руската црква веќе го имаше екскомуницирано, та Грофот 
и „официјално“ умрел како што живеел – како еретик. Или, 
подобро, како самјак. Самјаштвo е судбината на сите што 
избрале да простумат. 

Некаде пред Втората светска војна, толстоизмот стана 
популарен и во тогашната Југославија. Особено меѓу нас, 

ЈУБИЛЕЈ

Коле Чашуле 
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левичарите. Паметам дека, во летото 1938 г., со неколку-
мина колеги толстоевци од Белград кон Скопје тргнавме – 
пеш. Се облековме во рубашки и апостолки, одевме од село 
до село, зборувавме за еднаквоста и правдините, селаните 
нѐ ранеа, ние се чувствувавме како мисионери. Немирникот 
каков што бев, по неколку дена се откажав од ова необично 
мисионерство и си продолжив дома – со воз. Ама добриот 
дух на Грофот еретик не престана да ме опседа до денеш-
ниве дни.

Пред некој ден ја замолив Јелена пак да ми го прочита 
фрагментот од „Војна и мир“ во кој Грофот ја пишува смртта 
на Андреј Болконски. Во далечините гори Москва, Наполеон 
го живее мигот на својата лажлива победа – победите се 
секогаш лажливи, треба ли навистина да се остарее за да 
се осознае таа проста вистина... – додека кнезот, измачен од 
десетици бесмислени животни битки, тешко ранет, умира 
во манастирската соба. Тивко е, ноќта, огинот, полутемнина, 
спокој... Наташа Ростова, седната на чекор-два од посте-
лата, плете. Не се слуша ништо освен иглите што удираат 
една во друга... Андреј Болконски умира како – среќен човек.

Додека го диктирам овој текст, Јелена седи на три-четири 
метра од мене и запишува. Тивко е, топло, приквечерина. Не 
се слуша ништо освен мојот глас, нејзиното дишење и оној 
полумеханички-получовечки шум на тастатурата. Добар 
миг за умирачка. 

Колкумина од нас ќе успееме да умреме вака спокојни? И 
волку среќни?

Струга, 22 јули 2003 година
Коментар на запишувачот:
Поради сериозните тешкотии со видот, текстовите и 

книгите објавени по 2002 година Коле Чашуле веќе не мо-
жеше сам да ги пишува, туку мораше да ги диктира. Свикна 
тоа да го прави секојдневно, пет дена во неделата, со под-
дршката на својата исклучително компетентна и трпе-
лива асистентка Габриела Ивановска. Неговата Габи.

Коле најпрвин го диктираше текстот, Габи го запишу-
ваше, го меморираше во одделен фолдер, му го читаше 
гласно и го оставаше да си „отстои“. Ден-два-пет. По-
тоа пак му го читаше и препрочитуваше – два-три-пет 
пати... – за тој да ги доправа и исправа одделните делови. 
Најпосле, двајцата ми го даваа мене, на последен прочит. 
Моите евентуални интервенции, на крај, тој ги одобру-
ваше или ги одбиваше, некогаш. Ништо што е објавено 
со неговиот потпис не е отпечатено без ваквиот негов 
имприматур.

Во текот на летните месеци, кога престојувавме во 
Струга, кога требаше нешто да се запише, ајде да речеме 
нешто ургентно, Габи ја „менував“ јас. Еден од таквите 
записи е и овој, изговорен во еден здив, во една приквече-
рина. Кога го запишав, побара да го меморирам и да не го 
гибнам сѐ додека тој не си замине.

Го исполнив ветувањето.

  Скопје, 23 септември 2009 година  
Ј. Л.

(Согласно со желбата на К. Чашуле, текстот – по него-
вата смрт – му беше пратен на Горан Михајловски, главен 
уредник на весникот „Вест“, каде што е и објавен како дел 
од мошне внимателно подготвениот темат посветен на ав-
торот; в. „Вест“, год. Х, бр. 2782, 26/27 септември 2009, стр. 
20–21.

Тестот е преобјавен во зборникот ЧАШУЛЕ, ОТПОСЛЕ, 
прир. Јелена Лужина, Скопје: МАНУ, 2013, стр. 19–22)

дбележувањето на 100-годишнината од 
раѓањето на Коле Чашуле е чествување на 
творечкиот дух на еден од основоположни-
ците на македонската современа литера-

тура. Како драмски писател, раскажувач и есеист, 
чијшто обемен творечки опус го чинат дваесет и 
четири драми, дванаесет романи, четири збирки 
раскази и голем број есеи, Коле Чашуле се вброју-
ва меѓу неколкутемина на првата писателска гене-
рација коишто го иницираат и креираат нејзиниот 
развиток во дваесеттиот век. 

Со развитокот на драмското творештво на Коле 
Чашуле се одбележуваат и развојните фази на 
македонската современа драма. Неговата дра-
ма „Вејка на ветерот“ (1956, праизведена 1957), го 
одбележува почетокот на модерната македонска 
драматика, додека, пак, со драмите „Како што ми-
лувате“ (1974) од Коле Чашуле и „Јане Задрогаз“ 
(1974) на Горан Стефановски е маркиран и поче-
токот на постмодерниот развиток на македонско-
то драмско писмо (Борислав Павловски 1997: 231). 
Во колективната меморија на Македонците, ан-
тологиската драма на овој автор, „Црнила“ (1960, 
праизведена 1961), веќе половина век претставува 
симбол за модусот на историското опстојување на 
нивната заедница.

Несомнено меѓу најпознатите пиеси на Чашуле 
се вбројуваат: „Вејка на ветрот“, „Црнила“ и „Вител“ 
(1966, праизв. 1968). Секоја од нив засега една од 
трите големи теми на овој автор: 1. откорнатоста 
и отуѓеноста во симулакрумите на општествената 
комуникација на урбаниот лавиринт („Вејка“), 2. оп-
стојувањето во историскиот наратив на заедница-
та и 3. режисерските инсценации на тоталитариз-
мот. Овие три теми во опусот на авторот, меѓутоа, 
се три лица на единствениот драмски конфликт 
што го пронижува сето негово драмско твореш-
тво: неразликувањето на стварноста од нејзината 
фикционализација, режисерската инсценација, си-
мулакрумот. Импонира откривањето на творечка-
та пасија на консеквентното, но секогаш поинак-
во драматичко конфронтирање на концептите на 
стварноста и фикцијата. Основата на драмскиот 
конфликт во Чашулевите драми се состои во расп-
натоста на јунакот помеѓу рамништата на ствар-

1  Павловски, Борислав. 1997. „Маргиналии за македон-
ската (пост)модернистичка драма“ во: зб. Македонска-
та драматика/драматургија помеѓу традицијата и 
современоста, прир. Ј. Лужина, стр. 21–26,  Прилеп.

O

АЛХЕМИСКИ 
ТЕХНОЛОГИИ, КАРАЃОЗ 
ПРЕТСТАВЛЕНИЈА

(ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОД 
РАЃАЊЕТО НА КОЛЕ ЧАШУЛЕ)

Наташа Аврамовска
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носта и фикцијата (симулацијата на стварноста). 
Всушност, се чини дека во неговите драми стварно-
ста наполно исчезнува пред напливот на нејзината 
фикционализација во серија на изрежирани сцена-
рија. Сеедно дали притоа станува збор за обработ-
ка на печалбарската тема („Вејка“, „Роднокрајци“), 
за тематизација на тоталитаристичкиот режим 
(„Вител“, „Партитура за еден Мирон“, „Дивертис-
ман за еден Стрез“), или за драма која реферира 
на македонската национална историја („Црнила“, 
„Суд“), основата на драмското дејство секогаш е 
поставена во соочувањето и неразликувањето на 
рамништата на стварноста и нејзиниот измонтиран 
и изрежиран фалсификат (симулација). Всушност, 
Чашуле во своите драми ја разоткрива скриената, 
заднинска, режисерска инсценација на драмските 
ситуации. Во неговиот драмски светоглед светот 
се дели на манипуланти со сценаријата и манипу-
лирани од нив. Во овој поглед драмите на Чашу-
ле ја откриваат драмата на егзистенцијата како 
драма на човековата апсолутна неизвесност во 
стварноста којашто не се разликува од нејзините 
многубројни симулакруми – што ги режира тота-
литаризмот („Партитура за еден Мирон“, „Дивер-
тисман…“), политичкиот тероризам („Црнила“) или 
официјалната сцена на општествениот дијалог/
општествената комуникација („Вејка…“).

Овој голем и комплексен проект Чашуле го во-
ведува врз познати, речиси фолклорни мотиви: 
печалбарството („Вејка...“) и предавничката брато-
убиствена историја („Црнила“).

Традиционалните мотиви на печалбарството, во-
ведени во македонскиот театар со битовата драма 
меѓу двете светски војни, во драматскиот свет на 

Коле Чашуле се преоблекуваат во ново руво/улога. 
Автореференцијалноста на драмскиот текст „Вејка 
на ветрот“, или играта во игра, е посочена како 
постојана манипулација, односно инсценација на 
даденостите на стварноста, во која субјектите се 
или манипулирано тело во туѓата инсценација или 
субјекти на инсценацијата. Во оваа драма, а со по-
средство на печалбарскиот мотив, Чашуле на сце-
ната на шеесеттите години во урбаниот лавиринт 
на американскиот „нов поредок“ на општествената 
комуникација ја воскреснува историската драма 
на смената на руралната/традиционална со урба-
ната/модерна културна парадигма. Интертексту-
ално прeпознатливата печалбарска „откорнатост“ 
му овозможува на авторот да ја прикаже откорна-
тоста на модерниот субјект од втемелувањето во 
рамките на стварноста. На сличен начин врз општо-
препознатлив мотив е воведена и режисерската 
манипулација на погледот на младичот Орце кој е 
заведен, без знаење, да го убие сопствениот идеен 
татко, македонскиот револуционер Ѓорче Петров. 
Во класичниот мотив на трагична вина поради тра-
гично непрепознавање, Чашуле го воведува моти-
вот на режисерската, политичка инсценација во 
братоубиствениот историски наратив. На ова рам-
ниште, на коешто сѐ уште е можно да се разлику-
ваат рамништата на стварноста и фикцијата, е ре-
ализирана и драмата „Вител“ во рамките на темата 
на режисерските игри на тоталитаризмот. Меѓутоа 
насловот на драмата тука сугерира дека не станува 
веќе збор за еднократен инсценациски зафат туку 
попрво за цела низа повеќекратни стратегии, вител 
на дереализацијата во манипулацијата со погле-
дот/погледите, двојничките фигури итн. Независно 
од тоа што нештата многукратно и повеќезначно 
се усложнуваат, Коле Чашуле овде сепак на ре-
ципиентот, читателот или гледачот на театарска-
та претстава, му ја допушта можноста да ја следи 
постапката на фикционализација и оттаму да има 
упориште во разликувањето на рамништата на 
стварноста и фикцијата, токму како и во претход-
но споменатите драми „Вејка на ветрот“ и „Црнила“. 
Верувам дека токму на ова се должи поголемата 
популарност на овие драми во однос на оние кои 
ќе уследат.

Она што уследува најдиректно може да биде 
посочено со двојничките парови на споменатите 
драми: „Вејка 2“ (1989 праизв. 1989), „Суд“ (1978), 
којашто е своевиден двојник на драмата „Црнила“, 
и „Партитура за еден Мирон“ (1966), којашто, во мо-
ето видување, е пар на драмата „Вител“, напиша-
на истата година. Во деценијата што му претходи 
на Вотергејт-скандалот, поточно во 1966 г., Коле 
Чашуле во двојничкиот пар на драмите „Вител“ и 
„Партитура за еден Мирон“ ја постулира темата што 
потем секогаш одново, досегајќи нови длабочини и 
увиди во механизмите и технологиите на фикци-
онализација на стварноста, одново ќе ја открива. 
Својата творечка пасија на умножување на инсце-
нациите сѐ до даден миг кога веќе не е можно да се 
разликува стварноста од нејзиниот „фалсификат“, 
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всушност, тој ја открива многу пред своето време. 
Веќе споменав дека аферата Вотергејт се случува 
осум години подоцна, а теоретската експликација 
на овој феномен францускиот филозоф и теорети-
чар Жан Бодријар ја формулира петнаесет години 
подоцна во делото „Симулакрум и симулација“ 
(1981). Оттаму не е необично што овие дела на Ча-
шуле во кои тој со опсесивна истрајност и мину-
циозност ги слика механизмите и технологиите на 
театроликите инсценации на стварноста, во мигот 
на нивната појава се најверојатно во голема мера 
појмени како своевиден артизам и сѐ уште го нема-
ат достасано рамништето на фолклорно односно 
општо споделено знаење. Овие дела во времето на 
нивната појава сѐ уште не говорат со „јазикот на 
сите“ и не е необично што не стекнуваат поширока 
популарност. Станува збор за херметични скалила 
на технолошката алхемија на стварноста. Но овде 
попрво, следејќи ја главната развојна линија во 
творечкиот опус на авторот, би ја нагласила нова-
та улога на темата на иследништвото, во обидот за 
реконструкција на настаните, што најнепосредно 
може да го посочи историската драма „Суд“.

Дејството на драмата „Суд“ се случува во 1903 
година, непосредно пред Смилевскиот конгрес. 
Во оваа драма повторно се тематизира мотивот на 
братоубиството во македонската револуционерна 
илинденска историја. За разлика од драмата „Цр-
нила“, која ги обелоденува театроликите механиз-
ми на фалсифицирање на стварноста при режи-
серската изведба на убиството на Ѓорче Петров, 
во драмата „Суд“ драмското дејство е заплетено 
во ретроспективната изведба на судската истраж-
на постапка на реконструкцијата на убиството на 
македонскиот револуционер Црнамара. Драмата 
„Суд“ го обелоденува истото што и драмата „Цр-
нила“, имено, недоброј фалтите на симулакрумот, 
но од обратна, ретроспективна поставеност пред 
(обидот за расчитување на) историскиот факт. 
Драмата „Црнила“ го обелоденува механизмот 
на фалсифицирањето на историскиот факт, а 
драмата „Суд“ неизвесноста на обидите за не-
говата реконструкција. Развитокот на драмско-
то дејство во драмата „Суд“ не донесува расплет 
во смисла на конечно аксиолошки поставено ви-
дување на улогата на протагонистите во истори-
скиот чин на злосторот: убиството на револуцио-
нерот Црнамара. Расплетот парадоксално го рас-
фалтува (обелоденува) клопчето заплетености во 
играта на можните перспективи. Оттаму, драмата 
компонирана во две дејствија е расплетена неба-
ре заплетена во четири можни епилога соодветни 
на четирите различни перспективи, односно виду-
вања на стварноста од страна на инволвираните 
протагонисти. Развитокот на драмата попрво го 
дозаплетува одошто го расплетува драмскиот 
конфликт поставен во првото дејствие. Токму како 
и подоцна во драмата „Маркуч во четири гласа“. 

Или, „Така е (ако ви се чини)“ (1994). Токму онака 
како што е насловен романот кој драмски ја рекон-
струира истражната постапка и судскиот процес во 

врска со убиството на ученикот Благоја Балабан на 
28 април 1992 во Прилеп, за кој злостор се осудени 
тринаесет негови соученици и воспитувачот во До-
мот за ученици, по што ќе уследи и затворањето на 
прилепската гимназија. И во којшто роман докрај 
останува неразрешена драмската напрегнатост по-
меѓу спротивставените гледишта. Односно се утвр-
дува рамносилно дека учениците од прилепската 
гимназија можеле односно никако не можеле да 
бидат убијци на нивниот соученик. И што се конеч-
но тие ученици: крвници или жртви? – останува да 
се домислува. Откако ќе се срамни односот на фак-
цијата и фикцијата, во премерувањето на книжев-
ната, правничката и историографската приказна во 
романескната реконструкција на истрагата што се 
води по повод нивното обвинување за злосторот 
во романот токму Така е (ако ви се чини). 

Или, „Како што милувате“. Зад навидум лежерно-
то бланко-кредитирање на многуте можни прочити 
и толкувања на прикажаниот свет во Чашулевото 
творештво е поставена стапицата на вовлекување-
то на читателот во амбисот на неговите противреч-
ности (колку луѓе толку вистини!) и инсценации 
(задносценски монтирања и режии на ситуациите/
стварноста). Оттаму, севкупниот наративен свет на 
неговото драмско и раскажувачко творештво е во 
основа драматски: се остварува во драматската 
тензија на спротивставените гласови кои ја водат 
приказната кон нејзината повеќезначна разрешни-
ца. Во оваа смисла, прикажаниот свет во делото 
на Чашуле кореспондира со световите на големи-
те драматичари на конфликтот меѓу стварноста и 
фикцијата во модерната драма: со „голите маски“ 
на Луиџи Пирандело и со шизофрено располовена-
та стварност на модерната но-драма на Јукио Ми-
шима. При моите последни навраќања кон неговото 
творештво, во моето видување тој им е уште поб-
лизок. Затоа што упорноста на Чашулевото огласу-
вање со мотивот на иследувањето и мачнината на 
неговите ќор-сокаци, одекнува во моето поимање 
со препознавањето на метафизиката на мачни-
ната, и пред неа се повлекуваат од предниот план 
идеолошките и политичките аспекти на неразлику-
вањето на стварноста и фикцијата. Со силата, ри-
тамот и магијата на повторувањето во објавата на 
дисенсот и ќор-сокакот на погледот и поимањето, 
делото на Чашуле, конечно, завршно, отпосле, заи-
грува пред очи со невиделината или трепетливата 
виделина на Караѓоз-претставлението. Прелагата, 
мајата на појавноста: на минатото, на сегашноста 
проицирана во сината светлина на екраните, и на 
иднината што тие каузално ја предизвикуваат.

Творечкото спознание и завештание на Коле Ча-
шуле порачува дека иднината треба да се сонува. 
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ично можам да речам дека моето детство беше 
убаво. Ги паметам настаните од најраното 
детство – времето кога го напуштивме градот. О, 
да. Онаа турканица во возот, потоа во камионот... 

Го напуштивме градот и се вративме на село. Во градот 
ми раскажуваа за селото и јас веќе го чувствував лутиот 
мирис на чадот на селското огниште, потоа билките, па 
многу разно овоштие... Секогаш сум мислел на селото како 
на место каде што има многу слама и ѕвезди, а луѓето се 
сочувствителни и од добрина страдаат. Татко ми и мајка 
ми беа уште млади, а бидејќи доаѓаше светската војна, 
тие го напуштија дуќанот во градот во Ниш по петнаесет 
години работа и решиле да се вратиме во Железна Река. 
Мајка ми убаво ме зачешла, ми ја стави француската 
беретка на глава како и на постариот брат; сестра ми 
тукушто се имаше родено, плачеше. Од сегашно гледиште, 
рестроспективно согледувам дека тогаш на мајка ми ѝ 
било сè претешко: годината беше бремена со војна, а 
нашето семејство со грижи. Вујко ми остана во градот, тој 
секогаш подоцна испраќаше писма. Стрико ми тогаш таа 
доцна есен нè пречека и јавајќи на коњи стигнавме навечер 
меѓу ридјата во Железна Река. Меѓу другото тоа е стара 
населба каде што се родиле и одраснале моите родители 
така што тие се вратиле на познато, на своето. Сепак беа 
збунети при враќањето: некогаш биле добри земјоделци. 
Штотуку го заборавиле селското искуство, а времето кое 
си поигрува со луѓето како во приказните, пак ги враќа 
назад. И мене ме обзема тага само кога ќе се сетам на таа 
вечер: татко ми се ослободуваше од нешто насобрано во 
душата, како Одисеј по враќањето во Итака. Беа немоќни, 
побожни и убави. „Водата не е никогаш сама. Како знаеме 
да пропаѓаме од големина“ – тоа се зборови што често ги 
слушав во нашата куќа. Огнот навечер се распламтува и 
свети како победа на животот, нè исполнува со надеж и 
соништа. Тие денови мислев дека сме богати... богати... 
па и се чинеше дека птиците пеат, ах, жолњата, многу 
ги сакав жолњите, планинското диво цвеќе, вилестиот и 
жолт смил, патеките силни од големата роса, босоногите 
трки, птичките во грмушките, орлите во височините над 
планината и смртта што не можев да ја замислам. Кога ми 
зборуваа за природните појави, слушав радознало како 
да се зборува за мене. Рано в зора одевме по цела недела 
на косење во високата планина каде што се изнадишував 
невидена убавина под облаците. Таму пасиштата се 
жолти и богати, таму цветовите се единствено битие на 
тоа лето со кое разговарав прислушнувајќи ги ветровите. 
Тоа не беше како на празниците кога луѓето од околните 
села одеа на црковниот собир носејќи како подарок 
јагниња, кога се фаќаа на оро во височините и како 
кога одекнуваа црковните камбани... Луѓето работеа 
деноноќно, а жетвите беа скржави па во нивните глави 

имаше многу простор и причини за сонување на среќа во 
Америка, Австралија; отсекогаш во нивните зачадени куќи 
по рафтовите писма од далечки и туѓи земји, исчекувања, 
заминувања, разделби, ете, сето тоа уште од памтивек 
истечува низ клисурата на Железна Река. А за реката што 
да ви зборувам? Нејзините струи, тоа се токовите на мојот 
живот, ја познавам планинската река како својата душа, 
и во деновите на гладот и во деновите на веселбите, го 
превртував секој камен во реката, секој бран го понесував 
со себе низ зрелата ‘рж и овеста и тоа со чекори кои и ден 
денеска во овие бучни и зазбивтани градови ми навираат 
во сеќавањето со својот неповторлив ритам. Природата од 
најраното детство како и денеска да ме бара и сака да не 
се променам, да останам во душата онаков каков што ме 
родила таа моја река, таа моја мајка на животот.

Доаѓаше војната. Татко ми набрзина беше повикан во 
вежба; в село имаше сè помалку мажи, оти насекаде се 
шепотеше за голема и долготрајна војна, а тоа во мојата 
детска душа раѓаше чувство како да ќе дојде голем дожд, 
луња. Татко ми го подготви куферот, долго таа ноќ не 
спиевме, а утредента мајка ми чудно се чувствуваше без 
нашиот татко дома. Како да бевме испокрадени, како да 
ни недостига нешто органско; насекаде се чувствуваше 
празнина – во двориштето каде што се цепеа дрва, во 
нивјето каде што се собираа плодовите, за време на 
вечерата. Го немаше татка ми. Но, на село секогаш има 
и многу приказни и многу легенди и уште многу нешто 
човека што го развеселува или растажува. Зборовите 
стануваат скржави, но полни се со содржина. Стрина ми 
не беше секогаш расположена ниту пак со добра волја, 
не сакаше да ми даде чисто млеко и затоа честопати ѝ го 
фрлав чинивчето, го кршев и бегав во природата и срдесто 
плачев, гледав во далечина и сонував за градот, таму 
некаде далеку – зад ридјата зад облаците не можев да се 
навикнам за игра со другите деца. Мајка ми сега мораше сè 
сама да ги завршува работите: да пече леб, да цепи дрва, 
да носи вода, да ора, да ја запалува ламбата. Деновите 
сепак минуваа. Мајка ми насекаде ме поведуваше со себе, 
по црквичките, стрништата по августовската месечина. 
Кога ја запрашував која е мојата ѕвезда, таа велеше: „Онаа 
најголемана, онаа најсјајнана ѕвезда“. Гледав во својата 
ѕвезда. Така малечок. Пак ја прашував: „Дали ќе падне 
мојата ѕвезда?“ „Не, никогаш нема да падне, нема да 
згасне твојата ѕвезда“, ми одговараше мајка ми. Деновите 
сепак поминуваа, есента се имаше вовлечено во сите пори, 
стануваше сè постудено, само во душата беше топло од 
зборовите на мајка ми, од мајка ми која ме држеше во 
прегратка крај распламтеното огниште. Тие слики остро се 
врежани во моето паметење. Си мислев: „Кога ќе пораснам 
голем, тогаш ќе можам и на мајка ми и себеси да си 
помогнам, ќе можам насекаде да одам со своите нозе. Кога 
ќе пораснам јас, ќе се исплашат од мене непријателите и 
нема да има војна!“ Но, истата есен, една недела дојде 
татко ми и без збор стави на софрата војнички леб и 
рече: „Еве ме сега пак овде, а војната насекаде беснее... 
по градовите!... Доаѓаат војски... Сè поскапува... Луѓето се 
собираат и се скриваат во своите куќи“.

... Така некако, не сосема јасно сето тоа го носам во 
сеќавањето уште од најрано детство. Сето тоа, така, како 
низар слики. И ништо повеќе од слика, глетка. Никаков 
посебно значаен поентиран настан...

 
 
(На неколку места во текстот некои од зборовите/изразите се 
дообјаснети, во загради: да се преселиме - да се вратиме, тешка 
- бремена, место - стара населба, сведените - празниците, цепи 
- трупа)

МОЕТО 
ДЕТСТВО
ОД РАЗГОВОРОТ СО ВЛАТКО 
ПАВЛЕТИЌ (1978)

Л

Радован Павловски 
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Три минијатури

(1955)

Две сини очи разматени.

Солзи ја корнат среќата.

Птицата одлетала од далечините

А погледот немошен застанал

И се слепил за една јасика.

*

Ја впил во себе пролетта

И осмевките на световите зарасцутени.

Сонува за боите на тенкозелената перуника

и живее во сонот

на јасиките штотуку зараспупени.

*

Ти замина...

За разделбата ридиштата ги колнам

Разделбата само осмевки остави,

Разделбата за средби се расплака.

* * *

Ако некогаш те сретнам

/јас ќе те сретнам – за тебе среќа плетам/

Можеби во утрините рани

Знај дека одминатото

Само трепет ќе е

На спомените заспани.

Исповед на лудите

(1957)

Чадот испукал во црни зрна

Мајка ни повторни не може да нè роди

Умираме од смеење

Го закопавме нашиот светец

Смислата на огнот е малу пепел во утрините рани

Отруени од смеење

Пролетта го проширува светот

Децата го измислиле плачот

Носиме смешен крст.

РАНИ ПЕСНИ
Радован Павловски

Железна река (фотографија: nomansland.info)
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итературните списанија во киосците на 
Варшава за час-два пламнуваат. Поезијата 
се почитува. На пр. „Литература во светот“ 

(Literatura na swiecie) се печати во 15.000 примеро-
ци, брзо се распродаваат, едноставно не можете да 
ја добиете. Исто така и „Поезија“. А за театарските 
претстави и да не говориме. Знаеме колку ново до-
несува во светот полскиот театар, исто така и фил-
мовите на А. Вајда, голема творечка личност која се 
потврдува со последниот филм „Човек од мрамор“. 
Кралскиот дворец е реставриран, за тоа пишуваше 
и нашиот печат, но јас тука го разгледувам. Варшава 
е убава во луѓето и нивната култура. Метрополата 
живее со многу интензивен творечки живот. Пред 
да ја посетиме Редакцијата на „Литературата во 
светот“ патниве белешки продолжувам да ги пишу-

ОД 
„ОТКЛУЧУВАЊЕ 
НА ПАТИШТАТА“ 
(ПАТОПИСИ)

ВО ЖИЖАТА НА 
ИНТЕРЕСИРАЊЕТО

Радован Павловски

вам по улиците и булеварите, проблеснува циган-
ско лето. Малку имаше сончеви денови минатото 
лето. Дневниот печат исто така брзо се распродава, 
треба да станете малку порано ако сакате да биде-
те во тек со настаните. „Радар“ е весник, ревија на 
социјалистичката младина на Полска, богат со со-
држина, а за поезијата, за литературата се негува и 
еден вид аматерска критика која често е подобра и 
од онаа стручната. Многумина полски поети и проз-
ни писатели речиси се вдомиле кај полскиот чита-
тел. Се запознавме со структурата на Редакцијата 
на „Литературата во светот“. Уште во почетокот 
сакам да кажам една мисла дека не постојат голе-
ми и мали култури, дека мора да се бориме против 
инертни и надминати комуникации, можам слобод-
но да кажам дека постои голема култура на мали-
те народи, на крајот едно поетско дело секогаш е 
дело на талентот на една дијалектичка единка на 
еден народ. Со Јозеф Ленарт прв пат разговарам. 
Тој искажува познавање и воодушевување кон со-
времената македонска поезија, дијалог кој спонта-
но потече, а беше инициран од Бранимир Бошњак. 
По трет пат по Струга, Париз (есеноска) еве и овде 
крај масата сме и со великиот поет Ежен Гилвик. Во 
Париз ми рече poeta, овде „Viva la Macedoine“. Пре-
ку еден од главните уредници Еугениуш Кабац му 
возвраќам на Гилвик дека во знак на нашата совре-
меност и вонвременост сум му посветил една крат-
ка песна испеана во Париз што ја обелоденувам со 
овој текст. ...

РАДОВАН МЕЃУ ПОЛСКИТЕ КРАЛЕВИ

...

Слободно време, врне дожд. Во хотелот „Еуропеј-
ски“ додека пишувам спроти мене седи навалена 
во фотелја руса дама со кученце. Студеникаво е, 
кашла. Водата во градот е тешка, се пие минерална. 
На кученцето му е убаво од милување. Низ дождот 
ѕирка кралот на глуварците. Зошто да се пуши? 
Огнот гради куќички од сенки и сол. Скржавецот 
крие конец пајажина. Некои патници немаат пипки. 
Пишувам во аперитив-барот, каде што ќе чувству-
вам струење на животот. Мисла: на секое суште-
ство не му е дадено да биде она за што му говори 
ракописот на сонот во семенката. Отклучувам па-
тишта: ми помагаат внатрешното сонце и небески-
те тела. Дамите да се огледуваат, својата функција 
ја огледуваат во ѕидовите обложени со огледала. 
Крзна и кристали. Луѓето на село се веселат на 
мали работи. Превозуваат бела печка – мислата низ 
есента ја допира зимата и вжарениот костен што 
скока врз печката. Не се создава за пет-шестмина. 
Тоа е декадентно. Кога творам имам чувство дека 
творам за идните пет милјарди на човештвото. Ви-
стинскиот творечки акт за мене има нулта позиција. 
Од таква нулта позиција и сум почнал како дете од 
Железна Река.  

(1979)

Л
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ЗА ПОЕТИКАТА 
НА РАДОВАН 
ПАВЛОВСКИ
Четворица автори

„Големата, вжарена и озарена поетска авантура на 
Радован Павловски започната пред дваесетина годи-
ни, која го афирмира поетот како еден од најзначајните 
меѓаши на нашето творечко живеење, продолжува во 
‘Молњи’ да ги осветлува просторите на неговото тво-
рештво, населувајќи го со нови предели, нови слики, 
нови симболи, нова убавина. Поетовото немирење со 
зборот и со себеси, неговата имагинативна понесеност 
и неговото страствено идентификување со чинот на пи-
шувањето – во овој ракопис уште еднаш, на заслепувач-
ки начин го открива она што е кај Радован Павловски 
така лесно, иако во грч, толку непосредно и природно, 
иако артифициелно, толку јасно и прозрачно, иако инте-
лектуално сложено – постојано се потврдува: личното 
и интимното да станат свеченост на универзалното, ло-
калното и регионалното да добијат вселенски димен-
зии.

Составена од два циклуса – ‘Молњи’ и ‘Имот’ – новата 
книга стихови на Радован Павловски поаѓа од две ос-
новни одредници: од него самиот и од Железна Река, за 
да сраснат едно во друго, во едно оплодувачко зрно: тој 
во Железна Река и таа во него.“

Матеја Матевски, во „Лирика на прапочетокот: 
‘Молњи’ на Радован Павловски“

* * * 

„Една од највозбудливите особини на поезијата на Ра-
дован Павловски секако е нејзината способност да ги 
спојува во едно, со многу спонтаност, но – исто така – со 
многу доследност во постапката, сопствената судбина 
и судбината на народите, своите лични соништа и го-
лемите соништа на колективот, митологијата на соп-
ственото детство и големите митологии на минатото. 
Несомнени се врските на оваа поезија со почвата од 
која потекнува, со екстатичните предели на Железна 
Река, со една Македонија која ги носи во себе, во секоја 
своја грутка, сите свои времиња; но истовремено, сти-
ховите на Радован Павловски ги шират своите значења 
на други и подалечни брегови и простори, ги допираат 
подрачјата на подалечните цивилизации, минатата на 
другите народи. Оваа поезија не се согласува со никак-
ви граници: таа ги преминува со богатството на своите 
зрачења, со пластовите на својата симболика, со широ-
чината на својата порака. Останувајќи секогаш со едни-
от свој дел врзана за националната почва, таа со својот 
друг дел им се препушта на слободите и искушенијата 
на светот.“ 

Влада Урошевиќ, во „Бродот на  
Радован Павловски и пловноста на светот“

* * * 

„Првата книга на Радован Павловски потекнува, во 
голем дел песни, од опојноста и трагичноста на првите 
доживувања на детството. Но ‘Суша, свадба и селид-
би’ извира и од светот на легендите, на преданијата и 
сказните низ кои се преточувала историјата, низ кои 
минатото ги оставило своите отпечатоци на јазикот, 
во неа слики со незауздени димензии, бои и значења, 
во налетување ги рушат вообичаените доживувања на 
светот. Во песните во таа книга, како во вртелешка од 
соништата, се меша конкретно планинско билје со со-
ковите на тропските треви, под сувите планини татни 
ритамот на морето, а од небото кое блеска со сјајот на 
вжештеното пладне, слегуваат претскажувањата на 
ноќта. Во првиот поетски план на таа книга трепери це-
лосноста на сетилното доживување на светот: сетила-
та се заситени и сето она што тие го достасуваат само 
е дел од неопфатноста на светот – надвор од нивниот 
посег останува бескрајноста на неоткриената убавина, 
таинствена, несетна и присакувана. И од тој простор на 
убавината што се насетува до грабуците на бескрајот, 
наидуваат претчувства на несреќи, невремиња, битки и 
гибели. Така е во доживувањето на убавината, во сла-
достите што таа ги буди, внесен трепет на стравот, на 
немирот. Таа книга потекна од едно мало село, од една 
мала долина, од планинските стрмнини што го затскри-
ваат останатиот свет. Но таа книга ги мина границите 
на тој видлив свет, достаса до далечните мориња, до 
небото што се пали над една друга хемисфера, се нур-
на во минатото кое е безгранично. Затоа поезијата од 
таа книга и не можеме да ја доживееме како поезија 
која нешто дефинира, која прецизно укажува на своите 
немири, на своето потекло. Тоа е поезија која се одѕи-
ва на далечните и дамнешни гласови, барајќи го во нив 
своето поистоветување.“

Слободан Мицковиќ, во „Радован Павловски,  
или близината на ѕвездените светови“

* * * 

„Заедно со Матевски, Поповски, Конески и Тодоров-
ски, Павловски е познат и признат како преведуван ав-
тор во турската книжевна јавност. Има неколку компо-
ненти што ја чинат неговата поезија приемчива за тур-
скиот публикум: Радован пее за седумте континенти 
кои грмат во седумте чинии на вечера. Истанбул е град 
на два континента. Громовите што ги слуша поетот Ра-
дован во неговата родна Железна Река се приемчиви за 
ушите и срцата на жителите на двата брега на Босфо-
рот. Второ, Павловски не формира дом за себе во онаа 
традиционална статична форма во селото на осамени-
от врв. Неговиот дом е целиот свет, а клучот е песната 
и боемската природа на овој од Бога надарен громов-
ник. Поетот со песните ја шири светлината која му е по-
дарена. Трето, додека сите напладне жнеат, младичот 
поет спие – пораката е јасна: само поетот е тој кој гледа 
насоне и има оригинална визија за животот. Секој кој 
малку ја познава источната врзаност за езотеризмот и 
трансценденталноста, внатрешниот живот – ќе сфати 
зошто Павловски е добредојден клучар кој срцата ги 
отвора однатре.“

Ерол Туфан, во „Азискиот дел  
на велеградот на Босфор“, 2021 г. 
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ВИЗИЈА 
ЗА ДПМ
Стефан Марковски

Промени во организациска-
та структура на Друштво-
то која би резултирала со 

двонасочност во носењето одлу-
ки. За ваквата промена е можеби 
најсоодветно воведувањето на 
извршната функција Шеф на ка-
бинетот на Претседателството на 
Друштвото, по пример на некои 
од европските друштва на писате-
ли, лице кое би било одговорно за 
одржување редовни заеднички со-
станоци на Претседателството со 
членовите, одржување подобра и 
потранспарентна комуникација во 
чии рамки сите позначајни одлуки 
на Друштвото би ги изгласувале 
членовите на Друштвото во сора-
ботка со Претседателството, кое 
во такви околности би било одго-
ворно за предлозите. Од клучна 
важност може да биде постоење-
то на оваа двонасочна комуника-
ција (Членство–Претседателство 
и Претседателство–Членство) со 
заемна контрола во рамки на одлу-
ките за кои ќе биде неопходен ши-
рок консензус. Од друга страна, за 
остварување на ваквата двонасоч-
ност би било добредојдено офор-
мувањето на нови работни тела за 
специфични прашања за сметка 
на намалувањето на членовите на 

ваат на македонската литература 
– создавање комисии со вклучу-
вање странски и домашни профе-
сионални истражувачи на развојот 
на современата македонска лите-
ратура, експерти без личен интерес 
во доменот на литературата и из-
даваштвото, кои би сугерирале до 
соодветните државни институции 
(Биро за развој на образованието, 
ректоратите, деканатите, раково-
дителите на катедри и сл.) измени 
и дополнувања на постојните про-
грами. 

Организирано гостување 
на писателите низ обра-
зовните институции – во 

оваа насока потребно е интензи-
вирање на контактот меѓу едно 
ново работно тело на ДПМ кое би 
било ангажирано за развојот на ли-
тературата за деца и млади, но и 
литературата за возрасни од една, 
и одговорните лица од основните, 
средните училишта и факултетите, 
од друга страна. На своите госту-
вања, координирани од ова ново 
работно тело, писателите покрај 
претставувањето на своите дела 
би имале прилика и да ги продава-
ат, што може да подразбира и про-
центуална исплата кон ДПМ кое 
посредувало во овој процес. 

Влез на ДПМ во Европски-
от писателски совет – EWC 
(повеќе информации за оваа 

асоцијација во која денес членуваат 
46 национални организации во 30 
европски земји и со над 160.000 пи-
сатели-членови, се достапни преку 
порталот europeanwriterscouncil.
eu). Износот од 2.000 евра за го-
дишна членарина (за првата годи-
на) во оваа меѓународна писател-
ска асоцијација за ДПМ би требало 
да биде симболичен, а би можел да 
биде исплаќан и од Министерство-
то за култура, како што е и случај 
со некои национални писателски 
асоцијации.

Создавање Комора на дра-
матурзи и сценаристи при 
ДПМ, која би се ангажира-

ла за реализација на квалитетните 
драмски и сценаристички текстови, 
како и заштита на правата и финан-
сиските придобивки на професио-
налните драматурзи и сценаристи 
во процесот на продукција. 

Формирање тело кое би 
било вклучено во созда-
вањето и развојот на со-

фтвери кои на различен начин се 
врзуваат за книжевноста и тек-
стовите, како создавање дигитал-
ни архиви, конјугатори на глаголи, 
развој на различни облици на веш-
тачка интелигенција и сл. 

Претседателството од постојните 
9 на 3 члена. 

Формирање Сектор за по-
мош и поддршка на не-
вработени писатели, како 

и писатели со економски потре-
би, орган кој би се ангажирал за 
благосостојбата на писателите 
кои немаат работа, односно се 
наоѓаат на или под економски де-
финираниот праг на сиромаштија, 
и кој освен што би остварувал 
редовна соработка со државните 
институции од типот на Агенција-
та за вработување, платформите 
за борба против сиромаштијата 
и, веројатно, МТСП, активно би 
создавал и би посредувал при 
иницијативите за вклучување на 
бизнисите во решавањето на овој 
проблем, би создавал стории и 
би ги информирал членовите на 
ДПМ, но и писателите воопшто 
за актуелните можности за хоно-
рарно дејствување, креативни ра-
ботилници, доедукација, наоѓање 
работа во сферата на литература-
та или сродните сфери. 

Формирање Правен совет 
кој активно ќе ги следи 
промените во национални-
те и меѓународните регу-

лативи, ќе се залага за реалистич-
но зголемување на хонорарите 
на авторите од издавачките куќи, 
со заложби за попрофесионал-
на програма на Министерството 
и активна борба за интересите 
на писателите кои неретко одат 
против наметнати регулативи за 
зголемување на приходите на 
издавачите – примери за ова низ 
европските писателски друштва 
има повеќе, а како еден од по-
свежите во моето сеќавање би ја 
издвоил петицијата на европски-
те писателски друштва против 
членот 12 од директивата DSM за 
авторските права во рамки на ди-
гиталниот единствен пазар. 

Мандатно ограничување 
на некои од функциите во 
ДПМ – праксата и приме-

рите покажуваат дека писател-
ските асоцијации функционираат 
подобро при ограничување на 
вкупниот број мандати на прет-
седателот, претседателот на Со-
бранието и членовите на Претсе-
дателството на најмногу 2 манда-
ти, додека исклучени од ваквото 
ограничување може да бидат 
некои од работните тела, како и 
Редакцијата на „Стожер“. 

Организирано вклучу-
вање на ДПМ во облику-
вањето на универзитет-

ските програми кои се однесу-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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ајновиот роман на Владимир Јанковски е одличен 
роман. Со исто поетичко стебло како и неговите 
претходни два романа („Вечно сегашно време“, 2010 

и „Невидливи љубови“, 2015), зашто Јанковски не е автор кој 
непрестајно работи на стеблото на текстот, туку на неговата 
крошна. Стеблото на текстот му е одамна позиционирано и 
зацврстено во домашната книжевност, така што, од книга 
во книга, т. е. од роман во роман (прецизно и ритмично, на 
растојание од 5 години), внимателно ја негува и ја шири само 
крошната на текстот; ја поткаструва и ја расцутува, ревносно 
собирајќи го пресушеното и преискористеното. Многупати 
сум пишувала дека повторливоста и препознатливоста 
се различни нешта со недоброј заемни комбинации и 
пропорции. Но факт е дека како што секоја препознатливост 
е неминовна за стилот, така и повторливоста до одредена 
мера е неминовна за препознатливост. Сите три романи на 
Владимир Јанковски личат еден на друг, калемени се на 
исто стебло, ама имаат сосем одделни и засебни крошни. 
Дури и плодови.

(Од „Роман игла, роман пила“,  
осврт на Оливера Ќорвезироска)

* * *

Големите мали вистини
Значи ли тоа дека и „суровоста“ за која зборува писателот 

Јанковски е, понекогаш, на страната на животот, иако сме 
готови брзо да ја осудиме? Ако ништо друго, затоа што 
„нè вади од такт?“ Мислам дека тоа е една од „важните“ 

Н

НАГРАДА „РОМАН 
НА ГОДИНАТА“, 
ФОНДАЦИЈА 
„СЛАВКО ЈАНЕВСКИ“
КОН „СКРИЕНИ ЖЕЛБИ, 
НЕМИРНИ ПАТУВАЊА“ ОД 
ВЛАДИМИР ЈАНКОВСКИ 
(АНТОЛОГ, СКОПЈЕ, 2020)

работи за кои зборува прозата на Јанковски. Со такви, 
„важни работи“, човек се среќава/судира секој ден. Поради 
нивната обичност и – баналност, тој човек или не ги гледа, 
или, затоа што повеќе е свртен кон себеси а помалку кон 
ближниот свој (сега се вели „другиот“), не сака да ги гледа. 
Особено тогаш кога тој „ближен“ го „принудува“ да ги 
чисти неговите одвратни повраќаници. Ќе се обидам сега 
да ја поткрепам својата теза за малите „важни работи“ во 
романот на писателот В. Јанковски со уште два детаља од 
првиот дел „Скриени желби“.

Во оптимално кратката секвенца/приказна „Бистра 
и Мартин, 8“ станува збор за тоа како е, понекогаш, 
„попривлечно“ човек да слегува сам по скали од шести 
кат место со лифт во кој мора да дели „конвенционално 
време со […] колега“. По таа, навидум банална вистина-
искуство на секој човек од неговиот „сив“, катадневен 
живот, уследуваат две кои звучат како енигми. Првата 
доаѓа од млада двојка која качува скали; таа двојка спори 
околу прашањето дали треба да се градат „кули од песок“. 
„Вистината“ на таа двојка го потсетува оној што не сака 
да дели „конвенционално време“ на настан од најрано 
детство: чул од жена дека можело да се јава „пони од 
песок“. Ако оние „кули од песок“, како и оној „пони“, се 
разберат како копнеж на човек по тоа што е неможно и 
неверојатно, тогаш тој „копнеж“ помага подобро да се 
разбере зошто човек има исто толку потреба од – себеси 
колку и од „другиот“. При сè што т.н. „интерперсоналност“ 
е доминанта во структурата личност, модерна верзија на 
кантијанската формула „несоцијабилна социјабилност“.

Следната, подолга севенца/приказна („Викторија 
Переира од Коритиба“) зборува за тоа дека човек неретко 
бега не само од други кога не сака да дели со нив 
„конвенционално време“ туку и од себеси затоа што не 
се поднесува таков каков што е: „Не си го поднесуваше 
телото. Не ги сакаше крушковидните гради, нозете ѝ се 
чинеа премногу слаби […] сметаше дека задникот ѝ е 
преголем“. Во обид да ја извлече од таа, според нејзиниот 
партнер Руис, кал на тешка и болна предрасуда (склоност 
кон автодеградација?), тој прави серија фотографии со 
својата мобилка на нејзиното голо тело. Последицата од 
тој насилен гест на Руис е: В. Переира му удира клоца во 
истиот момент. Иако токму тој насилен гест ѝ помогнал да 
се ослободи од својата болна траума: „на ниеден од своите 
следни партнери не му кажа дека сака да водат љубов во 
темница“; „кога еден посака голи да се фотографираат со 
мобилен, со насмевка се согласи“.

И онаа „шлаканица на животот“ или „мала суровост“ на 
изнемоштена, 88-годишна старица, и онаа пароксистичка 
потреба од себеси која го валоризира ближниот 
(„другиот“) како бреме, и грдото бреме-тело кое го презира 
Викторија Переира се вид невидливи бегства не само од 
непосредниот свет без кој не можеме, туку и од ... самите 
нас. За тие бегства романот на писателот Владимир 
Јанковски зборува со леснина и уверливост кои наведуваат 
на помисла дека сè што е кажано во тој роман е плод на 
лично, интимно искуство; дека тоа искуство е „маскирано“ 
со имиња и ликови од безброј места на Земјината топка.

За доволно упатен човек во техниката на уметничката 
проза, како и за обичен читател, јасно е дека таа леснина 
и уверливост се – „направени“. Јасно е и тоа дека и малите, 
банални вистини од нашиот катадневен живот неретко 
играат големи улоги во тој живот. Големината и важноста 
на тие мали вистини е токму тоа што ни го разоткрива 
прозата на писателот В. Јанковски: убидливо, ефектно и, во 
секој поглед, мајсторски.

(Од „Невидливите бегства од... самите нас“,  
осврт на Атанас Вангелов)



32 бр. 138 (1/2021) | Стожер

и живееше еднаш, на грст привремени адре-
си низ Соединетите Американски Држави, 
патник со индиско потекло во поодминати 

години и со сè послаб ум, а кој, поради неговата 
љубов кон глупите телевизиски програми, имаше 
потрошено преголем дел од животот на нив, гле-
дајќи ги под жолтеникавата светлина на евтини 
мотелски соби, па тоа доведе да страда од чудна 
форма на оштетување на мозокот. Ненаситно гол-
таше утрински програми, дневни контактни емисии, 
ноќни разговорни шоуа, сапунски опери, комедии, 
романтични филмови, болнички драми, кримсерии, 
серии со вампири и зомбија, сите реални шоуа на 
домаќинките од Атланта, Љу Џерси, Беверли Хилс 
и Љујорк, аферите и кавгите на принцезите наслед-
нички на хотелски империи и на самопрогласени-
те шахови, лудувањата на личности славни само 
затоа што се забавувале разголени, петнаесет-
те минути слава на младите луѓе со огромен број 
обожаватели на социјалните платформи стекнати 

С

„КИШОТ“
Салман Ружди

со нивните пластични операции со кои си додале 
трета цицка или вита става со некое ребро помал-
ку само за да ја достигнат невозможната форма на 
куклата Барби на Мател, или само поради нивната 
способност да уловат џиновски сом во живописна 
природа додека носат најтенко бикини; тука беа и 
натпреварите во пеење, натпреварите во готвење, 
натпреварите за бизнис-предлози, натпреварите 
да се добие стажантство, натпреварите помеѓу 
џиновски возила на далечинско управување, мод-
ните натпревари, натпреварите за освојување на 
наклоноста на моми и ергени, бејзбол-натпревари-
те, натпреварите во кошарка, фудбалските мечеви, 
боречките турнири, кикбокс-мечевите, емисиите со 
екстремни спортови и, се разбира, натпреварите во 
убавина. (Никогаш не гледаше „хокеј“. За луѓето 
од неговата етничка припадност и со младост по-
мината во тропските предели, хокејот, кој во САД 
беше преименуван во „хокеј на трева“, беше игра 
што се игра на трева. Да се игра хокеј на трева 
уште па на мраз, според него, беше исто апсурдно 
како да се лизгаш со лизгалки на тревник.) 

Како последица на неговата речиси целосна пре-
окупација со програмите што му се нудеа преку 
катодната цевка во старите добри денови, а сега, 
во ерата на рамните екрани, преку екрани од те-
чен кристал, плазма и органски светлечки диоди, 
тој стана жртва на сè поприсутното психолошко 
нарушување што предизвикуваше да се замагли 
и да стане нејасна границата помеѓу вистината и 
лагата, при што повремено ќе се најдеше во ситу-
ација да не може да ги разликува една од друга, 
реалноста од „реалноста“, па почна сè повеќе да 
се смета за природен граѓанин (и потенцијален жи-
тел) на тој имагинарен свет што се протегаше зад 
екранот на кој му посветуваше толку време, а за 
кој веруваше дека му дава нему, а со тоа и на сите, 
морални, општествени и практични насоки според 
кои треба да живеат сите мажи и жени. Како што 
поминуваше времето и како што сè повеќе тоне-
ше во живиот песок на тоа што може да се нарече 
нереална реалност, тој почувствува дека развива 
емоции за многу од жителите на тој друг и посве-
тол свет, чијшто член сметаше дека има право да 
биде и тој, како своевидна модерна Дороти што 
размислува да остане засекогаш во Оз; во еден 
момент, кој не може точно да се одреди, во него 
се разгоре нездрава, затоа што беше целосно ед-
нострана, страст кон одредена телевизиска лич-
ност, преубавата, паметна и обожавана Мис Салма 
Р, залуденост за која тој мислеше, сосема неточ-
но, дека е љубов. Во името на оваа таканаречена 
љубов, тој реши посветено да тргне во потрага по 
неговата „сакана“ низ телевизискиот екран, во која 

ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА
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Салман Ружди (1947) е британско-инди-
ски писател. Роден е во Бомбај, студирал во 
Англија, а во последната деценија живее во 
САД. Пишува раскази, романи, есеи, книги за 
деца. Неговите дела се преведени на повеќе 
од педесет светски јазици. Особено значајни 
и ценети се неговите романи „Децата на пол-
ноќта“, „Срам“, „Сатански стихови“, „Земјата 
под нејзините нозе“ и неговиот најнов роман 
„Кишот“ (2019), кој влезе во најтесниот избор 
за наградата „Букер“ во 2020 година.

За своите дела Ружди е добитник на некои 
од најпрестижните книжевни признанија во 
светот, како наградата „Ханс Кристијан Ан-
дерсен“, наградата „ПЕН Пинтер“ и награда-
та „Букер“.

и да е возвишена реалност во висока дефиниција 
таа и нејзиниот род да се наоѓаа, за преку неговите 
дела и со Божја помош да го освои нејзиното срце.

Тој зборуваше бавно и се движеше исто толку 
бавно, влечејќи ја малку десната нога кога одеше 
– трајна последица од еден драматичен Внатре-
шен Настан пред повеќе години, кога настрада и 
неговата меморија, така што, и покрај тоа што сè 
уште живо се сеќаваше на настаните од далечното 
минато, тоа не беше баш случај со сеќавањата од 
средниот дел од неговиот живот каде што имаше 
големи празнини и други дупки што беа пополнети, 
како невнимателен ѕидар набрзина да ги крпел, со 
лажни сеќавања создадени од нешта што можеби 
ги видел на телевизија. Освен тоа, се чинеше дека 
е во добра кондиција за човек на негови години. 
Беше висок, дури може да се каже и издолжен чо-
век, како оние исушени ликови што ги среќаваме на 
сликите на Ел Греко или кај тенките скулптури на 
Алберто Џакомети, но иако ваквите луѓе (најчесто) 
се со меланхоличен нарав, сепак тој беше благо-
словен со весела насмевка и шарм на џентлмен од 
стара школа, вредна одлика за патувачки трговец, 
што му беше занимање веќе подолго време во оваа 
негова златна доба. Понатаму, дури и неговото име 
беше весело: се викаше Смајли. Г. Исмаил Смајли, 
раководител за продажба, Смајли фармацевти-
ка инк., Атланта, Џорџија, пишуваше на неговата 
бизнис-картичка. Како трговец, тој секогаш се гор-
дееше што неговото име е исто со името на корпо-
рацијата што ја претставуваше. Семејното име. Тоа 
му даваше одредена тежина, барем така веруваше. 
Меѓутоа, тоа не беше името по кое избра да биде 
познат за време на неговата последна и сосем бу-
далеста авантура. 

(Необичното презиме Смајли, да се разбереме, 
беше американизирана верзија на Исмаил, така што 
стариот патувачки трговец, всушност, се викаше г. 
Исмаил Исмаил или, алтернативно, г. Смајли Смај-
ли. Тој беше човек со темна кожа во Америка, кој 
копнееше по жена со темна кожа, но не ја согле-
дуваше својата приказна од перспектива на расата. 
Тој стана, може да се каже, одвоен од својата кожа. 
Ова беше една од многуте работи што неговата 
авантура ќе ги проблематизира и ќе ги промени.) 

Колку повеќе размислуваше за жената во која се 
колнеше дека е заљубен, толку повеќе му стану-
ваше јасно дека толку величествена личност нема 
едноставно да падне на колена од радост уште пр-
виот пат кога целосен странец ќе ѝ каже дека е лудо 
вљубен во неа. (Не беше до толку луд.) Затоа знае-
ше дека ќе биде потребно да докаже дека е досто-
ен за неа, па затоа отсега натаму негова единствена 

грижа ќе биде да ги обезбеди доказите за тоа. Да! 
Ќе ја докаже сосем својата вредност! Неопходно ќе 
биде, кога веќе ја почна својата авантура, постојано 
да го информира предметот на својата љубов за не-
говите постапки, затоа предложи да започне препи-
ска со неа, серија на писма во кои ќе ја изложи своја-
та искреност, длабочините на своите чувства, како и 
до каде е подготвен да оди за да ја освои нејзината 
рака. Баш во овој момент додека размислуваше, 
го обзеде мала срамежливост. Ако ѝ открие колку 
навистина е скромна неговата позиција во живо-
тот, можеби таа со убав кикот ќе го фрли неговото 
писмо во ѓубре и ќе заврши со него за навек. Ако ѝ ги 
открие неговите години или изглед, таа може да се 
згрози од информацијата со комбинација на забава 
и ужас. Ако ѝ го каже името, се разбира аристократ-
ското Смајли, име поврзано со богатство, таа може, 
ако е во лошо расположение, да го пријави на вла-
стите, а да биде гонет како куче на барање на него-
вото либе би му го скршило срцето и сигурно би го 
убило. Затоа, барем засега, реши да го чува својот 
вистински идентитет како тајна, која ќе ѝ ја открие 
само кога неговите писма и неговите дела опишани 
во нив ќе ѝ го омекнат срцето, и ќе стане приемчива 
на неговите изрази на љубов. Како ќе знае кога ќе 
дојде тој момент? Тоа беше прашање што ќе биде 
одговорено понатаму. Во моментов, најважно беше 
да се почне. Но еден ден вистинското име што ќе го 
користи, најдобриот од сите идентитети што може 
да ги земе, му се откри во мигот помеѓу сонот и бу-
дењето, кога од имагинарниот свет што се протега 
зад нашите затворени очни капаци уште може да 
проникне магија во светот што го гледаме кога ќе 
ги отвориме очите. 

(Превод од англиски јазик: Милан Дамјаноски)
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(времето во нас не се поместува без нас)

о извесно време, во авионот што тонеше низ 
пластични ќесиња за да слета на aеродромoт меѓу 
џамиите, се сетив токму на она што го кажа Миле 
Пејкуре во кафулето кај трафиката. Ако мислиш 

дека имаш стапало што го немаш, зошто да не мислиш дека 
имаш време што го немаш. Но времето не е едно или две. 
Времето е плипот времиња. Кое време е наше време, вели. И 
колку трае. Голема заблуда е тоа што веруваме дека имаме 
многу време, бесконечно многу време за одлагање, рече. 
Да се одложи значи да се помести за подоцна. Што да се 
помести? Ние или времето, вели. Пред да влезам во таксито 
го слушнав мобилниот телефон во чантата. Разговорот 
траеше само неколку секунди: сега е во болница. Пет дена 
провинциските лекари ја утврдуваа причината и пет дена таа 
не се предаваше на малодушноста, како што не се предаде 
никогаш. „Ќе преживеам, а после ќе патам“, вели, се шегува 
на своја сметка, ги правда стручњаците на кои им умираат 
пациенти од слепо црево, но набрзо ѓаволот ја однесе шегата, 
ја префрливме во главниот град, а специјалистите открија 
дека ѝ пукнал чирот за кој не знаеше, го пробил желудникот 
одзади, се воспалила утробата. Хирурзите направија сѐ што 
можеа; операцијата траеше пет часа. Ја гледам низ стаклото 
од терасата на шок-собата. Косата ѝ е крената високо над 
челото. Белите влакна ја собираат како во мрежичка. По 

П
1.

ИЗВАДОК ОД РОМАНОТ 
„ФАНТОМСКО 
СТАПАЛО“ ОД БЛАЖЕ 
МИНЕВСКИ (МАТИЦА 
МАКЕДОНСКА, 2020)

брчките се лизгаат ежави зраци, паѓајќи на металниот држач 
од креветот. Гледам дека жилаво се бори со темнината, се 
обидува да ги одлепи клепките, но нема сила да ги отвори 
очите. Помислувам дека сака да се увери дали уште стојам 
до болничкиот кревет со тркалца што го туркаат кон 
салата за операции. По неколку минути докторот го отвора 
прозорецот и со неколку збора соопштува дека треба да 
бидеме спремни на сѐ, па дури и на најлошото. Мислам оти 
сака да каже дека сѐ останува во владение на севишниот, 
вербата во исцеление и силата на болниот што се бори 
за живот, си реков гледајќи како таа се обидува да живее 
малку за себе. Првпат живее за себе, помислив, и знам дека 
не знае да се снајде. Ги бројам трепетите кога ќе вдиши и 
кога ќе издиши. Ветрот удира во прозорците. Гавранот со 
избледен клун, долетан од минатото, се нишка на сувата 
гранка над терасата: „Времето во нас не може да се помести 
без нас“, вели и го снемува во модриот скреж над зградата. 
Како се најде тука, си велам. Зарем не го оставив во она што 
го нема, помислив. 

По погребот останав три дена во куќата без да ги гасам 
ламбите. Миле Пејкуре доаѓаше да провери како се 
снаоѓам со загубата, со беспомошноста. Последниот пат ме 
убедуваше дека мртвите спијат, дека не страдаат; потребен 
е само познат мирис или допир за да осетиме дека ги имаме 
до нас, иако реално ги немаме. Го слушам делкањето на 
каменот во дворот, и знам дека Симон не заминал од моето, 
заминал од своето време, вели. Во нас постои сведок на она 
кога сме биле заедно, поинакви од сега, поубави, помлади 
и подобри. Понекогаш сето тоа се враќа со насмевка што 
доаѓа без најава, или солза што ќе ја осетиш дури кога ќе се 
лизне по образот, рече загледан во снегот што се трупа на 
оградата. Тагата е отсуство, а ние отсуство не признаваме. 
Признаваме само променето присуство, заврши и го шмркна 
кафето. На крајот тој замина, а јас останав да се спремам и 
да тргнам колку што може порано за да стигнам на „Мундус 
вини“ во Нојштад. Во лесниот дремеж пред мугрите 
постојано како да очекував да заѕвони телефонот на 
масичката, го чекав повикот што го пропуштав, смислувајќи 
некакви оправдувања пред совеста. И не само тогаш, и 
потоа, со денови, чекав да се јави. Да заѕвони телефонот, 
да ја слушнам како дише, а кога ќе сфати дека ме добила, 
да го претвори дишењето во радост, иако знам дека одвај ја 
издржува болката во коленото од која не може ни да стане, 
да се движи. 

(мрморењето како стручно мислење)

Во хотелот во Верона, во паузата меѓу две 
дегустации, го чувствувам мирисот на нејзините 
трандафили во дворот. Го барам во вината што 
ги оценувам, но таков мирис не можам да најдам. 

Денес требаше да бидам таму, си велам, да запалам свеќа, 
мина веќе толку време, а јас еве одново барам изговор за 
отсуството. Тебе сега не ти значи ништо дали лажам или не, 
но јас веќе знам дека некои деца не ги заслужуваат своите 
родители, помислив гледајќи низ отворениот прозорец во 
Понте Скалиџеро. „Не биди патетичен“, вели мувата што шета 
по первазот. „Прочитај го епилогот на ’Татковци и деца‘, од 
местото што почнува со постојат мали селски гробишта, 
за да ти стане јасно дека животната несреќа треба да се 
опише детално, а потоа само да се укаже на последиците“, 
вели. Го префрлам телефонот во другата рака, обидувајќи 
се да се сетам на гласот. Во меѓувреме се појавува нејзиниот 
број на екранот, го допирам со показалецот и, пред да го 
чујам титкањето што не прекинува, измрморувам: Тој замина 
со четириесет и седум. Поминаа уште триесет оттогаш. 
Дали се собираат или се вадат?

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА
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...

Не ќе останеше докрај во твојот поглед
одразот на мојата совест,
ако барем за миг затвореше очи пред денот што се роди
зад блесокот од жолтото лисје сред есен.
Не ќе видеше докрај во мојот поглед
одраз на твојот страв,
ако барем за миг затворев очи пред ноќта
што ја свена светлината кршејќи ја во твоето небо.
Не ќе останевме докрај во ова време
безвремено глуви и слепи,
ако барем за миг отворевме очи пред сопствената слика
што ја насликавме без бои и платно.
Не ќе видевме вистина што е, 
ако не пораснеше дрвото во нашите сенки
што ги ловевме за да избегаме од себе.

(1990)

ТРИ ПЕСНИ

Тишина

Тивки се одаите 
кои одамна зјаат празни
без никаков знак на живот
та дури и спомените се отселени 
во некој друг дом
поделени на „твои“ и „мои“
како да се покуќнина 
која и онака нема да се користи 
во новото живеалиште.
Тивки се ѕидовите 
од кои нашите воздишки испариле
како вода за чај 
ставена на стариот шпорет
и заборавена на напукнатите рингли
дур не прегори и последната надеж
да ни замириса душата на нане
пред зимата која доаѓа
а во која нема да сме заедно.
Тивка е градината 
во која одамна ништо не цути
со паднати лисја 
кои крцкаат под нечии туѓи стапала
како да кинисале некаде
а сепак никаде не одат
туку само ги покриле нашите чекори
во обувките кои повеќе не ги носиме
претесни за нашите желби.
Тивок е градот
во кој еднаш се сретнавме
а се разделивме неколкупати
и улиците повеќе не зборуваат
ниту стреите шепотат
а под нив повеќе ги нема сенките
на младите љубовници кои ги среќававме
чии копнежи остареле од чекање
на нови, подобри времиња.
Тешка е тишината во нашите срца.

(2021)

...

Чинам никогаш не бев заспала,
крај тебе,
во тивки ноќи.
Чинам никогаш и не бев спиела
сиве овие години.
Бели птици на јаве гледав,
а на сон крилја немаа,
пролетни дождови го плавеа светот,
а на сон калишта ме преплавија.
Се плашев да заспијам,
години минаа,
се плашев да сонувам,
сликите изгореа.
Чинам со години не бев очи склопила,
а се чувствувам како воопшто да не сум се разбудила.

(1990)

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА

Ана Бунтеска
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МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК МЕЃУ ЛИНГВИСТИКАТА 
НА КОРЕНОТ И ЛИНГВИСТИКАТА НА КОДОТ
(НА ФОНОТ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И СВЕТСКАТА ЛИНГВИСТИКА)

‒ СИНОПСИС ‒

1. Лингвистиката на коренот
„Лингвистиката на коренот“ е чедо на романтизмот. 

Денес би ја нарекле и ретроградна, поради нејзината ре-
тровертна перспектива од која вртоглаво заболува гла-
ва поради кладата, зашто целта ѝ е кладистичката про-
екција од она митско време кога по светов скитничеле 
бесконечен број орди и племиња.

Лингвистиката на коренот може да се именува и линг-
вистика на кладата, зашто е составена од гранки, од чии 
лисје не се гледа шумата: шумата во која (според браќа-
та Грим) заскитала Црвенкапа или димната гора што го 
маѓепсала Кралета Марка (според Блаже Конески). Пре-
секот им е ист: волкот!

Лингвистиката на коренот е чедо на Божјата промис-
ла, но не во манастирска туку во кабинетска смисла, за-
што коренџиите ковеле ли ковеле корени во доматната 
бавча на камените небеса. Чиста форма! Беспрекорно 
кристална бесмислица!!! Но, само од аспект на совреме-
ните јазични погледи на светот...

Според еден разузнавачки допис, преточен прво во 
анегдота, си бил еднаш еден судија со претходно фи-
лолошко знаење кого кралот и/или кралицата го беа 
пратиле, т. е. го назначија да биде управител на – според 
старата мапа на светот – крајот на светот, што ќе рече во 
Индија, поточно во Калкута, во Бенгал, каде што се го-
вори бенгалски, всушност, до кај што досегала кралска-
та повелба. И судијата си ја фати онаа судиската, тој те 
тужи, тој те суди, а некој си обвинет домороден, што ќе 
рече со роден бенгалски јазик, кој дочекал да биде суден 
од странец, за да се ослободи од вината му ги поддал, 
што ќе рече, го поткупил со некои свети книги што се ви-
кале веди и биле пишувани на еден далноисточки древен 
јазик смс-крт.

Според кралските кртови, судијата само што ги видел 
списите, извикал на својот судим јазик ви ар д’сејм, што 
би се рекло на друг но не дотолку а сѐ така источки јазик, 
сашти сме. И не се знае кој бил посаштисан оти иста им 
била семката што про’ртела во корен. 

И така во таа дамнешна 1788 година започнала лингви-
стиката на коренот... Сѐ друго е историја на лингвистиката, 
од Франц Боп преку Николај Јаковлевич Мар до Валтер фон 
Варбург, што ќе рече, но по друга паралела, – македонска: 
од времето на првите книги на Ј. Крчовски и К. Пејчиновиќ 
преку „Очерки по македонској дијалектологии“ и „Македон-
ские кодики“ на А. М. Селишчев до „Историја на македон-
скиот јазик“ на Б. Конески. 

А токму некаде во дамнешното време, романтичарско 
и офицерско та шарлатанско, во срцето на Империјата се 
роди највеликиот меѓу поетите, Џорџ Гордон Бајрон, кој со 
таен указ, само што потпркнал во едно убаво момче подго-
твено да ја најде стара Троја, строго доверливо бил пратен 
во највжештените тогаш точки на светот, кај што се суди-

рале интересите на сите можни империи. И се нашол на 
диван кај Али-паша Јанински...

И им останало од тоа време на лингвистите да му се 
восхитуваат на сер Вилијам Џонс, а на книгољупците на 
Странствувањата на Чајлд Харолд.

Денес многумина скрито ги почитаат обајцата како ос-
новачи на идните тајни служби, чиј корен бездруго е во 
византиските, особено ако се имаат предвид приказните 
дека Александар Македонски, кој стигнал до Индија, таму 
ја заглавил, од коренот на истата политика, а Али-паша Ја-
нински, првиот протектораџија на светов и веков, бил само 
корен за сите идни банана-држави (според дополнетата 
тревка во тајниот рецепт за производство на миро, т. е. цр-
ковно масло), а соперник му бил Џеладин-бег од Охрид во 
спрега со владиката Калиник, лекарот Залокоста и никако 
без капиданот Кузман. 

Токму тогаш во тоа време, – империјално та колонијал-
но, се заговара лингвистиката на коренот, која фатила 
плодна почва во германската средина, и долги се тие при-
казни како и каде се развивала во егзактна наука, која се 
заплеткала токму на Плетвар (потем некоја година откако 
Густав Вајганд веќе ја беше имал објавено „Етнографија 
на Македонија“), а ја отплеткале магариња кои восхитено 
биле кодирани со една од првите светсковоени шифри ма-
кедонско перпетуум мобиле, врз мотивираната врска меѓу 
формата и содржината на коренот прп- од кој се изведени 
и глаголот и именката прпа во смисла: Машината прпа, 
прпа му е, а од истата основа е изведен и зборот прпало, 
што опфаќа и човек и машина. Не е исклучено дека од ис-
тиот корен е и зборот пропелер, зашто и магарето летало, 
ама ниско...

И така, од Златното магаре преку прилепските мага-
риња, стигнавме до лингвистиката на кодот, токму преку 
кибернетиката (управување со машините...), од која ќе 
произлезе теоријата на информацијата, откако претходно 
веќе била пробиена, т. е. декодирана германската енигма, 
од јазикозналци со ука универзитетска, кои можело да ги 
има само во централноевропската империја, но не без оние, 
инаку природно интелигентни, од краиштата во кои засед-
нале Али-паша и Џеладин-бег, а чии предци ќе ја населат 
пограничната линија меѓу двете империи, па ќе го состават 
Ерлангенскиот ракопис на општ јужнословенски јазик, со 
поздрави и честитки отпосле сплетени во руковетите на 
Мокрањац.

Огненото вкрстување (според дихотомиите на општата 
лингвистика: синхронија – дијахронија, парадигматика – 
синтагматика) ги поврзува во семиоза 1. лингвистиката на 
коренот и 2. лингвистиката на кодот по линии на хоризон-
тала и вертикала со 3. поезијата на Едгард Алан По и со 
4.бесконечно множество студеновоени праќачи на една 
иста порака, секако, не без линиите ареални и телекому-
никациски. По е препознатлив по гавранот, а студеновое-
ните праќачи на една иста порака по геслото: кога сите 
линии ќе прегорат. Гавранот е сличен самиот на себеси, 

Димитар Пандев
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т. е. на својот глас што не образува фонема (знак – икона), 
а праќачите на – мандрагора (знак – симбол). И бидејќи 
беспочвени и безогнишни, секогаш носат корен во саксија 
од своите штали (Авгиеви) и прирачно оружје од праисто-
риско и библиско време (од цара Давида): камен што може 
мозок да скрши, – од мозок на човек (дури и на далечина, 
со помош на прачка, т. е. тегнало) до мозок во центар за 
врски, што ќе рече: и компјутер (дури и од оние во лимени 
хангари а со иста функција како лимен барабан, но со под-
руг дострел: отаде планините (не само во референцијал-
но физичка туку и во апстрактно ултрамонтанска смисла, 
сопрво извежбана на планинчето Али-пашино со поглед 
на флотата британска, а првпат огнено крстено во Река, 
во близина на манастирот Свети Јован Бигорски, според 
записите на едикојси што им се претставил на положани 
и дебрани Бугарин со српско име Њубомир и презиме на 
-ич, потем она време кога таму се разминале А. Белиќ, ве-
рен поданик на регентот српски, и А. М. Селишчев, еден 
од последните стипендисти на царот руски. И ќе ни тре-
ба барокна га-га софра (каква што можел да изеде само 
Ѓурчин Кокале) да ги испораскажеме сите нивни прежи-
велици и моќна ги-га дигитална култура да ги сочуваме 
за идни поколенија, се разбира, според придобивките на 
лингвистиката на кодот. 

2. Лингвистиката на кодот е чедо на човековата 
промисленост, но во онаа смисла во која последниов збор 
со соодветно гласовно приспособување го зацврстил сво-
ето значење во германско-руската миксоглотија и ота-
де во руско-бугарската, што ќе рече и на современ бугар-
ски јазик. „Промишленост“ на бугарски е чист русизам, а во 
рускиот – стар германизам, според чудесните патишта на 
културната лексика, на чиј прв историски вагон е зборот: 
колце, а на еден од последните, според престижната бу-
гарска литература по ова прашање, е гума, – а колцето без 
гума не го бива. А сопрво од бугарски на македонски е пре-
веден со: промисленост! И така до денешни дни!!!)

Најистакнат меѓу првите проучувачи на кодовите ќе стане 
лингвистот што сакаше да биде и да остане (што би рекол 
Шолохов: каков беше, таков остана) филолог: Роман Јакоб-
сон, кој милувал да го викаат и втор свети Кирил, првоучи-
тел словенски, оти на него се угледувал... а од вторите кои 
ќе се прст и плева, чпиуни од ред и сите со кодни имиња, 
оние за една употреба со аналогни, пософистицираните со 
нумерички, според моделите на теоријата на информација-
та, ќе се профилира ликот на Џемс Бонд. 

Првиот му ја откажал верноста на Јосиф Висарионович 
Џугашвили-Сталин, а вториот ѝ се вети на кралицата бри-
танска. Таков го создадоа на платно, таков и остана во ди-
гитална форма.

И Роман Јакобсон и Џемс Бонд првпат дојдоа во Охрид 
во иста деценија во охридското кино, кое во тоа време од 
„Моша Пијаде“ стана „Григор Прличев“. И јас таму бев и ги 
видов! Роман застана на говорницата и зборуваше за – што 
друго ако не за – свети Кирил Солунски, а Блаже Конески 
ја искористи клучната метафора на теоријата на информа-
цијата за да им го доближи Охрид на научниците од сиот 
свет, а најмногу на Јакобсон: Охрид е прозорец во светот. 
Таков бил и во 19 век, таков остана и во 20 век. 

Роман стана популарен благодарејќи му на Клод Ле-
ви-Строс, и се стекна со светска слава како фонолог со ше-
сте предавања за звукот и значењето, во кое почесно место 
има ГАВРАНОТ кој постојано повторува едни исти звуци, а 
Клод слуша ли слуша во првиот ред, а двајцата со дипло-
матско искуство. 

Роман во славистиката се проби благодарејќи им на пол-
ските вљубеници во американската лингвистика и особено 

на новосадската лингвистка Милка Ивиќ, родена во Бел-
град, инаку внука на српски дипломат и скопски боем, те-
леграфист по род кој не мрдна повисоко од потпоручник, 
поради лошо друштво откорнатици од родот свој во туѓи 
служби. 

Ивиќ сопрво ги изложи своите современи лингвистич-
ки тези во Њубљана, а ги отпечати во списанието на 
Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература 
„Литературен збор“ во Скопје и му го дала првиот при-
мерок лично на Јакобсон. И му се посвети, меѓу другото, 
на финесите на македонскиот јазик, особено на струк-
турнофункционалните и когнитивнокултуролошките 
особености својствени само за македонскиот јазик. Во 
семејството на словенските и лигата на балканските ја-
зици!

 Се разбира, не без примери. Зашто треба да се навед-
неш над изворот, што ќе рече над текстовите и да ги 
сортираш во свој личен филолошки багаж (сместен на 
орелски клун, што би рекол нејзиниот Ромка) и да ги де-
тектираш со лингвистичка интуиција. А на Милка ѝ биле 
доволни само оние од „Граматиката на македонскиот 
литературен јазик“ на Блаже Конески. 

А секој писател нуди свој прилог кон граматиката на 
литературниот јазик, како што сугерира Лео Шпицер, 
идеологот на европоцентричната култура во Америка. 
Ги поврзеш ли, ги зајазлиш ли, што би рекле Владо Ма-
лески и Ристо Лазаров, јазикот е пред тебе, со орелски 
клун, треба само да го видиш, низ прозорецот што го ви-
каат виндоус.

И не знаеш веќе кого да го слушаш за коренот лингви-
стички. Судијата од Калкута кој во англиското виндоус 
ќе ја гледа реката Инд и земјата Индија (оти најквали-
тетното британско стакло да ти било од најситната пе-
ска индиска), специјалистистите по виндологија или...

А го отвориш ли прозорецот охридски и македонски, 
медиумскиот прозорец на македонската литература, 
ќе те заплисне (теоријата на) бранот (Јохан Шмит) и на 
стихијата (како на времето што го заплиснала Григора 
Прличев пред платото на свети Климентовата црква, 
оној ист бран што ја негира толку дамна – само што се 
појави – теоријата на коренот, па ќе биде заменета со 
закономерна морфологија. И што прерасна во (теорија 
на) народна стихија, па во теорија на народни јазици, па 
на литературните јазици (според законот на хиерархија 
својствен за системите знаци). А од нив плипот теории 
кодирани со метафори: од теорија на никулецот преку 
теоријата на јазлите... 

А јазлите ја чуваат меморијата, беспрекорно е преци-
зен Дејвид Хофман во 1953 година, ловејќи му ја мис-
лата на Роман Јакобсон низ коридорите на Институтот 
за технологија во Масачусетс. Чиста алгоритамска пре-
сметка подготвена за декодирање затемнети историски 
податоци, а заснована врз социјалната лингвистика која 
Крсте Мисирков ја совладал следејќи ги импулсите на 
прогресивните славистички школи на своето време што 
така прецизно ги посочува во својата „За македонцки-
те работи“ (1903). А по него и Јакобсон! И, се разбира, 
Дејвид Хофман! 

И секој народ има своја културна меморија заснована 
врз конвојна кодикологија прецизно зачувана во при-
родната поврзаност на јазичните јазли. 

Во тој поглед, Блаже Конески е бескомпромисен во 
победоносната 1945 година со геслото со кое лингви-
стиката на кодот целосно се разотвора во својата исто-
риска, футуровертна, перспектива: „Наша е иднината, а 
тоа значи, наше станува и минатото“. Зашто, го погодиш 
кодот, сите прозорци ти се отворени! На еден клик!!!
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Ерол Туфан

	 Всушност,	ако	Бодлер	во	Рубенс	и	Рембрант,	Микеланџело	и	Леонардо,	
Вато	и	Пиже,	Делакроа	и	Гоја,	ги	идентификува	„светилниците“	од	доменот	на	
уметноста,	тогаш	Ерол	Туфан	со	книгата	Несоници	ни	приложува	и	листа,	но	и	
аргументи	за	изборот	на	99	најизвонредни	творечки	личности.	
                                                       

	Владимир	Мартиновски

	 Низ	 своите	 99	 несоници,	 поетот	 ни	 ги	 претставува	 столбовите	 на	
општочовечкиот	уметнички	пантеон,	оние	носители	на	божествената	светлина,	
ингениозни	пратеници	на	Бога	во	оваа	„долина	на	суетата	и	плачот“,	без	кои	е	
незамисливо	да	се	говори	за	постоење	на	цивилизација	на	нашата	планета.				
                                                                  

Венко	Андоновски	

Ерол Туфан е роден во 1959 
година, во Гостивар. Студирал 
право во Скопје и Конија. Се зани-
мавал со политика, новинарство и 
фланерство. Работи како самосто-
ен адвокат во Истанбул. Објавил 
книга есеи Книгољубецот (2006 
и повторно во 2011) и две книги 
поезија: Балкански син (2013) и 
Камчето од Вардар (2016). Кни-
гите се преведени и објавени на 
српски јазик (2016 и 2017). Член 
е на Друштвото на писателите на 
Македонија, Удружење књижев-
ника Србије и на Турската асо-
цијација на писателите. 

ПНВ	Публикации

Несоници“ – како елитна колекција од 99 творечки не-
соници понесени од делата на великаните на светската 
уметност;

„Несоници“ – како поетско-есеистичка „лична енци-
клопедија на врвни уметници“1 инспирирана од „личниот му-
зеј на предмети дома“2; 

„Несоници“ – како голема и моќна херменевтичка планина 
на светската ингениозна творечка палета;

„Несоници“ – како отворена метаполемика и величествена 
филозофска полилогија на творци-великани; 

„Несоници“ – како отворена поетско-филозофска метапо-
лемика на поетот со есеистот – во себе. Но, и во нас;

„Несоници“ – како филозофемско-поетски „мозаик“ кој 
успешно ги возобновува и нашите, некаде длабоко во нас, 
просеани, потенцијално составливи мозаици, кои ги составу-
ваме целиот живот; 

„Несоници“ – како голем поттик за македонската литера-
турна критика која со восхит го удостои ова дело.

Но што се, всушност, „Несоници“, и од каде ни доаѓаат? 
„Несоници“ е дело на реномираниот автор Ерол Туфан, кој 

речиси еднакво ѝ припаѓа и на македонската и на турската 
литература, кој е член на неколку здруженија на писатели 
на Балканот, како Друштвото на писателите на Македонија, 
Удружење књижевника Србије, и ФТП-Фондација (Вакуф) на 
турските писатели со седиште во Анкара. 

Туфан, кој е искрен вљубеник во роднокрајната македон-
ска, но и литературата „по корен“ – турската, овој пат е от-
ворено фасциниран од светските велемајстори на речта. И 
дело е ова на повеќедецениска градба, која расте низ авто-
ровите творечки несоници. 

1 Ерол Туфан: Несоници. – Скопје, „ПНВ публикации“, 2020.
2 Ibid.

РАСКОШЕН ПОЕТСКО-
ЕСЕИСТИЧКИ МОЗАИК
(КОН „НЕСОНИЦИ“ ОД ЕРОЛ ТУФАН)

КРИТИКА

Оној Туфан, кој растел во високоинтелектуален амбиент 
на енциклопедиска ерудиција, понесен од татка си, углед-
ниот универзитетски професор од светско ниво – Муза-
фер Туфан;

Оној Туфан за кого – да се вдишува – значи да се чита од 
најмали нозе, да се „впиваат“ светските интелектуални и 
творечки сокови – низ мисла и низ стих;

Оној, за кого исконски и врвен предизвик е да се 
растајнува – што е уметноста, што е творештвото, што се 
феномените на битисувањето?

Оној Туфан кој обожава да мудротвори низ стих, но и да 
поетизира – преку есеј;

Оној за кого несониците – се творечко злато, оти од нив 
се „раѓа“ – Ars Poetica-универзумот;

Оној – кој нè поттикнува да се вивнеме кон – творечко-
то совршенство, составувајќи свој, сопствен потенцијален 
„мозаик“ од мудромислија.

И така величествено, стих по стих, здив по здив, поетот 
ги опева и толкува уметничките феномени.

Оваа мисија за респект, остава трајни вредности кои 
веќе спаѓаат во светското културно наследство оти се 
авторска поетско-филозофска реплика на врвните енци-
клопедии на историјата на уметност.

Растен низ колекции на монументални дела, но и задоен 
со маестрални уметнички и филозофски дела, страстен и 
верен книгољубец, но и раскошен мудромислител-сти-
хотворец, Туфан е изграден творец, еден од столбовите 
на својата книжевна генерација, која негуваше високи 
стандарди во книжевноста, во уметноста и во филозо-
фијата.  

Искрено восхитен од културната боемија, понесен од 
шмекот и харизмите на светските великани, но и искрен 
почитувач на роднокрајното, нашето, своето, кое за него е 

„
Кристина Николовска
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свето и возвишено – Туфан е наполно оригинална твореч-
ка појава со изградена автентика.

Иако Туфан припаѓа на автори и кричари кои не се филоло-
зи, и самиот истакнувајќи дека е правник, очигледен е него-
виот респект кон „јадрото“ на македонската книжевна оска. 

Но тој, како творечка појава во македонската современа 
и најнова македонска книжевност, е важен, суштински тво-
речки ентитет. Како таков, Туфан има суштинско значење за 
повеќестрано растолкување на суштините, сржта на маке-
донското перо на 20 и 21 век. Туфан фактички припаѓа на 
интелектуалното јато на творците кои мислат и пишуваат 
на македонски јазик (иако веќе одамна живеат и творат во 
друга јазична и културна средина), давајќи и една друга, 
себесвојствена, различна, а сепак овдешна димензија на ко-
лоритност на македонската литература. Такви примери по-
стојат во другите литератури, на пример: Кафка и Цвајг во 
германската, Бекет и Цара во француската итн.

Тој е промислувач кој ја облагородува литературата на ма-
тичното тло каде е роден пред сè со есеистичко-поетски пе-
ења кои се вклопуваат во хорскиот пој на модерните текови 
на македонската, и пошироко, балканската литература. 

Мотивација за овој творечки зафат е потребата од разго-
вор со врвни светски писатели, уметници, сликари, скулпто-
ри, уметнички фотографи, драматурзи, поети, филозофи, фе-
номенолози. И тоа разговор преку – стих, стих-филозофема, 
стих-мудромислие. Нивните епохални творечки дострели за 
авторот се инспирација која се „раѓа“ од „утробата“ на тво-
речките несоници.

Во делото се вткаени драгоцени цитати од врвни светски 
творци преку кои оваа метаполемика расте и кон нас, оние 
кои страдаме од свои несоници. Но, и ние имаме свои потре-
би за растолкување на нештата, и тоа во време кога несони-
цата е – нашата „денешница“ или пак ноќна мора.

Несониците се голем „извор“, голема инспирација, голем 
творечки вулкан кој Туфан ни го отвора на најубав начин. 

Преку ова монументално дело сфаќаме дека, всушност, – 
сè е мозаик. Мајчиното млеко, воспитувањето, образовани-
ето, културата, науката – сè што сме впивале низ годините, 
сè она што е наталожено во нас, еден ден, поточно – една 
ноќ, преку несоници почнува да се преточува во – виделина. 
Творечка... Ars Poetica-потенцијал кој е длабоко напластен 
во нас. 

И така, ние стануваме вистински „рудник“ кој е видлив 
само за несониците, оти тие се постилката на нашата идна, 
нова „рожба“ – ненапишата енциклопедија – во нас.

Но каде нè води мудростишјето на Туфан? Нè води низ 
светските најпрестижни музеи, галерии, саеми во светските 
метрополи, но нè води и кон светски познатите „судници“, 
„невидливи“ обвинителства, за никогаш необелоденетите 
пресуди, како онаа на Кафка. Пораките од делото нè соо-
чуваат со грубата реалност на житијата на великаните, при 
што фасцинира длабоката упатеност, задлабоченост, про-
никливост на Туфан, кој со невидена страст и со уверлива 
драматика нè соочува со откритија, согледби, импресии и 
толкувања за животот и делата на творците-великани. 

Но авторот нè води и кон – оние кои го „навестуваа Рајот 
што го нудеше Данте.“ Нè води и кон внатрешната историја 
на творечката светлина, креативниот разден, филозофските 
„бели мугри“... 

И тука раскошно се распукуваат есеизмите преку прашања 
од типот: Дали Шекспир е авторот во кој „напросто е собра-
на сета мудрост“, „Или пак ќе речеме дека тоа се колективни 
умотворби / На најумниот Англичанец во елизабетинскиот 
период,“ (...). – И тука Туфан е расен филозоф на теориите на 
уметностите, но и уметник на поетизираната херменевтика.  

И во сето тоа, драматично ја открива „срцевината на музи-
ката“, но и срецевината на Ars Poetica-потенцијалот: 

Ноќе не спијам
Фантазирам
Утрото треба да ја
Породам
Сериозноста на вистината

Растолкувачката херменевтика на животот кај авторот Ту-
фан се објаснува преку омилениот Дени Дидро, со кој авто-
рот растел:

Му појде од рака на Дидро – влезе во 
                          секој дом
И го натера секого да чита член по
                          член
Од значењето на поимите – зборовите
                              како
Основни алатки со кои го толкуваме
                       животот.

Како и секое врвно дело, книгата „Несоници“ има извон-
редно естетско ликовно и графичко обликување, достојно 
на реномираниот издавач „ПНВ публикации“. Делото има 
брилијантно стилизирана корица и дизајн, има и цела излож-
ба во книга – репродукции на уметнички слики од Стефан 
Хаџи-Николов. Корицата на книгата, атипичниот формат – се 
вистинско уметничко дело.

„Несоници“ – како творечка утроба, постилка, од која се 
породуваат вистини, Ars Poetica-вистини, оние кои се најза-
сегнати за смислата на речта, речта која овој пат брилијантно 
извира од два извора – поетскиот и есеистичкиот. Од таков 
„сон“ растеме и ние во оваа фасцинантна книга, рассонувајќи 
се во оазата на несониците – како иконски глас на демијур-
гот, кој ги распослал своите зраци – како врвни творци низ 
целиот свет...

Колекционерот на тие најскапоцени зраци – е Ерол Туфан. 
Оној, кој ни ги принесе на златна чинија, од стихови и мудро-
мислие, оној кој во себе негува и носи 99 гласови и умови на 
генијалци, поети, сликари, раскажувачи, фотографи, боеми, 
фиолозофи, волшебници на творештвото...

„Несоници“ ќе остане за навек ремек-дело на овој хибри-
ден жанр: поетско- есеистичка енциклопедија, која одлич-
но звучи на македонски јазик.

„Несоници“ звучат моќно, оти само тој: 

Одвај чекаше да „втаса“ утрото
„Дисциплинирано“ да се дружи со
                         музите...

„Несоници“ како виталистички принцип, каде творештвото 
е највисок и врвен витализам, каде сосема јасно е дека:

(...) времето ќе нè земе, но само
                физички ќе нè одвее,
А нашите песни ќе останат и натаму да
            одекнуваат во вечноста.
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ако сите му го препознаваа името, го читаа без 
присила, а потоа и во лектирите, го запираа на 
улица, му бараа да сподели што мисли – за мене тој 
секогаш беше мојот татко. Оној што ги поставува 

правилата, што подучува и прекорува. Строгиот татко од 
кој се плашев кога е лут, зацрвенет во лицето, спремен и 
да удри. Но, и оној кој ни носеше грстови чоколади и ми 
оставаше, со посредство на Дедо Мраз, купови книги под 
елката. Оној кој ме носеше на риболов, кој и се лутеше кога 
повеќе ќе уловев од него и покрај неговата најсовремена 
јадица, јас пак со мојата од стап, малку олово и краток 
конец, а сепак среќен што делиме пасија. 

Ги паметам нашите излети и трки по полјаните во Сарај, 
летувањата во Отешево. Го паметам истоварувањето 
на шестмината од фиќото, налегнато под куферите и 
неизбежната машина за пишување кај нозете на мајка 
ми. Кога ќе погледневме што сè сме извадиле од него, се 
фаќавме за глава. Кога ни пукна осовината на Плетвар, му 
ставија тракторска. И нè носеше секаде каде што ќе нè 
навееше ветрот.

Не му го сакав, тогаш, творењето. За мене, неговото 
творење беше еднозначно со тишина. Поради него, уште 
од мали моравме да научиме тивко да зборуваме, тивко да 
се движиме, да се обидуваме да бидеме незабележливи. 
Тој пишуваше, а ние без показ за нашето присуство. Не 
беше лесно, ние четворица – од најголемиот до најмалиот 
јаз од 12 години. Тогаш, не ми беше убав. Знаеше да згрми 
од кај машината за пишување, да се втурне низ вратата и 
да нè извади од памет, сите. – Тишина!

Огнена Никуљски

МОЈОТ ТАТКО ИЛИ КОЛЕ 
ЧАШУЛЕ – КАКО МИЛУВАТЕ

АМАРКОРД *

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

Не ги разбирав неговите избувнувања, неговата 
отсутност од нашето секојдневие. Имав чувство дека му 
пречиме, и јас и сестра ми, и браќата. Најубаво ни беше кога 
ќе завршеше некое негово писание и ќе се разведреше, ќе 
почнеше да нè забележува и дружи. До следниот почеток 
на некое друго писание. Тоа меѓувреме, од едно до друго 
писание, беше нашето време. Но, мислам дека длабоко во 
себе никогаш не му го простив смртниот грев – во потрага 
по тишина, ја истури наземја баклавата на баба ми. 

И присутен и отсутен, постојано нè поправаше во 
говорот, во изразувањето, во пишувањето. Можеби 
затоа никогаш не го прифатив скопскиот говор како свој. 
Изградив врз неговите подучувања свој говор со кој и 
денес не се вклопувам во општите трендови. Многу сум 
му благодарна за тоа, ми даде обележје кое ме разликува 
од другите и ме прави своја. Нешто што постојано го 
истакнуваше како ихтиза. 

И секогаш ни велеше дека треба да живееме така што 
да не посакаме да се плукнеме кога ќе се погледнеме во 
огледалото. 

Ми врежуваше во главата зборови најчесто и со показ. 
Кога ќе приметев нешто, ми велеше дека човек треба 
да го даде максимумот во она што го прави, и ако веќе 
сум решила да метам не е доволно само да приметувам 
туку тоа темелно да го правам, со метлата. Имаше 
доблест да копа по преданијата и записите и да изнаоѓа 
подзаборавени зборови, и да создава нови. Денес сигурно 
ќе си ги корнеше и оние малку влакна што му останаа 
на главата пред сите таргети, имплементации, коучи, 
мрчндајзери, бекстејџови, инфлуенсери ... Или го фатила 
имела од превртување во гробот. 

Ме научи да домислувам, не само да мислам. Црнила-
та да ги растајнувам, ако можам, ако не, да не ги ставам 

И
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присрце како порази туку да земам ука од нив, настојчиво 
да се Вомјаз-ам на глупоста и да не допуштам да ме 
фати Имела од нејзиниот Вител, иако Вејка на ветрот 
сепак да Простум-ам. Ме научи и преку својот пример 
и преку своите дела. И многу сум му благодарна за 
тоа. Остави завет да војуваме со и за нашиот богат, но 
недоволно внедрен и чествуван македонски јазик. Да не 
потклекнуваме пред Горчила-та. Од каде и да доаѓаат. 

Ме однел во Канада, но, поради возраста, оттаму имам 
само слики и раскажани стории. 

Ме однесе во Боливија. Таму научив да ја љубам 
природата и отворените души на Индијанците, 
пријателите на татко ми. Нагледно да видам како она 
што во природата е мало и закржлавено овде, расте и 
се развива до недомислени димензии кога си е свое на 
своето. 

Во Перу не сакав да одам. Имав 18 години, вљубена 
до уши и прва година факултет, кога ме повика на 
разговор. Ми кажа дека му понудиле и прифатил да 
биде амбасадор на Југославија во Перу. Имав слушнато 
за земјата, но имав многу малку знаење за неа. Жестоко 
се спротивставив. Не можев да замислам да се одвојам 
од мојата Њубов. Ме ислуша и ми рече: довери ми две 
години од твојот живот и дојди. Ако потоа сакаш да се 
вратиш, нема да ти стојам на патот. Го послушав, не затоа 
што мислев дека е мудар туку затоа што не најдов нешто 
со што да го израмнам тасот на вагата. Отпосле му ја 
видов мудроста.

Не зажалив поради тоа. Напротив. Светогледот ми 
се прошири, и преку неговиот пример станав човек кој 
умее да ужива во разликите, во инаквите гледања на 
светот, во секојдневијата на другите и во туѓите адети 
и преданија. И се вљубив во јазикот и во литературата. 
Ми станаа животна потреба што ја потхранувам и денес.

Стана – писателот Коле Чашуле – многу подоцна, кога 
бев доволно возрасна да му го читам напишаното. Да го 
спознавам преку писанијата. Да подѕирнам во оној дел 
од него што беше недопирлив за мене како ќерка. Таму 
препознавав делови што ми се чинеа блиски. Делови што 
ми растајнуваа нешта од нашето заедничко секојдневие. 
Ми помогнаа да го разберам татко ми. Да се сплотат во 
едно татко ми и писателот. И да му ја видам големината. 
Но, да ги видам и горчилата.

Мојот пубертет и истовременото создавање на 
„Простум“ во главата на татко ми и неговото ставање 
на хартија, создаваа неверојатни искри. Мислам дека 
тие искри го поттурнуваа и едниот и другиот процес. 
Дотаму што често на шега му велев дека требало и мене 
„Простум“ да ми го посвети, затоа што го издржав. Покрај 
Црнила, моето омилено дело. 

Преку многу од своите дела, во прв ред преку „Простум“, 
ми дозволи да ѕирнам во неговиот живот пред да дојдам 
на овој свет, длабоко внедрен во него, и ми ги растајни 
многуте негови односи и однесувања. Препознав во 
делата многу од приказните што ни ги раскажуваше за 
своето детство, младоста, револуцијата. Никогаш докрај 
раскажани. Дадени како слики. Остави, како и секој 
писател што си вклучува во делата ликови од својот 
живот, сама да растајнувам и одлучувам што од сето 
тоа е доживеано, а што книжевна додавка. Сфатив дека 
никој никого до крај не го познава или осознава. Секогаш 
останува еден дел како загатка. 

Често разговаравме за моите впечатоци од неговите 
дела. Се случуваше да не се согласува со мене. Немал 
таква намера. Друга била поентата. За мене, неговата 
поента и неговата намера не мораше нужно да биде 

и моја. Примаше на знаење дека секој читател на свој 
начин го доживува делото, со сè она што го оставил 
зад себе. И дека кога делото ќе се отпечати, веќе не е 
негова сопственост, туку на читателите. Не се здаде да 
ме разубедува. Мислам дека домислуваше за ова и по 
разговорите. 

Вакви разговори водеше со мајка ми, Ванѓа, пред да го 
даде ракописот за печатење. По многу од нив, повторно 
го пушташе ракописот низ машина. Имаше многу пиши-
бриши за да се измазни и дотера напишаното. Но, велеше 
и дека во одреден момент писателот мора да се збогува 
со делото, оти на домислувањата никогаш не им се гледа 
крајот. 

Ми покажа и со дело и со збор што значи да се простуми. 
Да останеш свој кога те креваат на високо и кога ќе те 
фрлат на буниште. Со личен пример. 

Беше голем човек и голем писател. Кога гледам 
наназад, и голем татко. 

Големите писатели, откако ќе го напуштат овој свет и ќе 
се преселат во историјата, полека почнуваат да ја губат 
својата лична особеност. Стануваат дел од пригодни 
биографии по разни поводи или без нив. Дел од оној 
стереотипен приказ на човек што успеал своите мисли 
и чувства, своето видување на светот да го преточи во 
зборови што ги возбудуваат другите. Можеби понекој 
биограф и ќе внесе некоја интересна нотка и ќе му 
даде малку повеќе живост, човечност. Повеќето редат 
значајни настани што треба да ја отсликаат успешноста 
на големиот писател. Да ни ги наредат главните дела, 
главните награди, признанија. Да ни кажат кога се 
родил и кога починал. Таквите биографии се пригодни 
и приложни, но го изоставаат она што тој човек бил за 
другите и за себе, во секојдневието. 

Еве една таква:
„Коле Чашуле е роден во Прилеп. Таму завршил 

основно училиште и нижа гимназија, а виша гимназија 
завршил во Битола. Бил еден од учесниците во нападот 
на бугарскиот фашистички участок во Прилеп, на 11 
окомври 1941 година, со што се одбележува почетокот 
на македонското антифашистичко востание. 

Бил директор на Радио Скопје, уредник на списанијата 
„Нов ден“ и „Современост“, главен и одговорен уредник на 
„Разгледи“, управник на Македонскиот народен театар. 
Еден е од иницијаторите за формирање на Друштвото 
на писателите на Македонија, а едно време бил и негов 
претседател. 

Пишувал романи, раскази, есеи, критики, но сепак 
најобемно и најзначајно е неговото драмско творештво. 
Тој е претставник на новата, повоена генерација 
драматурзи. Употребува сосема нов, модерен израз и 
исто така, нови тематски преокупации.

На сцена се поставени неговите драми како: „Вејка на 
ветрот“, „Градскиот саат“, „Партитура за еден Мирон“, 
„Вител“, „Како што милувате“, „Роднокрајци“, „Суд“, 
„Тројца и вистината“ и други. До крајот на животот пишува 
и ги објавува романите „Простум“, „Вомјази“, „Имела“, 
„Горчила“, „Конзулски писма“, „Канадски фрагменти“, 
„Така е (ако ви се чини)“, „Лимб“, „Ништо“, „Тој што нема 
име“, „Патот од себеси“ и други.

Гледате? Нема ништо за таткото, за неговата смеа, 
погледот, за чоколадата, за фиќото, за јадицата, за 
маката, за зборот, за заветот. Избор на факти, според 
настроението на биографот. Недостасува најважното, 
она што, во суштина, и го создало писателот: човекот, 
таткото. За мене, над сè и пред сè, тој беше токму тоа. 
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Трајан Петровски (31.01.1939, с. Арбиново, Охрид-
ско) беше поет, раскажувач, романсиер, публицист, 
антологичар, преведувач, дипломат. Беше амбасадор 
на СФРЈ и Република Македонија во Турција, Крал-
ството С. Арабија, Обединети Арапски Емирати и цен-
тралноазиските држави Казахстан, Киргистан, Узбе-
кистан и Азербејџан, потписник на повеќе билатерал-
ни договори за воспоставување дипломатски односи 
на Македонија со други држави. Беше претседател 
на Советот на СВП, претседател и секретар на ДПМ, 
член на Македонскиот ПЕН-центар. 

По завршување на правниот факултет работел и 
како уредник во ,,Студентски збор“, главен и одгово-
рен уредник на в. „Железничар“ и на македонското 
издание на „Железничке новине“ во Белград, во ре-
дакцијата на сп. „Современост“.

Во гимназиските години ги објавува првите песни, 
како и новинарски текстови во ,,Млад борец“, ,,Нова 
Македонија“ и др. Првата поетска книга ,,И падина 
и гороцвет“ ја објавува во 1964 г., по што следуваат 
уште дваесетина поетски книги: „Опаленик“, „Бла-
гослов на лебот“, „Водици“, „Дреновина“, „Ни ден ни 
гробнина“, „Анадолски ветрови“, „Босфорско завеш-
тание“, „Беседења по дервишки“, „Каде со иднината“, 

„Јас и Црна Арапина“, „Кога ѕверот ќе дојде“... Автор е 
на романите „Девствена причесна“, „Асхаровци“, „За-
клетва за простодушните“, „Дервишки прстен“, „Не-
порабена месечина“, „Здравица за потомците“, „Сар-
кофагот на македонската земја“, „Бела чума“, „Цр-
воточина“, „Задгробен разум“. Ги објавил збирките 
раскази „Време Литово и Аждерово“, „Смалувањето 
на човекот“, „Севселенски раскази“, записите „Каир-
ска магија“, „Житија караормански“, „Озрачување на 
стварноста“, „Жезолот на патријархот“, „Откривање 
на вечноста“, како и „Горчлив австралиски патопис“. 

Преведен е на над 20 јазици, со одделни книги пое-
зија и проза. Носител е на најзначајните домашни и на 
повеќе меѓународни книжевни награди и признанија: 
Рациново признание за романот „Асхаровци“, „Григор 
Прличев“ за поемата „Верување во Охрид“, „Ванчо 
Николески“ на ДПМ за романот „Здравица за потом-
ците“, „Златно перо“ за преводот на романот ,,Селид-
би“ од Црњански, „Златен Јупитер“ на градот Тоска 
во Р Турција,  наградата „Св. Климент Охридски“ за 
животно дело на градот Охрид и др. 

ВЕРУВАЊЕ ВО ОХРИД, извадок

 
Првото соочување, совршениот допир
со севселенската охридска светлина
ми беше благословено во најкревките години
од младоста, во најубавите соништа
што ги откриваа моите предвестени патишта
по хоризонтите на ишчашенава планета.
Гревот беше веќе непромислено сторен
од правдољубивите и посилните од мене
со лица опалени од планински сонца,
што ме обврзаа со душа да ја бранам
магијата на несекливата девствена убавина
од темните болести на современава цивилизација.
Стоев над плочата од гробот на Григора
и гледав како погибелно се одразувам во Езерото.
Всушност гледав како се пресоздавам
во битие проколнато за штрек и бденија.
Зад мене јачеа планините виканечкум
со еден пригушен виј на прегорени тажачки
и се роеја гласови од силни брсјачки грла
опијанети од врелина, од темни присојни вина.
Беше тоа време на беспоштедно согорување
во сопствената надеж, во молкот на анатемата.
Беше тоа страстно грување на душите
потпомогнато од виорот на говорливите ветрови.
Најважно беше да не се заборави гробнината
и да не се пропадне во синдилиите
што се одѕиваа заводливо, меѓу ѕукот и поштукот.
Маѓепсан од благословот на опалените наивци
посматрав како наивно се одразувам во Големата вода
и како големеам камшикуван од одблесоци.
Јас сум тој што сè уште не е, а што ќе биде
си реков во себе вџашен, проколнат за совршенство
и засеков со мислите преку сините далечини.

ТРАЈАН 
ПЕТРОВСКИ  
1939 – 2021

IN MEMORIAM 1.
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Севселенската патријаршија не ми се виде свидна
ни толку гордолика колку што присакуваат
патриците и владиците од здраво умување уплашени.
Осакатена е таа без светлината охридска,
без посланијата и крстот на Свети Климента
Осиромашена е таа и јавно осрамотена,
верувајте ми кога ви велам, верувајте ми,
заради жалбите и поплаките на охриѓани,
заради сквернавењето на езерските манастири
во чијшто живопис расцутела Византија.
Чедноста на Севселенскиот патријарх
со кого имав висока чест да беседам
не ми се виде толку исцелителна
И против милостивата волја Исусова
анатемата се враќа со анатема, казната со казна.
Животот така ги разбира божјите закони
Вселенската гемија со товари од скрб
останува заробена на Златниот рог,
сред морничавото растење на Стамбол,
сред бездушното соочување на цивилизациите,
меѓу застоена, смрдосана вода,
меѓу остатоци од погибелни прокоби.
Ни душите од сите сестрински цркви
не ќе ги окајат гревовите фанариотски
на преситените патрици и владици.
И колку да се докажува чистољубиво
христијанството се порева во очај.
Тоа што го благослови со вознес
Архиепископот охридски и македонски
пред духот на Свети Климента
поѕвездува со болот на небесата
Монаси со здрави славјански гради
кадат темјан, отрезнуваат зарази.

 
Стојам над плочата од гробот на Григора
и гледам како по толку тревожни години
и величествено и скрбно се одразувам во Езерото.
Зад мене уште јачат планините виканечкум
со морен придушен виј на прегорени тажачки
и уште се ројат гласови од силни брсјачки грла
од темни приштови до поштук опијанети.
И пак е време на беспоштедно согорување
во сопствената надеж, во молкот на анатемата
И пак низ виорот на говорливите ветрови
се оѕиваат со страв зајадливо јанѕите.
Севселенската охридска светлина
посилна од моќта на севселенските патријаршии
ги храни моштите на тревожните светители
што ја возвишија страста за Охрид
овоплотувајќи ја во девствено мечтаење.
Нека ми сведочат растреперените ангели
дека со усвитеност и благотворно ја износувам
здравата тежина што ми беше товарена
пред лицето на овој спасоносен Град.
Јас веќе рамносилно со набојот на поривот
газам по строгоста на светлозорниот пат

кон врвот на модрите бденија што искачува.
Беседите што ги расеваат галебите со крикови
по недоткаените платна на небеснината
се наразени со патина и од мојата крв.
Сончевината испреточена во зрачни мисли
гори во виното на провиденијата
Се гласи хорот на просветлувањето.
Мене не ме оплакува посестримата изневера
Мене не ме замајува судбинска прелага.
Јас верувам во Охрид нерастајнувачки
Јас верувам во Охрид најзаслепувачки.
 

„Трајан Петровски е мошне глаголив, но строг 
и принципиелен литературен сведок на своето 
време и на своето племе – полн е со осуди, 
предупреди, аналитички резони, морални обвини 
и судбински пророкувања. Делото ‘Саркофагот 
на македонската земја’ е една необична плетка 
од грди глетки на сегашноста и црни визии 
за иднината, низ која проличува преднацрт 
изнашаран со морничави рефлексии за едно 
заразено време и за една осакатена историја.
Убавината на ова дело, неговите естетски валери 
се откриваат во чудесно раздиплениот наниз од 
сентенциозни предупреди, согледби, историски 
реминисценции, необични ликови, описи на 
испустената Македонија и визии на утрешната 
исчезната Македонија. Вее од многуте страници 
на ова прозно дело, кое е наджанровско по 
припадност, грозомора и историски уплав…“

Гане Тодоровски, од рецензијата за романот 
„Саркофагот на македонската земја“

25.

28.
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Академик Георги Старделов беше еден од најзна-
чајните македонски интелектуалци, филозоф-есте-
тичар, книжевен критичар и теоретичар, есеист и 
универзитетски професор. Тој беше пример за дла-
бок мислител, минуциозен аналитичар, извонре-
ден стилист и сугестивен едукатор, врвен ерудит, 
впечатлив оратор и интересен собеседник, човек 
со огромна енергија и творечко љубопитство. Ди-
пломирал филозофија на Филозофскиот факултет 
во Белград, а докторирал во 1965 година. Специја-
лизирал во Минхен, Фрајбург, Франкфурт. Бил про-
фесор на Филозофскиот факултет во Скопје (1956 
– 1966), негов декан (1975 – 1977), прв декан на Ин-
тердисциплинарните студии по новинарство (1977 
– 1981), гостин професор на повеќе југословенски, 
европски и американски унверзитети. Беше член на 
ДПМ од 1957 г. и во одреден период негов прет-
седател, а беше претседател и на Македонскиот 
ПЕН-центар. Член на МАНУ од 1986 г., од 2000 до 
2004 г. нејзин потпретседател, од 2008 г. претсе-
дател на МАНУ, а од 2009 г. раководител на Лекси-
кографскиот центар.

Од неговиот грандиозен опус, вграден во стол-
бовите на македонската литература и култура, ги 

издвојуваме критичко-есеистичките дела: „Есеи“ 
(1957), „Модерното и модернизмот“ (1962), „Свето-
ви“ (1969), „Антеј бара почва“ (1971), „Доба на про-
тивречности“ (1977), „Меѓу литературата и живо-
тот“ (1981), „Македонско светско чудо“ (2009), како 
и студиите: „Еxperimentum Macedonicum“ (1983), 
„Изморена авангарда“ (1985), „Одземање на сила-
та – Поезијата на Блаже Конески“ (1989), „Ѕumma 
aestheticae“ (1991), „Антеј ја допира земјата“ (1993), 
„Величанија – Поезијата и поетското искуство на 
Анте Поповски“ (1997), „Небиднината – Поезијата 
и поетското искуство на Ацо Шопов“ (2000), „Иску-
шенијата на естетичкиот ум – 20 век“ (2003), „Бал-
канска естетика – една друга естетика“ (2004), 
„Angelus Novus (Или подготовка за лет)“ (2004), 
„Ноќен градинар“ (2006), „Небесен клучар – кни-
жевното наследство на Славко Јаневски“ (2008), 
„Херменевтика на новата македонска книжевност“ 
(2008), „Слушате ли Каинавелијци?“ (Славко Јанев-
ски – книжевна генеологија, 2010), „Слова“ (2011), 
„Summa aestheticae. I. Јужнословенска естетика“ 
(2015), „Summa aestheticae. II. Балканска естетика 
– една друга естетика“ (2015), „Summa aestheticae. 
III. Историја на европската естетика на XX век“ 
(2015). Автор е и на десетина релевантни антоло-
гии од различни жанрови на македонската кни-
жевност. Превел и приредил голем број капитални 
филозофски дела и автори. 

Иван Џепароски
ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ  
(28 август 1930 – 11 јануари 2021)1

Смртта е неумолив факт која молчешкум ни про-
тивречи и нè опоменува да занемиме, зашто збо-
ровите никогаш не се достатни за да ја искажат 
нашата тага за оној што веќе со своето тело не е 
меѓу нас, но смртта, едновремено, и нè предизвику-
ва да зборуваме, зашто на почетокот на сè е зборот 
и зашто зборот е и на крајот – тој е онаа алфа и 
омега на севкупната наша култура и цивилизација. 
А токму на зборот и на мислата, на логосот од кој 
сè започнува и кон кој сè на крајот се сосредоточу-
ва, всушност, во целина беа посветени животот и 
дејноста на академик Георги Старделов, зашто тој 
како филозоф и естетичар, како филозоф на кул-
турата и литературен критичар, како врвен херме-
невтичар, токму во зборовите, во нивните значења 
и во нивната дејствителност ја наоѓаше смислата 
на својата неуморна научна и општествена дејност. 

Како студент на академик Старделов, кој беше 
ментор и на мојата магистерска и на докторската 
дисертација, но и како негов асистент по пред-
метите Естетика и Филозофија на културата, како 

1 Текстот беше прочитан на комеморативната седница 
во организација на МАНУ и на Филозофскиот факултет 
во Скопје.

ГЕОРГИ 
СТАРДЕЛОВ   
1930 – 2021

IN MEMORIAM
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професор чија дејност и сега ја продолжувам во 
„Естетичката лабораторија“ на Филозофскиот фа-
кулет, на истата работна маса на која и тој во ми-
натото седеше и ги држеше своите вехементни 
предавања, имав прекрасна можност непосредно 
да учам од изворите на неговото непресушно зна-
ење целосно поврзано со областите на естетиката, 
на филозофијата на културата и на книжевната и 
уметничката критика. Нашите разговори за фено-
мените на уметноста, а особено за литературата, 
беа постојани и продуктивни, и јас во нив осознавав 
нови нешта дури до последните моменти од живо-
тот на мојот професор. 

Последното наше непосредно видување беше во 
декември, кога враќајќи се од Филозофскиот фа-
култет поминав кај него дома за да му ја дадам на 
увид својата тукушто објавена систематска „Есте-
тика“, како и поетската книга „Град“ за која сами-
от Старделов напиша обемен и прониклив поговор 
толкувајќи ја мојата поезија со само нему својстве-
ната акрибичност и посветеност. Тој негов поговор 
ме израдува повеќе од сè што е за мене досега на-
пишано. 

Сепак, разговорот, со оглед на нашите мачни ко-
вид-околности беше краток, а сега жалам што не 
ја прифатив неговата покана подолго да останам и, 
како што велеше Старделов, да си „помуабетиме“. 
Тој веќе ја имаше дадено во печат својата последна 
книга „Раѓање на трагедијата“, а книгата требаше 
да ја добијам при нашата следна средба. Послед-
ниот, пак, наш разговор беше телефонски на први-
от ден од новата 2021 година, кога во паузата од 
Виенскиот новогодишен концерт со години му се 
јавував на професорот за да му ја честитам годи-
ната и да си размениме убави зборови и за музика-
та и за секогаш прекрасните изведби на Виенски-
те филхармоничари, но и за она што треба набргу 
поодделно и заеднички да го сработиме. Ова не 
го споменувам само како некој ефемерен податок 
битен само за мене, туку многу повеќе како ука-
жување дека за академик Старделов постојаниот 
непосреден однос кон музиката, кон поодделните 
уметности, самото естетско доживување, а отта-
му и естетското доживување на сите поодделни 
уметности (од книжевноста до архитектурата) е во 
средиштето на неговиот естетички интерес. Непо-
средното доживување на уметноста за него, како 
што можеме да воочиме и од голем број негови 
естетички и книжевно-критички дела, е клучот за 
разбирањето и на севкупната естетика. 

Но, во оваа тажна пригода, сакам да потсетам 
само на неколку важни белези на творештвото на 
академик Георги Старделов, со кои тој во целина 
се вгради во македонската филозофија и естетика, 
поточно стана составен и неодминлив дел од сев-
купната македонска култура и историја.     

Познато е дека за филозофското, естетичкото, есе-
истичкото и книжевно-критичкото дело на акаде-
мик Георги Старделов постојат кај нас многубројни 
текстови и студии: кон крајот на минатиот век е од-
бранета и една докторска дисертација (1997), а под-

готвен е и избор од неговото херменевтичко дело 
посветено на новата македонска книжевност (2008), 
додека самиот јас повеќепати се имам произнесено 
за темелните вредности на ова особено значајно на-
учно, филозофско и херменевтичко дело, почнувајќи 
од освртот кон книгата на Старделов „Experimentum 
Macedonicum“ (1983), продолжувајќи со текстот по-
светен на објавувањето на капиталната студија на 
Старделов „Summa Aestheticae“ (1991) и поговорот 
кон неговите избрани дела во девет томови (2000), па 
преку поглавјето „Критиката и естетиката“ од мојата 
книга „Став и суштина“ (2010) во целина посветено 
на севкупното дело на Старделов по повод неговиот 
осумдесетти роденден, потоа преку освртот кон едно 
од последните дела на академик Старделов „Епоха 
Блаже Конески“, монографијата посветена на тво-
рештвото на Конески (2018) и завршувајќи со текстот 
„Старделов: Проживеано искуство (Кон деведесетго-
дишнината од раѓањето)“ напишан минатата година 
(2020), а објавен во последниот број на списанието на 
МАНУ – „МАНУскрипт“.

Во сите овие текстови и студии за Старделов како 
клучна нишка се провлекува мислата за неговата 
целосна посветеност, до последниот момент од 
својот живот, на работата врз своите ракописи, ра-
ботата врз толкувањето на литературата, особено 
на македонската, работата врз своите естетички 
студии за уметноста и за нејзиното непосредно до-
живување и важност за суштината на човекот.   

Научната, културната и образовната мисија на 
академик Георги Старделов своите темели ги за-
сновуваше врз сопственото огромно знаење и жел-
бата тоа знаење просветителски да им се пренесу-
ва и на упатените и на помалку упатените, а сѐ со 
цел да не се заборава на минатото и да се има свест 
дека ништо не почнува од нас и дека ништо со нас 
не завршува. Во таа насока Старделов го созда-
де и своето тритомно фасцинантно дело „Summa 
Aestheticae“ посветено на јужнословенската, на 
балканската и на европската естетика. Во таа насо-
ка беше и неговата работа врз капиталниот макро-
проект на МАНУ „Историја на културата на почвата 
на Македонија“, проект што започна да се реализи-
ра уште во минатиот век, а чии 28 објавени томови 
претставуваат вовед во новата фаза од проектот 
кој ќе треба во годините што следуваат да го до-
живее своето заокружување, за жал, сега без него-
виот spiritus movens, академик Георги Старделов.  

Старделов беше човек со огромни познавања на 
светската и на македонската култура и книжев-
ност. Тој беше човек што сите овие знаења умее-
ше да ги преточи во прекрасни предавања, беседи, 
текстови и монографски студии. Со неговата смрт 
неговото семејство, но и сите ние, загубивме една 
цела, огромна и важна стожерна библиотека што 
се движи, филозофијата и естетиката кај нас го 
загубија својот најзначаен претставник, а пак маке-
донската култура го загуби човекот што целосно ѝ 
се посвети – толкувајќи ја и бранејќи ја, и со својата 
дејност и со своето дело.

Слава му!
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Ацо Шопов, Георги Старделов, Ина Јун Брода, на СВП 1977



Клуч на светот

Јас никогаш не сум бил за дома
туку низ светот да се скитам и отклучувам

Штом се заседиш те стига ‘рѓа
Ветрот, коњот, пуполката

никогаш не запираат
Ни морето не се запира.

Во себе пронаоѓаат клуч и чекор
и секогаш имаат сила

да оплакуваат и оплодуваат
Далечната ѕвезда

поблиска ми е од соседот
и од оној што ме чува
и од оној што ме бара

Во седумте чинии
на мојата вечера – 
грмат континентите.

(од „Ѕвездоносец“, 1989)

Радован Павловски (23.11.1937, Ниш, Србија) е поет, есеист 
и патописец. Завршил право и литература на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Од 1956 г. работел како пре-
ведувач-новинар во Радио Скопје (Танјуг), а потоа во „Нова 
Македонија“ како новинар, преведувач и книжевен крити-
чар. Член е на ДПМ од 1961 г., на Македонскиот ПЕН-центар, 
а од 2006 г. е редовен член на МАНУ.

Почнувајќи од „Суша, свадба и селидби“ во 1961 г. објавува 
триесетина поетски книги, патописот „Отклучување на па-
тиштата“, книгите есеи „Што може поезијата?“, „Демократ-
ска џунгла“, „Порака на поетот до поетите на светот“ (1995, 
СВП), „Поетиката на походот на Александар Македонски во 
цивилизациите“ (2009, есеј-студија), како и на „Манифестот 
на Поетската Република Железна Река“ (1990). Коавтор е на 
манифестот „Епското на гласање“ (1960, со акад. Богомил 
Ѓузел). Тој е еден од најпрепејуваните македонски поети во 
светот. Добитник е на неколку значајни југословенски поет-
ски награди, на домашните награди „Браќа Миладиновци“ 

(1965, 2002), „11 Октомври“ (1971), „Кочо Рацин“ (1975), „По-
велба на печалбарите“ (1990), „Гоцевата повелба“ (1991), 
„Ацо Шопов“ (1995 и 2014), Книжевен жезол на ДПМ (2002), 
Благодарница од СВП за унапредување и развој на поет-
скиот фестивал (2011), како и на Орден за заслуги за наро-
дот со сребени зраци. Во 2009 г. ја доби наградата „Икона 
Шекспир“ за литература на Меѓународниот библиографски 
центар во Кембриџ. Американскиот биографски институт го 
прогласи за „Личност на годината“ за 1997, а во 1998 г. му го 
додели светското признание за животно дело. 

Радован Павловски е добитник на Повелбата „Блаже 
Конески“ за 2020, што на секои пет години ја доделува 
Друштвото на писатели на Македонија, за врвни твореч-
ки остварувања од парадигматски карактер што оставиле 
трајни белези во развојните процеси на македонската лите-
ратура и што имаат значајни проблесоци во литературните 
и културни центри во Европа и во светот. 



оние што се вертикално, а потоа 
за оние – хоризонтално?

– Што ми споменуваш крстоз-
бор, вертикали и хоризонтали? Не 
сум повикан, ниту сум платен да 
ги решавам енигмите на животот. 
Не ги решавам ни тие што, според 
тебе, се во вертикалите на живо-
тот, а таму се и платени се за тоа. 

Вчера сретнав еден наш по-
знајник кој ја продава својата 
иднина, за да го откупи своето 
минато... 

– Би им советувал на купувачите 
да не купуваат иднина од човек – 
без минато!

Попуст ти е советот, батко Гли-
горе. Тој има дарба да ги убеди и 
ќе успее во тоа, ќе видиш!

Муабетот го водеше: Киро Донев
3 мај 1975 година

ВО ОДБРАНА НА МЕМОРИЈАТА

ЛАФ-МУАБЕТ 
СО... ГЛИГОР 
ПОПОВСКИ

Писател. Едно од првите сла-
вејчиња во нашата литературна 
пролет за деца. Пее повеќе од 
20 години, за други да живеат 
од неговите песни. Многупати е 
наградуван... со аплаузи. (Кој му 
е виновен што не снимал плочи, 
или не станал фудбалер, па да 
добива и пари!) За секоја година 
од животот има објавено по една 
книга, за да може да си купи хар-
тија и да напише нова.

Другар Глигоре, што сакаш за 
Први мај?

– Чисто небо и сончев сјај!
Ти си писател (извини ако те 

навредив). Како си успеал да 
останеш жив, кога живееш само 
од литературата?

– Што ти требаат вакви пра-
шања, море Кирчо? Не сум ти 
виновен јас што си писател и што 
ти се мали хонорарите. Тропај, 
друже Кирчо на други врата, па 
некој можеби ќе те чуе, па дури 
може и да те разбере! И ако ти го 
зголемат хонорарот, викни ме на 
едно кафе!

Еден мој пријател тврди дека 
многу наши претпријатија стра-
даат од волци што умеат да 
блеат!

– Во право е. Нека собере 
ловџии, нека организира хајка, 
па нека ги гони тие блеала! Но 
го предупредувам – тие волци 
знаат да се претворат и во молци! 
Тогаш се уште поопасни. Инаку, 
да се вратам на блеењето. Не сум 
сосем против него, особено ако се 
случува по пасиштата и бачилата, 
но за блеењето по претпријатија-
та – готов сум да се запишам во 
најблиското ловечко здружение!

Ти си голем љубител на при-
родата и страстен риболовец. 
Можеби знаеш зошто од сите 
риби само СОМОВИТЕ можат да 
зборуваат?

– Знам. Сомовите зборуваат, но 
само меѓу себе – СОМ со СОМ. И 
другите риби зборуваат, а сомо-
вите се прават глуви. Особено за 
зборовите што ќе ги изговараат 
ситните риби. Инаку, сомовите 
кога зборуваат, најчесто – озбору-
ваат!

А зошто ги бркаат зајаците за 
потеклото на имотот, кога мечки-
те одат побавно?

– Не станува збор за брзината. 
Кога зајакот би ги имал забите и 
шепите на мечката, може да се 
збогати колку сака и да се прави 
– на Тошо! А вака, пушти го нека 
бега!

Зошто во животот е како во 
крстозборот: првин се решава за 
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