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В. Костов, „„Гола вистина“, 2014 г.

Да го прекинеме молчењето. Нешто, сепак, треба 
да се каже. Нешто што вреди да се каже, што ќе има 
значење на бескрај, на вечност.



Њупка Галазка Василев , 45 x 35 cм, акрил на платно 
„Византиска приказна“

Уште ќе копаме под старото дрво исушено
од молитви. Под порталот на црквата
разурната од анатемници ќе копаме

Под темнината на ридот, длабоко под ѕидот
на времето, ќе ископаме светци. 

(Иван Василевски, од поемата „Петнаесетте“, 2006)



ОД ПРЕПИШУВАЊЕ  
ДО ОРИГИНАЛНОСТ

Во книгата „Разговори со Жан Пол 
Сартр“, Симон де Бовоар, која ги води 
разговорите, го прашува Сартр како го 
толкува тоа што уште од мал имал во-
кација на писател. Во одговорот Сартр 
се задржува на својата прва творба 
насловена како „Гец во Берлихинген“: 
„Гец беше впечатлив лик, ги тепаше 
луѓето и ширеше страв и трепет, а 
сепак беше правдољубив. Крајот 
го најдов во ’Лектира за секого‘. Се 
работеше за некаков човек од гер-
манскиот среден век, не знам дали 
беше Гец. Во секој случај, решиле да 
го погубат. Го искачиле на саат-ку-
лата. И на местото каде што саатот 
покажува пладне, направиле голема 

дупка. Му ја вовлекле главата во дуп-
ката и стрелките му ја отсекле. Како 
што можете да видите, препишував. 
Долго време препишував. Препишу-
вав од старите авантуристички раска-
зи, сѐ до пристигнувањето во Париз, 
кога почнав да пишувам сериозни 
нешта.“ Со тоа големиот книжевник 
и филозоф сакал да каже дека нема 
ништо феноменално во тоа, зашто тој 
не бил писател уште од мали нозе, 
туку само се подготвувал за таквата 
ролја во животната драма. Не само кај 
Сартр, туку и кај многу други светски 
книжевни имиња сум ја сретнувал 
таквата искреност, односно таква-
та прецизност во дефинирањето на 
почетните години на писателската 
кариера. Она што е интересно во овој 
фрагмент од биографијата на Сартр, 
за стручната и обичната читателска 
публика, е ставот – истиот што го на-
оѓаме и кај Конески – дека творбите 
не се пишуваат, туку се откриваат. 
Во разговорите со Бовоар, Сартр от-
крива дека на почетокот читајќи ги 
авантуристичките романи и раскази, 
подоцна Флобер, Пруст, Конрад, Жид, 
да не зборуваме за филозофите како 
што се Кјеркегор и Ниче, се подготву-
вал за писателската дејност, односно 
се движел по патот кој несомнено го 
водел кон откривањето на негови-
те дела. Таквите изјави не делуваат 
само информативно, туку и едукатив-
но. 

Читајќи ја биографијата на Борхес, 
како и разговорите со него, доаѓав до 
многу значајни имиња од светската 
книжевност што биле инспирација за 
неговите дела. Што значи патот на по-
четокот на секоја писателска кариера 
треба да почне, односно пожелно е да 
почне со читање и препишување. Ќе 
рече некој голема работа сум измис-
лил, односно сум кажал – „Се тресе 
гората, се раѓа глушец“. Но ако тргне-
ме од податокот дека кај нас не сум 
наишол на автор кој во своите био-
графски белешки ќе каже дека пре-
пишувал, односно дека трпел многу 
влијание по патот на откривањето 
на делото од тие и тие писатели, ова 
што го говорам преку биографските 
белешки на Сартр не е од каприц, или 
за џабе. Сартр последните години од 
животот ги поминал како слеп човек. 
Тоа било причина да се јави осека-
та во неговото творештво. Борхес 
исто така станал зависник од белиот 
бастун, како и од оние на кои можел 
да им ги диктира своите творби, и да 
слуша како му ги читаат. Слепилото, 
чувството дека не сме сами и семоќни, 
можеби тоа е потребно да се прибли-
жиме и кон Елиотовиот став изнесен 
во „Традицијата и личниот талент“: „...
Честопати ќе откриеме (кај некој поет, 
писател) дека не само најдобрите, 
туку и најприсуштите делови од него-
вото творештво може да бидат токму 
оние во кои мртвите поети, неговите 
предци, најревносно ја закрепнуваат 
својата бесмртност. И не мислам на 
поводливата пубертетска доба, туку 
и на најзрелиот период.“
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ПРВА НАГРАДА 
ЗА ПЕСНА НА 
„ПРАЗНИКОТ НА 
ЛИПИТЕ“ 2021
Ана Стојаноска

ПРИКАЗНАТА
Некогаш, не така одамна,
во задушна летна ноќ, 
помеѓу неколку туѓи животи,
Тој со насмевка во очите
и Таа со море во рацете – 
премин најдоа 
меѓу нивните паралелни светови.

Имаше музика во приказната.

И многу ситни, непотребни детали:
- Некој што го чека дома,
- Годините во расчекор,
- Неколкуте различни светови што за свои ги имаа,
- Ветровите што тој ги носеше,
- Водата од нејзините соништа,
- Неможноста да бидат искрени.

А и не беше лесно да се премине.

Паралелните универзуми знаат да имаат
досадни клучари
што потсетуваат дека:
- Њубов може само ако е слобода!
- Туѓо не посакувај!
- Боли ако зачепкаш кај што не треба!
- Ако е едниот пребрз во воздишките и тоа е пречка.

И молк имаше.
Густ како планинска магла во утринска роса задавена.

И таа што не разбираше
како тој не гледа
дека смисла имаат само ако се заедно.

Некои приказни имаат многу отстрадани чекори.

А требаше да биде лесно:
- Да ѝ шепне дека ќе дојде.
- Да ја посака како што таа сакаше.
- Сите болки да ги избрише и празнотијата да ја избрка.
- Таа да не го лаже дека може така.
- Дека го сака за секое делче денствување, 

за секоја ноќна мирнотија.

Ко во секоја добра приказна
имаше и помошници и противници
и прстофат ѕвездена прашина.
Само крај немаше.
Така е тоа во паралелните светови.

Никогаш крајот не е дофатлив.
Колку и да звучи неутешно.

на Стојаноска, која е позната и призната 
авторка, и овој пат нѐ изненади со „При-
казната“, затоа што таа во поезијата вне-

сува и ликови, што на некој начин на песната ѝ 
дава и драмска форма... Создавајќи ја својата по-
езија со силни метафорични пораки, таа праќа и 
друга порака потсетувајќи нѐ дека нејзината пое-
зија е интелигибилна, зашто кај неа нема казуални 
стихови. Нејзините стихови се мудро подредени и 
делуваат конзистентно, стегнато и силно. Најзна-
чајна улога во тоа одигрува нејзиното познавање 
на драмската вештина, што јасно ни става до зна-
ење дека таа не е поет само заради својот талент, 
туку е високообразована и јасно и прецептивно ја 
гледа и носи поетската приказна длабоко до нас.

(Од образложението на жири-комисија: Зоран 
Пејковски, претседател, Фросина Пармаковска 
и Давор Стојановски)

Ана Стојаноска (1977, Прилеп) е театролог, писател-
ка, редовна професорка на ФДУ – Скопје и раководи-
телка на третиот циклус докторски студии на Факул-
тетот за драмски уметности – Скопје. Дипломирала 
општа и компаративна книжевност на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“, а магистрирала и доктори-
рала на ФДУ. Специјализирала театарска музеологија. 
Авторка е на деведесет студии и есеи објавувани во 
македонската и странската периодика, како и коавтор 

на неколку театарски монографии. Член е на ДПМ од 
2019 година. Ги има објавено драмата „Трогледало“; 
стихозбирката „Потпис: Трепетлика“ („Антево перо“, 
2020); романот „Јас и Лин, отпосле“ (Рациново призна-
ние 2017 и финалист за Роман на годината) и повеќе 
студии, есеи и монографии посветени на театарот. Не 
сакајќи да се „вкалапува“ во ниту еден жанр (научен 
или книжевен), пишува и проза и поезија и драмски 
текстови.

А
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СВЕТСКИ ДЕН НА КНИГАТА 2021
ПОРАКА

Димитар Башевски
а упатувам оваа порака денес, 
23 април 2021 година, по повод 
Меѓународниот ден на книгата 

и авторското право, во време на ко-
вид-пандемија која еве, повеќе од 
една година, менува многу од она 
што беа нашите животи. Писателите, 
издавачите, читателите, сите тие кои 
се најдиректно поврзани со книгата, 
во особенава ситуација мора да го 
прават она што е најсоодветно за да 
ја одржат нејзината слава. Историја-
та на книгата е историја на човекот, 
на човештвото воопшто. Книгата се 
пробивала низ небиднините, низ вој-
ни, низ победи, но и порази, низ епи-
демии и забрани, и не ретко, низ спа-
лувања на кладите. Така што сега, 
сред неволјата, книгата си наоѓа агол 
каде што ќе се засолни и, од зад за-
творениот прозорец, ја емитува своја-
та духовна сила што поместува коп-
на и големи води и сред „космичката 
осаменост“, како што вели Шимбор-
ска, ја збогатува нашата човечност.

Книгата се пробивала низ вековите 
менувајќи се не само во физичката 
форма, ами зафаќајќи далеку и обил-
но во животните подрачја. На глине-
ни плочки во древните цивилизации, 
човекот почнал да ги запишува не 
само своите митови, ами и своите за-
коници, како оној на Хамураби. Преку 
Гутенберг, пак, таа стигнува до пет-
наесеттиот век, во индустриската 
доба, а потоа до денешната повеќе-
бојна и, најпосле, електронска книга. 
Почната на одделни културни сфери, 
книгата подоцна се разгрна во гло-
бални размери. Во новото време, и 
најголемите воини и војсководци ќе 
признаат, како што признава Наполе-

он Бонапарта, дека славата што трае 
не е во освоените битки, ами во кул-
турниот и цивилизациски придонес. 
Тој вели: „Мојата вистинска слава 
не е во тоа што сум добил 40 битки. 
Ватерло ќе го избрише сеќавањето 
на толкуте победи. Она што не може 
ништо да го избрише, што вечно ќе 
живее, тоа е мојот Code civil“.

И сега, кога се работи, и посебно 
кога се работи за книгата на маке-
донската почва, на македонски јазик, 
кога се работи за нашата книга, таа 
наша книга не само што го засведо-
чува, не само што го меморира, ами 
во најголема мера го овозможила 
нашето културно и историско по-
стоење, таа е тоа што памети и тоа 
што се памети, поврзувајќи ги често 
испрекинатите векови. Таа стигнува, 
посебно со поетските и лингвистич-
ките трудови на Блаже Конески, во 
чија слава ја посветуваме оваа 2021 
година, да се интегрира во високите 
европски и светски вредности. Преку 
книгите на македонските писатели, и 
во оригинал, освен во превод, маке-
донскиот јазик е присутен во библи-
отеките од Мексико до Австралија и 
од Русија до Египет и Јапонија. Така 
македонскиот јазик и македонската 
книга е под сонцето што ги грее сите, 
како што, како аргумент, го кажува-
ше Кирил, кој заедо со Методија ја 
биеше битката за словенскиот јазик. 
Врз ваквата основа е создадена и 
Конвенцијата на УНЕСКО за посто-
ењето и слободата на различните 
јазици и култури. 

Во овие денови што ги живееме 
во пандемија, библиотеките ја има-
ат посебната улога, со книгите што 
ги чуваат, да ја исполнат осамата со 
духовни, трајни вредности, место со 
дневни тривијални нешта. За Алек-

сандриската библиотека се вели 
дека била мајка на знаењето. Борхес, 
пак, и самиот рај го замислувал како 
библиотека. На свој посебен начин, 
мајка на знаењето и на уметничката 
возбуда, на книгата како сон в рака, е 
и малата библиотека во македонско-
то демирхисарско село Бабино. 

И во сето создавање и постоење на 
книгата, витална е слободата. Слобо-
дата ѝ е инхерентна на книгата како 
творештво, а исто така, од важност 
е слободата и слободната мисла 
и слободниот приод на читателот. 
Книгите, преведени, се движат во 
различни култури и на различни јази-
ци. И тоа не е пречка. Не е пречка би-
дејќи тие се упатени кон луѓето, кон 
човекот, за кого и самите зборуваат, а 
тој човек, од овој аспект, е секогаш и 
секаде ист. Погледнете во Гилгамеш, 
во Рамајана или во нордиските на-
родни епови или во делата на новите 
векови, ќе видите дека тоj е секогаш 
истиот човек – страв, смрт, страдање, 
љубов, љубомора, омраза, радост, за-
вист, насилства, братоубиства... 

Книгата е подложна на различни 
читања и доживувања, и тоа е едно 
чудесно богатство, токму тие различ-
ни читања, кои се различни со оглед 
на различните читатели, но уште 
повеќе со оглед на природата на са-
мата уметност, на нејзината химерич-
ност. А сепак, има нешто, а тоа е она 
што се вика уметност, кое е констан-
та. Доаѓаат читателите и критичари-
те, читаат, согледуваат, доживуваат, 
се возбудуваат, дознаваат и посочу-
ваат. И читањето на книгата никогаш 
не завршува докрај, затоа што секој 
нов читател е нејзино ново, поинакво 
читање.

Ј
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Наташа Аврамовска
ван Џепароски e годинава жез-
лоносец на поетската реч, што 
традиционално Друштвото на 

писателите на Македонија ја слави во 
спрега со Празникот на липите, во јуни, 
кога главниот град мириса опојно и го 
залисува погледот на граѓаните пру-
горе, кон раскошот на многулетните 
крошни, и кога макар и за миг, во опојот 
на етеричната миризба во длабините 
на своето битие, со вдишувањето, ја 
препознаваат древната, исконска ра-
дост на постоењето, себепронижано-
ста во единството со природата. [...]

Пред малку повеќе од триесет годи-
ни Џепароски во својата прва поетска 
книга „Слики од изложбата“ (1989) ја 
отпочнува својата поетска потрага от-
кривајќи го копнежот и устремот на 
човештвото кон возвишеното во сине-
стезијата и хармонијата на уметнич-
ките форми низ столетијата. Оттогаш 
Џепароски има објавено уште четири 
одделни поетски книги: „Еклоги“ (1992), 
„Грабнувањето на Европа“ (2012), 
„Светлините на Света Гора“ (2015), за 
којашто ја доби наградата „Браќа Ми-
ладиновци“ на Струшките вечери на 
поезијата, и „Град“ (2020), како и два 
поетски избора, „Песни“ (1998) и „Волја 
за мисла“ (2008).

Џепароски низ одот на времето не се 
побрзува себеси во публикацијата на 
неговите стихови и допушта процесот 
на дестилација на чувственоста да се 
одвива напоредно со развојот на ини-

цијантно замислениот макропроект на 
поетската книга, што секогаш е дија-
лошки, интертекстуално и интердискур-
зивно реализиран на начин на којшто не-
говото поетско јас се огласува во спрега 
и со она на филозофот, естетичарот и 
препејувачот, односно читателот. До-
следно изведените градби на поетски-
те книги на Џепароски се лирско-реф-
лексивни, но и игриви, во алузиите и 
двосмисленостите, во иронијата и авто-
иронијата со која се огласуваат, во игра-
та со епистемите кои ја контаминираат 
канонски чистата лиричност на стихо-
вите огласувајќи ја, всушност, и нејзина-
та немоќ дa го досегне рамништето на 
непосреден израз на чувственоста1. Ин-
тимното лирско огласување на поетот е 
оттаму често затскриено, дури и кога е 
маниристички директно посочено, како 
во завршниот циклус „Искуствени сли-
ки“ од првата стихозбирка „Слики од 
изложбата“, меѓу кои е вброена и често 
од критиката споменуваната „Њубов-
ната песна на Џ. Александар Пароски“, 
во којашто поетот низ евокацијата на 
Елиотовата песна „Њубовната песна на 
Џ. Алфред Пруфрок“, поигрувајќи си и 
со низа други традиционални книжев-
ни постапки или востановени значења 
во културната историја, всушност, ис-
поведа кризен и пресвртен период во 
животот во кој градбата и разградбата 
симултано се одвиваат. На сличен на-
чин во последната поетска книга „Град“ 

1  К. Ќулавкова, „Волја за мисла“ 107-113, 
во: Камен искушител, Мисла, Скопје, 
1996.

функционира завршната песна под на-
слов „Автобиографија“, во која низ ево-
кација на првиот облик на уметнички 
автобиографски испис во македонската 
литература, епитафот на Кирил Пејчи-
новиќ, и самиот ја испишува завршната 
песна на поетската градба впишувајќи 
го својот животопис, низ своевидна тра-
вестија не само на родоначалничката 
епитафна автобиографска песна во ма-
кедонската поезија, туку и на жанрите 
епитаф и автобиографија воопшто. [...]

Поетот ерудит во петте одделни 
книги широко вдолж географските 
простори и длабоко низ времето на 
историјата на човештвото ги распости-
ла координатите на неговиот поетски 
свет. Но доколку треба да ја посочиме 
сигнатурата што го означува влезот во 
поезијата на Џепароски, и тематски и 
иманентно поетички, тогаш секако би 
го посочила мотивот на патувањето. 
Променадата, прошетката, иманентно 
кинетичкиот аспект на пробивот на 
амалгамот на доживелицата и рефлек-
сијата за неа како стожерна одлика на 
поезијата на Џепароски го регистрира-
ат веќе Катица Ќулавкова во нејзиниот 
есеј „Волја за мисла“2, како и Лидија 
Дракулевска во студијата „Поезија-
та на Иван Џепароски како поетика 
на средбата“3, обете нагласувајќи го 

2  К. Ќулавкова, „Волја за мисла“ 107-113, 
во: Камен искушител, Мисла, Скопје, 
1996.
3  К. Ќулавкова, „Волја за мисла“ 107-113, 
во: Камен искушител, Мисла, Скопје, 
1996.

ЛИРСКИТЕ МЕДИТАЦИИ НА 
ЏЕПАРОСКИ

КНИЖЕВЕН ЖЕЗОЛ 2021 ГОДИНА – ИВАН ЏЕПАРОСКИ
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и дијалошкиот аспект во поетската 
доживелица на светот во првите две 
поетски книги на авторот. На проме-
надата, прошетката и патувањето им е 
иманентен дистанцираниот, рефлекси-
вен дестилат на лирската доживелица, 
на кој му соодветствува и лудичкиот 
аспект во играта на двосмисленостите, 
како уште еден аспект на „поетиката 
на средбата“ и, би додала, изведбата. 
Имено, во „Слики од изложбата“ поет-
ското јас се открива себеси низ контем-
плацијата на вертикалата на човеко-
вите духовни и творечки дострели (во 
ликовната уметност, но и музиката), во 
текот на столетијата, наспроти кои кон-
трапунктуално, но истовремено и низ 
антиципација на вековните творби на 
духот (во книжевноста), значи, интер-
текстуално, во дијалог со нив – се огла-
сува и личната и интимна ситуираност 
на поетот во светот со стварноста на 
неговата егзистенција. Ваквата контра-
пунктуалност, којашто во првата по-
етска книга е видлива на рамништето 
на композицијата и уреденоста на по-
етската книга, во втората стихозбирка 
„Еклоги“ ѝ станува иманентна на сама-
та структура на песната.4 Во еклогите е 
веќе присутен мотивот на патувањето 
во смисла на физичко премерување на 
просторите и далечините и аспектот 
на соочувањето со себеси сега и од 
некогаш во однос на нив, но и натаму е 
присутно и динамизирано духовно пре-
мерување на далечините во просторот 
или процепот меѓу епохите и епистеми-
те, како и во шумот на комуникацијата 
на денешницата. Динамизацијата овде 
ја претполага не толку контемплација-
та колку играта на двосмисленостите, 
имено, зад јазичната игра се отвора 
амбисот на непремостливоста помеѓу 
еклогата и ек(о)логијата, на пример. 
Мотивот на патувањето е исто така во 
функција на динамизација на себедо-
живелицата низ просторот и времето, 
во нивната мена, како и во меѓуиграта 
низ многукратно симболички уреде-
ниот свет на средбите и комуникаци-
ите. Постепено, во наредните поетски 
книги, овој мотив станува стожерен за 
градбите на поетските книги. Третата 
поетска книга е заплетена врз уче-
ството во книжевната манифестација 
„Литературен експрес Европа 2000“, 
во која учествуваат претставници од 
сите европски држави патувајќи со 
воз од Лисабон до Москва во период 
од месец и половина во тоа прво лето 
од третиот милениум, настапувајќи со 
книжевни читања во многу европски 
престолнини. Секако, во неа поетски се 

4 Лидија Капушевска-Дракулевска, 
„Поезијата на Иван Џепароски како 
поетика на средбата“ во И. Џепароски 
„Волја за мисла“, Микена, Битола, 2008.

впишани и многу други патувања што 
искуствено го имаат поттикнато тво-
речкиот процес на поетско огласување 
и поимање на една „Совршена љубов / 
кон невдоменото домување“. Овој дис-
тих на поетот од песната „Unheimlich“ 
синегдохично го претставува сиот зна-
ченски универзум на опеаниот поет-
ски свет во книгата: од „Критиката на 
чистиот (др)ум“, преку ангажираното 
огласување по однос на случувањата 
(железнички и други), во светот и „там 
долу в Македонија“ − при што синтаг-
мата „во светот и ‘там долу в Македо-
нија’ прозвучува во системот на маке-
донскиот книжевен јазик и со ритамот 
на повторувањето, едноличен и моно-
тон небаре налик на оној на железни-
цата − па сè до интимните и исповедни 
опсервации на себеоткривањето како 
странец во странствувањето („Еклога 
трета: Париска“). Овде секако треба да 
се споменат вдахновените опсервации 
врз мотивот на патувањето во оваа по-
етска книга на Анастасија Ѓурчинова, 
Соња Стојменска-Елзесер и Владимир 
Мартиновски, коишто секој на себе 
својствен начин откриваат цела лепеза 
валери, од лирски до имаголошки, во 
поетскиот светоглед и израз на Џепа-
роски.

Лирскиот патопис „Светлините на 
Света Гора“ речиси логично се на-
доврзува во поетските објави на Џе-
пароски како резултат на неговиот 
петкратен престој и постојано одново 
враќање на Атоската Гора, сè дури во 
одот не се исцрта мапата на заокруже-
носта на патувањето – со посетата на 
сите дваесет светогорски манастири. 
Станува збор за лирски патопис кој по-
веќе затскрива одошто открива од ду-
ховното патување, допуштајќи ни увид 
во мапата на изодениот пат, подоткри-
вајќи го превезот на загадочноста на 
овој свет простор низ доживелицата на 
неговите камбани и ѕвона, доживеани 
и низ јазикот на македонската поезија, 
уметноста на иконостасите и фреско-
писот, градбите кренати над морето 
небаре бедеми наспроти непостојано-
ста и минливоста, изведбата на бого-
службите во мугрите што свештено ја 
раѓаат светлината на денот и виделото 
на срцето. 

Поетскиот аџилак на светогорските 
песни, во светлината на последната 
стихозбирка на поетот, „Град“, како да 
отвора нова димензија на патувањето. 
Овој пат не станува збор за патување 
вдолж разноликоста на хоризонтална-
та уреденост на светот во откривањето 
на нови пространства и светови, туку за 
патување вдолж вертикалната оска 
на траењето на едно единствено ме-
сто, родниот град, врз чиишто вековни 
пластови поетот во завршната песна, 

евоцирајќи го епитафот на Пејчиновиќ, 
ја испишува и својата поетска автобио-
графија. Патувањето по вертикална-
та оска самото по себе ги раскрилува 
своите амбиси и возвиси откако ќе се 
усвои, откако ќе ни стане свој природ-
ниот поредок на постојаната мена во 
измената на раѓањето и смртта. Токму 
онака, впрочем, како што поетот пее 
во светогорските стихови („Сеќавање“: 
„На смртта се сеќавам, на смртта на 
телото“), но на оваа тема се осврнува 
и во други песни („Стареење“). Испи-
шувајќи го поетски многупластието од 
времиња врз оваа почва, меморијата на 
историското траење на топосот Скопје, 
поетот особено во завршната поетска 
творба го испишува и геслото memento 
mori, полагајќи ја овој пат вербата во 
културната меморија на човештвото 
што самиот поетска ја гради и довику-
ва. [...]

ДИСКОБОЛ
(според скулптурата на Мирон, 

V век п.н.е.)

Тврд замав се чека да прекрши  
небо-Кербер,

телото до бесвест да го стегне цврсто,
стрела да витка, да разголи мермер.
Шум се слуша на движење првнесто.

Полетува дискот од стегнати прсти,
но грчот го турка во утроба жешка,
го делка, го крши, до годот го брсти,
поигрува молња со згмечена плешка.

Дискот е фрлен, низ празнини лета,
патува долго, простори мери  

педа по педа,
премавнува разум со брзина света,
в далечини петици на мисла ѝ гледа.

Натфрлено сè е – а немоќ е тоа!

ОТКЛУЧУВАЉА И ЗАКЛУЧУВАЉА

Најнапред се чудев а потем
уживав во изненадата на првите
средби со заклучените врати:
ниту во еден европски хотел
од осумнаесетте градови
на единаесетте држави што ги минав
не најдов ниту еден ист систем
за заклучување на хотелските соби.

Толку многу различни
клучеви и брави
колку и идеи за
обединета Европа!
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Христо Петрески 
исателот Мома Димиќ во текстот со наслов „Песна-
та на голото тело“, меѓу другото, за поезијата на Ду-
шан Стојковиќ подвлекува: „Најблиску сум до уверу-
вањето дека кај Душан Стојковиќ, наситен до грло 

со сопствената поезија, во еден пресуден час преовладал 
врвниот познавач, толкувач, па и критичар на поезијата. Соп-
ствената визија и творечките опити го отстапиле во неговиот 
случај местото во бројните туѓи поетски објави, во ревнос-
ното откривање на патот кон плодната традиција и новите 
плодови на светската книжевност, на непосредниот контакт 
на себе-читателот (и ‘критичарот со пинцета’) со тековите, 
и соковите, како на светската така и на домашната поезија, 
па дури и на онаа ‘најтесната’, роднокрајната. Едноставно, 
Стојковиќ во себеси го открил тој чувствителен критички ме-
диум и тој, во децениски континуитет, го задржал во сферата 
на омилените поетики и поети. Авторот на ‘Мало сонце’ е из-
разит поет на интелектот, poeta doctus, поет на културата, кај 
кој преовладува објективизацијата на сетилните и личните 
доживувања, како и доминацијата на димензијата на универ-
залната и вселенската состојба, над она што е ‘гордо поетово 
јас’ и непосредно искуство. Стојковиќ е, според тоа, поет на 
вкупната, и не само на човековата, егзистенција, на нејзините 
многуликости и распространетости. За разлика од поетите 
свртени кон родниот крај, родословот или таканаречените 
мали нешта, тој е преокупиран со универзалиите: од една 
страна со усложнувањето на сликата на светот, а од друга 
– со доведувањето на светот на (пра)елементи, телесност и 
честичка, на јадро и азбука на живеењето и (не)постоењето. 
Поетот го согледува и прима животот, цивилизацијата и це-
лата вселенска констелација како нешто што е дадено, неми-
новно, а не како празна патека, и механизам, прогрес, развојна 
нишка со одредена и конечна цел. ‘Мало сонце’ е и своевидна 
поетска енциклопедија: во прв план на пеењето на Стојковиќ 
секогаш е систематизираниот материјал, градиво, азбучник, 

УНИВЕРЗАЛИЗАЦИЈА 
И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 
НА ЛИЧНОТО И 
ПОСЕБНОТО

КНИЖЕВЕН ЖЕЗОЛ ЗА СТРАНСКИ 
АВТОР 2021 – ДУШАН СТОЈКОВИЌ

поимник, некои од темелните алки на нашите знаења, систем 
на препознавање, стравувања, насетувања.“

Критичарот Видак М. Масловариќ пишувајќи за поезијата 
на Стојковиќ, во текстот „Семантиката на смртта во поезијата 
на Душан Стојковиќ“, забележува: „Стојковиќ би сакал да ги 
завитка во шамиче, додека сѐ уште постојат, парченцата од 
сонцето, кои е можно да се соберат и заврзат, за во некој не-
избежен миг да може да се направи видлива сесложеноста 
на човековото траење, а можно е и продолжувањето на дол-
гиот и крајно неизвесен пат. Ние сами ги фрламе своите коц-
ки, вели Стојковиќ, а изговорениот збор е мера на добивката 
или загубата, со него е можно еднакво да се љуби и умира, но 
во неговиот праизвор трае истото значење и траење. Стојко-
виќ на смртта гледа како на игра. Посебно внимание на чита-
телот заслужува ироничната повеќеслојност на поодделни 
песни или нивните сегменти.“

Критичарката и есеист Надежда Пуриќ Јовановиќ во тек-
стот „Граматика на книжевноста“ (поговор кон Избраните 
дела на Душан Стојковиќ) констатира: „’Мало сонце’ се со-
стои од седум поетски збирки кои можат да се читаат и како 
циклуси внатре во една надредена макроструктура, а круго-
вите внатре во збирките тогаш функционираат како поткру-
гови, како запишани кругови. Прво што може да се воочи е 
постоењето, условно речено, на два типа песни. Едните со 
јадровит и збиен израз, полн со јазички игри, некогаш и ка-
ламбури, свесно наместени со-значења, а другите се лирски 
наративни, разблажени како поеми. Во автопоетичкото појас-
нување на ‘Мало сонце’ Стојковиќ својата поезија ја окарак-
теризира како цитатна. Ние додаваме дека токму поради 
тоа оваа поезија е автентична, зашто говори за вистинските 
емоционални и мисловни преокупации на авторот. Поезија-
та на Стојковиќ е поезија на микроструктурните случувања. 
Авторот на секој чекор ги испитува можностите на зборот, и 
поодделни и оние во контекст. Во прашање е посебен вид на 
ерудитна поезија што звучи и значи.“ 

Во авторскиот избор за ова пригодно издание поетот Ду-
шан Стојковиќ се претставува со десет песни за љубовта, 
секојдневието, театарот, творештвото, смислата и бесми-
слата, иднината... И во овие творби поетот експериментира 
и иновира, сакајќи тие да бидат мал пример (егземплар) за 
неговата поетика и естетика. Всушност, Стојковиќ и во нив 
настојува да не исчезне, односно да преовладува творечка-
та и креативна игра со зборовите, како што се на пример: пе/
снарка; огно-отпорна; ли/кум и други. Исто така, Стојковиќ 
длаби и истражува и во самата структура на песната. Таа е 
лирска, есенцијална, лапидарна, концизна и конзистентна. Во 
самото средиште на песната се авторот и животот. Поетот ги 
раздиплува и синтетизира интелектуалните и егзистенцијал-
ните теми и мотиви. Во сите негови песни проличува (про)
читаното, (о)пеаното, искреното и доживеаното, овековече-
ното. Душан Стојковиќ е интелектуален поет кој се напојува 
од литературата и живее од и за книжевноста. Тој е зналец, 
сведок, собеседник, хроничар, мислител, судија, арбитер. Не-
говите поетски слики и симболи се конкретни и реалистични, 
но и потсвесни и имагинативни. Тој истовремено и паралелно 
е реалист и натуралист. Но и модернист и постмодернист. 
Сепак, во тој постојан натпревар и судир, преовладува надре-
алното и фантазмагоричното. Стојковиќ (ис)пишува значајни, 
бележити и оригинални страници во српската, балканската и 
европската литература. Сведоци сме и со-браќа на неговата 
универзализација и глобализација на личното и посебното. 

А приопштувањето на еден мал сегмент од неговото поет-
ско творештво, по повод наградата „Книжевен жезол“ за по-
етски опус, е убава можност за подобро запознавање на него-
вата личност и дело. На овој начин, македонската писателска 
јавност барем малку ќе му се оддолжи за неговиот досегашен 
ангажман при следењето и толкувањето на македонската по-
езија и проза објавени во соседна Србија. Душан Стојковиќ ја 

П
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сака и почитува македонската книжев-
ност, па ред е и на овој начин нашата 
книжевна и културна средина да му се 
заблагодари за неговите досегашни и 
идни критичко-есеистички објави по-
светени на македонскиот јазик, писмо и 
книжевност.

ПОРАКА ОД ДУШАН СТОЈКОВИЌ

Му благодарам на Друштвото на 
писателите на Македонија кое ме на-
гради со големата и драгоцена награ-
да „Книжевен жезол“ за мојот поетски 
опус кој полека се разгранува еве веќе 
повеќе од половина век. Во текот на 
тоа време повеќепати повремено се 
простував од поезијата, а по повеќе 
години тишина одново ѝ се враќав, 
така што таа, всушност, ми се враќаше 
мене. Јас како и да не пишував песни, 
тие сами како да се напишаа, така што 
мене самиот ме напишаа. Свесен дека 
секој вистински поет е поетска држа-
ва за себе, еднакво бев свесен и за тоа 
дека испеаното со самото свое созда-
вање и постоење се вклучува во поет-
ската Вселена, таа единствена фабри-
ка на слободата, единствена исконска 
и неистрошлива. 

Од раната младост другарував со 
песните на македонските поети. Прва-
та средба со нив ми покажа и докажа 
со вредноста, убавината и длабочина-
та на испеаното, дека македонската 
поезија е во самите врвови на светска-
та лирика. Во позните години напишав 
книга за моето видување и разбирање 
на македонската лирика. Со награда-
та што ми ја доделивте покажавте, 
на метафоричен начин, можеби без 
да знаеме, колку сме блиски и брат-
ски поврзани. Дедо ми по мајка беше 
Македонец и еве (точно сто години од 
неговата смрт) се запознавам со него, 
когошто само на сликите можев да го 
видам.    

Леополдо де Луис напишал: „По-
езијата е дишење преку раната“. Ви 
благодарам уште еднаш за високото 
признание со кое ја дарувавте мојата 
поезија, која е постојано загледана во 
праелементите, со малото сонце над 
себеси и во себеси, која со треперли-
вата светлина исплива од сономракот 
и стана пев на тишината, на секоја ти-
шина – наспроти онаа конечната. 
 

ЊУБОВНА, 2

Моите љубовници се сончеви
градите ми се полни со нивни
топли дамарења
од етната на нивниот здив

среќни ми се рацете
додека ја допираат граматиката
на кинескиот оган втиснат
во растрепереното тело

малечката простонародна пе–
снарка ѕуни низ овие
осончани зборови
нашата љубов
е огно-отпорна

моите љубовници се сончеви
и штом ќе заспијам со некоја од нив
гледам во ноќта
малечко сонце врз перницата
додека гледа со очите на сонот
низ срцето на ноќта

и тропа со светлина
на вратата на моето срце

СОНЧЕВА ТЕРЕЗИЈА

распнат е шаторот на небото
там-там горештини
невер-мори
во краешниците

приливи по одливите
засеци на врелина
по разбранетите 
друмја

горе саќе мед
од веднатата кошница
џурка кон отклучените
липи

долу куц волк
ја лиже својата смрт
и се врти ли/кум
на збеснат гром

ЗАОЃАЉЕ НА СОНЦЕТО

промашена тема:
се закачило со пипалата
за месото на небото
и не мисли на секој–
дневните обврски

заспано мижурка
со натежнатите клепки
додека изгладнетите орли
влечат кочија
полна светлинени шајки

тука
заоѓа како да излегува
од сликата
врамена со сопствено око

толку е високо
дури и смртта му е недостижна

неповратно

ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ЛУДНИЦАТА

билети за лудница билети за лудница
иако е бесплатно иако вратата е нема
а не пречи ниту закачалката
на која ги бесиме
главите

се гледаме се допираме со рамената
со раце ги опипуваме очите
со лакти се бодеме едни со други
во рунтавите
срца

нè чекаат свеж воздух
есенска врева здрави микроби
небна супа

остануваат само изласканите падежи
искинатите карти прогледаните шарки
не им пречи што ги викаме татко
мајка што со нив зборуваме
како со себеси 

СЕ САКАМЕ И СО СМРТТА...

се сакаме и со смртта
малку се овие тврди
бакнежи
малку се отчукувањата
на следните заборавни години

седиш во фотелјата
далеку од воздухот
што ранува

далеку од сивиот дожд
на потстанатото сонце

ги листаш своите раце
ги отпетлуваш очите

времето што се кати
е и мое време
неусетно
со својот песок ме осветлуваш

нашата љубов е силна
како љубов

ДРУГИТЕ ЈА ПИШУВААТ ТВОЈАТА СМРТ

другите ја пишуваат твојата смрт
а ти ја доживуваш

прилегаш на штипка што ја отвораш
а таа се склопува
или на цвет што го прави тоа истото

но не си ликум на небен мов
што се вовлекува под твоите нозе
штом ќе пречекориш кон небото

на сè прилегаш само не на себе си
додека лежиш во небниот ковчег
полн со зелени мириси
а птиците ги зобаат песните
што не втаса или не сакаше
да ги запишеш

АДРЕСА

се раскрилуваат адресите
во ветрината на пустите соби
прваат испотени
клечат на скршените нозе
се гнездат во нотите на инвалидските 
колички
играат прескакулица
гнасат/редат пасијанс

седам во фотелјата
веќе постела
неподвижен беззаб
обезрачен обезглавен
со стаклени очи

ги листам немо адресите
со мртви движби
гласови на мртви ќе најдам врз нив

не допираат до мене
не ѕвонат
телефонирам погрешно
избувливо
туку така
себе си
сам си се оѕвивам

Препев од српски јазик: Ристо Василевски
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рвин настана една тишина, за да ѝ даде мож-
ност на трубата да го најави нападот. И кога 
од апокалиптичната музичка фраза се огласи 

последниот завршен акорд од грлото на командирот 
на четата – распоредена на котата 1015, под самиот 
врв Кајмакчалан на планината Ниџе, кој геолошките 
процеси го изостриле како што беа изострени бајоне-
тите на војниците – се исфрли командата: „НА НОЖ!“

Противничките единици просторно беа оддалечени 
не повеќе од стотина чекори, така што противничките 
војници се гледаа лице в лице. Некои и се препозна-
ваа, комшии од исто село, насилно регрутирани. Но по 
командата „На нож!“, устремени едни против други, 
се испомешаа и првите неколку минути на колежот 
што настана, препознавајќи се според униформите 
кој на која војска ѝ припаѓа, беа зафатени од една 
дивјачка јарост да се убиваат. Но веќе по неколку 
минути, отрезнети од пијанството на пролеаната крв 
која шупуркаше од прободените тела, преовлада кај 
нив сметката не да се убие противникот, туку тој да 
не те убие тебе; па по минута-две – без притоа да се 
знае кој е противникот: секој е противник што е жив 
– потенцијалните мртви, сѐ  уште живи, со двојно, 
тројно засилена јарост се впуштаа во битката со една 
единствена цел: да се намали бројот на живите, за 
кога трубата ќе отсвири одбој и кога преживеаните 
ќе се пребројат и ќе констатираат дека и тие самите 
се живи, ќе ги обземе радост оти се живи, а не дека се 
победници. Оние меѓу нив кои со невидена јарост се 
впуштаа во пресметката на живот и смрт, раководени 
од животниот порив да ѝ се извлечат живи од рацете 
на смртта, ќе добијат високи одликувања „за покажа-
ната храброст и за висок степен на патриотизам“.

Медицинските сестри не можеа да престасаат да 
им дадат помош на ранетите. Во работата им пречеа 
орли, врани, гаврани и други стрвни птици кои напаст-
ливо се нафрлаа на ранетите, кинејќи им парчиња 
месо од труповите, како и од загинатите. А и легиони-
те на Апокалипсата беа во мобилна состојба.

Во творечка еуфорија беше и младиот репортер Еф-
тим Робе. Тој пишува на колено во еден тефтер што 
за таа цел лично му го подари главниот командант на 
Солунскиот фронт, генералот Сарај. Меѓу прологот и 
епилогот – како глас и ехо на трагична љубов меѓу 
еден ранет воин и една милосрдна сестра, интонира-
ни како акорд на воена труба во битките на Првата 
светска војна водени во есента 1916 година, на Кај-
макчалан, со свое крешендо на котата 1050 и при ре-
шавачката битка кај Завојот на Црна, небаре фантом-
ско-понтонски мост преку таа река со име еквивалент 
на Стикс што води кон пеколот – се протегал сказот 

на тој спис во кој ранетиот војник во прегратката на 
милосрдната сестра ја среќава на тој мост Апокалип-
сата, за тројцата, сосе хроничарот на настанот четво-
рица, придружени од рефренот на баладата: 

„Војната, либе, војната,  
Војната тригодишната...“ 
да се упатат кон Битола, која други четворица ја-

вачи од легионите на Апокалипсата ја пустошат со 
бојни отрови, со чума, со глад и помор.

Во истото тоа време, на 4 ноември 1916 година, по 
парадата на елитните единици на „Ослободителни-
те сили“, во парадни униформи и со светнати чизми, 
во палатата на чорбаџијата Илија Ефремов на Ши-
рок сокак, по повод „ослободувањето“ на Битола од 
силите на Антантата, беше организиран прием на кој 
присуствуваа конзулите на Франција, Англија, Русија 
и на другите придружни сили на победничкиот воен 
сојуз. По тој повод беа заклани и зготвени во каза-
ни педесет шилеџиња. На свечената маса во дворот 
на палатата беа поставени маси на кои во војнички 
порции беше сервирано традиционалното војничко 
јадење – грав, во овој случај со месо, покрај матарка 
со вино.

Централна личност на тој прием беше главниот 
командант на Солунскиот фронт генерал Сарај кој, 
буричнувајќи во порцијата, наместо месо, извлече 
мариовски опинок. Би го забошотил инцидентот, но 
констатира дека сведок на тој компромитирачки на-
стан – иако кусоглед и со дебелодиоптриски очила, а 
по малку замаен, фесфалија – е Ефтим Робе, студент 
по филозофија на париската Сорбона, кој се мав-
таше на линијата на фронтот како Пјер Безухов од 
„Војна и мир“ пред Бородинската битка. Не можел да 
ѝ одолее на желбата да биде сведок на битката на 
Кајмакчалан, решавачка за освојувањето на Битола 
како најважен војнички пункт на Солунскиот фронт и 
како таков, поента на неговиот репортерски запис во 
кој, како ексклузивитет, секако ќе беше забележана 
и епизодата со опинокот.

Но за да го оневозможи во тоа, се погрижи крајно 
будниот аѓутант на генералот кој, насетувајќи ја на-
мерата на репортерот, го устреми од рамото своето 
стрвно сокле на него, при што тоа со својот клун го 
продупи бомбето на неговата шапка и длабоко му 
ја чклубна главата, по што репортерот беше итно 
префрлен во најблиското санитетско прифати-
лиште. А такви во Битола ги имаше тукуречи на се-
кој чекор, зашто на првата борбена линија, градот не 
беше само воен, туку и најголем санитетски центар 
на Солунскиот фронт.

* * *      

Многу години подоцна, кога и двајцата ќе дојдат 
во допир со романот „Кожа“ на Курцио Малапарте 
– ставен во паралела со сказот „Опинок“ – авторот 
на сказот и спомнатиот генерал во него докрај ќе ја 
сфатат симболиката на поимот „кожа“, еднаш темат-
ски поврзан со Првата, а во вториот случај со Втора-
та светска војна.

П

ОПИНОК
ВЛАДИМИР КОСТОВ

РАСКАЗ
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Кај Костов во перманентен судир се две утопии. Едната 
од нив секогаш еволуира кон антиутопија. Катарзата е, по 
превосходство, антиутописка. Ако така може да се рече, 
романите на Костов се гротескни и трагично-гротескни 
антиутопии. Критичко-реалистичкиот и сатиричкиот кон-
текст се релативизира („Нов ум“). Јунакот (Методија) не е 
само педантен дијагностичар, ами и личност со своја визија, 
сеедно што е таа утописка. Притоа Костов однадвор, од 
авторска гледна точка, го карактеризира својот јунак (на 
пример, Учителот е „емотивно богат“ итн.). Тоа ќе рече дека 
еден ваков пристап буди сомневање, оти, сепак, Учителот 
не е роман ни за Шуаните ни за Евгенија Гранде, иако Ко-
стов преку својот главен јунак повеќепати инсистира токму 
на квалификативот „Човечка комедија“, поврзувајќи го со 
Балзак и „балзаковштината“, методолошки и стилски реак-
туализирајќи ги и некои од „секретарските манири“ на овој 
литературен демиург од XIX век!

Миодраг Друговац: „Историја на македонската книжев-
ност 20 век“. Мисла, 1990, стр. 531

* * *

...Во својот богат романсиерски опус Владимир Костов 
изгради препознатлив творечки систем. Овој тивок, нави-
дум многу повлечен, книжевно образован и информиран 
писател, во изминатите четири децении (од појавата на не-
говиот роман „Лица со маски“ во 1966 г.) во својот разгранет 
романсиерски и раскажувачки опус пројави исклучителна 
творечка доследност. Во изминатиот период во контину-
итет, без творечки замор, тој ги објавува своите дела со 
кои остави трајни белези во нашата литература. Со својот 
автентичен ракопис уверливо ја отсликува реалноста на 
својот град, притоа јасно осветлувајќи ги бурните процеси 

КРИТИЧКИ 
ФРАГМЕНТИ
ЗА ДЕЛОТО НА 
ВЛАДИМИР 
КОСТОВ

што се случувале низ времињата во него и во поширокиот 
регион. Внимателниот и стрплив проследувач и читател 
тоа најубаво ќе го забележи во романите „Црквичето чети-
риесет маченици во Битола“, „Учителот“, „Нов ум“, „Битол-
ски триод“, „Битолска хроника“, „Обителска трагедија“ и во 
„Битолијада“, дела кои, поради пословичната инертност на 
критиката, останаа недоволно афирмирани и протолкува-
ни. 

Раде Силјан, „Стожер“ бр. 119, Скопје, 2014, стр. 12

* * *

Значајна е за Костов, за неговата литература, врската со 
некои писатели, онаа спиритуална, творечка врска, која до-
ста ретко се остварува, и тоа само кога постојат вистински 
предуслови, вистински афинитети. Уште првиот впечаток 
што читателот го има по контактот со литературата на 
Костов, тоа е што таа самата го навестува во себе прису-
ството на Достоевски. Тоа, само по себе, ништо не би зна-
чело за однесувањето на луѓето, одлуките што тие ги до-
несуваат, ненадејните постапки што ги прават, иако ниту 
тоа однесување, ниту постапките и одлуките не можеме 
да ги разбереме низ критериумот на некакво нормално, 
логично реагирање, не можеме, надвор од постапката 
на Костов, од неговата вешта литературна постапка, да 
ги примиме тие нешта со мотивите што ги предизвикале. 
Сето ова што се случува во „Нов ум“ има корени длабоко во 
луѓето, излегува од некои нивни запрени, но незаборавени 
поранешни намери, од некакви дамнешни желби и стре-
межи. Тоа е суштинското што Костов го развива во себе 
како сопствена авторска страст: да гледа во луѓето, во 
нивниот внатрешен таинствен преплет на желби, барања, 
недоразбирања, недоумици, трауми и комплекси. Тоа е таа 
внатрешна врска што во себе Костов ја воспоставил со она 
искуство кое за литературата го освоил Достоевски. Ако 
заклучиме со една единствена вистина дека Достоевски 
влијаел, суштински и вистинито, само врз добри и значајни 
автори.

Слободан Мицковиќ, „Меѓу актуелното и иреалното – 
литературниот свет на Владимир Костов“

* * *

Воспитан во традиционално, градско патријархално се-
мејство, Владимир Костов во своето творештво го носи 
елементот на една религиозна добродушност и на морал-
на чистота, и оној внатрешен бунт против контаминацијата 
на човековата душа... Во едно искажување Владимир Ко-
стов истакнува дека кај литературата од време на општа 
криза на моралот, во криза е ставена и естетиката. Кога 
отсуствува критичкото мислење, консументите квазилите-
ратурата ја прифаќаат како вредност, и етичка и естетска, 
која во бестселер и хит-издание се промовира и пласира 
како врвна вредност. Спасот од шунд и кич-литературата 
Костов го гледа во „ангажираната литература, но пројаве-
на во нова, атрактивна форма, ... во форма на бестселер. 
Тоа значи, да се победат кичот и шундот со нивните из-
разни средства, сликовито речено, да се победи ѓаволот 
со неговото оружје на негов терен, во неговиот пекол... 
Литературата не е луксуз. Таа е општествена свест и со-
вест. Лишена од тоа својство, а наконтена атрактивно, тоа 
е шунд и кич“.

Спасот од ова Владимир Костов го гледа во неговата 
идеја, атрактивниот реализам: „Мој залог во тој поглед“, 
посочува, „е мојата литературна визија проектирана во мо-
ето литературно творештво, парадигматично во ликот на 
Учителот од истоимениот роман...“

Петре Димовски, „Тоа го посматрав од свој агол“
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БЕСЕДА ЗА РАЦИН
РАЦИНОВИ СРЕДБИ 2021 ГОДИНА

Атанас Вангелов
а 28-годишна возраст, од-
носно во 1936, основопо-
ложникот на современата 

македонска литература, критика 
и, воопшто, интелектуална мис-
ла Коста Солев Рацин ја објави, 
на македонски јазик, својата пес-
на „До еден работник“, која не ја 
вклучи во својата прва и един-
ствена книга поезија „Бели му-
гри“. Таа кратка песна на Рацин 
почнува со следниве стихови: „Да 
бидеш човек, да имаш топла крв 
/ да работиш со рака и мислиш 
со глава / и па да бидеш неш-
то мртво.“ Според некои добро 
упатени специјалисти во умет-
ничкото дело на Рацин, таа прва 
песна на македонски има своја 
српско-хрватска верзија, различ-
на по структура и тон, објавена во 
1930 г., во сараевското списание 
„Снага“.

Јас мислам дека сепак стану-
ва збор за две различни песни 
на Рацин, иако имаат идентичен 
наслов. Нема тука да објаснувам 
врз основа на што мислам така. 
Ќе укажам само дека стихот „и 
па да бидеш нешто мртво“, во 
српско-хрватската верзија на 

песната на Рацин од 1930 г. гла-
си „па бити нечија ствар“. Изра-
зот „бити нечија ствар“ многу се 
разликува од изразот „да бидеш 
нешто мртво“ кој го среќаваме 
во неговата песна од 1936. За-
тоа што таа разлика е очиглед-
на, нема да се задржувам на тоа, 
иако токму таа разлика упатува 
на две различни пораки кои ба-
раат неопходно објаснение и 
коментар. Сметам за поважно 
да се задржам на два идентични 
детала од двете песни на Рацин 
кои ги дели временски распон од 
полни шест години, а тоа се сти-
ховите „мислити главом и ства-
рати руком“ од српско-хрватска-
та, односно „да мислиш со глава 
и да работиш со рака“ од маке-
донската верзија. Има разлика 
и меѓу изразите „да работиш со 
рака“ и „стварати руком“, кои упа-
туваат на две пораки. Нешто како 
главна мисла и за двете верзии е 
составот „да мислиш со глава“ со 
неговиот еквивалент „мислити 
главом“ на српско-хрватски. Таа 
мисла е, во очите на Рацин, глав-
на одлика на човек од племето 
„на трудот црн народ“, како што 
вели тој во неговите „Бели мугри“ 
од 1939 година.

Не е тешко во Рациновата фор-
мула „да мислиш со глава“ да се 
препознае силно ехо на европска-
та хуманистичка филозофска 
мисла која стана духовен татко 
на првата револуција од 1789 го-
дина во Франција. Според таа фи-
лозофска мисла, луѓето се раѓаат 
еднакви. Нивната социјална ор-
ганизација, со нејзините закони 
кои штитат едни, а им ненасуваат 
страшни неправди на други, е таа 
што прави господари од едни, а 
робови од други. Во поентата од 
својата песна од 1930 г. Рацин се 
ограничува на тоа лирски да ја 
формулира таа социјална неправ-
да со стиховите: „А себи ковати 
метални оков / срама и беде“. 
Во поентата од својата песна од 
1936 г. оној „оков од срам и беда“ 
се преобразува во енергичен по-
вик да се „срони“ еден неправе-
ден свет на „срам и беда“ за да се 
направи друг, поубав и „братски“, 
како што вели поетот на „Бели 
мугри“. Во духот и словото на 
една од славните тези на фило-
зофот Фоербах, за која расправа 
творецот на дијалектичкиот ма-
теријализам Карл Маркс, и Рацин 
минува од опис на свет на „беда и 
срам“ кон отворен повик на борба 
за да се „срони“ тој свет.

Н
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Што била причината да дојде 
до таква, радикална промена, во 
лирската оптика на еден поет кој 
напишал две различни песни на 
иста тема?

Во таа 1936 г. кога ја печати 
својата прва песна на македонски 
јазик, Рацин е веќе позната и круп-
на фигура во тогашната лева ин-
телектуална мисла. Според некои 
современици на Рацин, тој веќе во 
1932 г. важел за „изграден марк-
сист“ кој имал блиски контакти со 
Чедомир Миндеровиќ и Радован 
Зоговиќ, веќе познат критичар и 
гимназиски професор во Скопје 
во тоа време. Токму во таа 1936 
година ќе дојде и до познатите 
московски политички процеси 
во кои ќе паднат главите на низа 
болшевички револуционери, како, 
на пример, Каменев, Пјатиков, Ту-
хачевски, Бухарин и многу други 
помалку познати, што ќе доведе 
и до расцеп во тогашната југосло-
венска интелектуална левица.

Првото име на тогашната со-
цијална литература Мирослав 
Крлежа, заедно со група писа-
тели соработници на списанието 
„Печат“, ќе го крене својот глас 
против тие монтирани москов-
ски политички процеси. Тој глас 
против ќе му ја донесе нему и 
на неговите блиски соработни-
ци Марко Ристиќ, Васа Богданов 
и други озлогласената анатема 
„троцкист“. Од таа 1936 кога се 
појави песната „До еден работ-
ник“, па до декември 1939 година 
кога се појавуваат „Бели мугри“ 
на Рацин и отровниот „Дијалек-
тички антибарбарус“ на Крлежа, 
се води острастена, остра поле-
мика меѓу Мирослав Крлежа и 
Марко Ристиќ на една, и Радован 
Зоговиќ, Огњан Прица, Отокар 
Кершовани, Коча Поповиќ и др., 
на друга страна. Групата видни 
писатели на чие чело, веќе во тоа 
време, се наоѓа скопскиот гимна-
зиски професор Радован Зоговиќ 
подготвува обемен одговор со 
зборникот „Книжевне свеске“ во 
кој се објавуваат дури две ста-
тии против Крлежа од бугарски-
от филозоф Тодор Павлов. Тој 
одговор од „Книжевне свеске“ е 
детализација на една остра ста-
тија на Јосип Броз Тито објавена 
во весникот „Пролетер“ во мај ис-

тата 1939 година. Во таа статија 
првиот човек на КПЈ отворено ги 
напаѓа блиските соработници на 
Крлежа, но не и самиот Крлежа. 
Најверојатно затоа што, според 
загрепскиот семиолог Станко 
Ласиќ, Тито сака да го придобие 
писателот на Глембаеви како 
култна и влијателна интелекту-
ална фигура за каузата на анти-
фашистичката борба и социјали-
стичката револуција. Како, во тие 
бурни години меѓу 1936 и 1939, се 
однесува Рацин? Тоа е прашање-
то на кое ќе се обидам да одго-
ворам, макар и во облик на суге-
стија, со оглед на простиот факт 
што денес не располагаме со ва-
лидни документи врз основа на 
кои би можеле да формулираме 
убедлив и солиден одговор.

Паѓа во очи, на пример, дека 
меѓу големиот број соработници 
кои, во првиот и единствен број 
на „Книжевне свеске“ полемизи-
раат со Крлежа, го нема Рацин. 
Тие соработници ги избира за 
„Книжевне свеске“ Радован Зого-
виќ кој го познава нашиот Рацин 
уште од 1932 година, кога заед-
но со Аксиќ и Ѓорѓевиќ ја издава 
збирката „1932“ во која, покрај 
другите, се наоѓа и неговата пес-
на „Ватромет“. Само една година 
пред тоа, во списанието „Лите-
ратура“ Рацин објави една учена 
расправа за „Хегел“. Тоа зборува 
само по себе и на свој начин дека 
тешко би можел да биде изоста-
вен Рацин од списокот имиња 
кои полемизираат со Крлежа. Таа 
расправа за Хегел сведочи, меѓу 
другото, и за тоа дека Рацин како 
човек, по својот интелектуален 
формат, не стои подолу од оние 
остри и отровни полемички пера 
кои успешно се носат со Крлежа. 
Рацин е, како што се знае, авто-
дидакт во светот на уметничката 
литература. Тој е работник кој на 
20 години учествува на 4 кон-
грес на КПЈ во Дрезден, и по таа 
линија тој би имал дури и некоја 
предност со оглед на тоа што и 
водачот на КПЈ Јосип Броз е, по 
професија, бравар, односно ра-
ботник кој, според доктрината 
на марксизмот, припаѓа на кла-
са двигател на историјата. Кон 
сето тоа треба да се додаде и 
една мисла на нашиот знаменит 

поет и мислител Блаже Конески 
кој ја соопшти во својот „Днев-
ник по многу години“ од 1988. Во 
записот кој зборува за Крлежа, 
Конески го вели следново: „прес-
метката со него може по сушност 
да се сврзе со пресметката со 
нашиот беспомошен Рацин, како, 
впрочем, и со други европски ин-
телектуалци, во чии коски треба-
ше да се влее страв.“ (101)

За каква и која пресметка збо-
рува Конески во својот „Днев-
ник...“ кога ги наведува имињата 
на Крлежа и на нашиот „беспомо-
шен Рацин“, како што вели? Што 
сака да каже, на индиректен на-
чин, кога таа „пресметка“ ја оце-
нува како постапка на една поли-
тичка партија која сакала да им 
„влее страв“ во „коски“ на умет-
ничко-интелектуални фигури од 
форматот на Крлежа и нашиот 
„беспомошен Рацин?“ Конечно, 
зошто оној бојкот на кој беше 
подложен Крлежа по појавата на 
неговиот „Дијалектички антибар-
барус“ во 1939 г. но и на нашиот 
Рацин не многу по појавата на 
„Бели мугри“ е, за Конески, дра-
конска „пресметка“ на политич-
ка елита која смета дека треба 
да им се „влее страв“ во „коски“ 
на оние што бараат некоја авто-
номија за својата мисла и збор, 
токму како оној работник на Ра-
цин од 1936 година кој „мисли со 
глава?“ Јас сум склон да мислам 
дека во вториот дел од тој стих 
лежи одговорот на прашањето 
зошто Конески бојкотот на Крле-
жа и на Рацин од 1939/40 година 
го нарекува – „пресметка“.

Да се каже дека еден работ-
ник „мисли со глава“, како што 
вели Рацин во својата песна „До 
еден работник“, тоа значи да се 
мобилизира една дискретна, на 
прв поглед невидлива метафора, 
како опозиција на метафората 
да се „мисли со стомак“. Прва-
та метафора, онаа „да мислиш 
со глава“, упатува на контекстот 
слобода. Втората метафора, онаа 
„да мислиш со стомак“, упатува 
на контекстот леб, односно еко-
номија како главен и основен 
двигател на историјата според 
учењето на творците на дијалек-
тичкиот материјализам Маркс и 
Енгелс. Значи ли тоа дека, кога 
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Рацин ја актуализира метафора-
та „да мислиш со глава“ во своја-
та песна „До еден работник“, тој 
ѝ дава предност на слободата на 
штета на лебот или економијата, 
сега во духот на онаа мисла на 
Маркс која вели дека „слободата 
на единката е услов за слобода-
та на сите?“ Значи ли, уште, дека 
во таа 1939 г. Рацин, ако не јавно 
тогаш во некои интимни кругови, 
бил против бојкотот на еден ин-
телектуален и уметнички колос 
каков што бил Крлежа од 1928 
па до 1939 година. кога КПЈ, под 
водството на уште тогаш хариз-
матичниот Јосип Броз станува 
воена структура со железна дис-
циплина од болшевички тип? 
Тука треба да се укаже и на друг, 
донекаде енигматичен детаљ од 
„Дневникот...“ на Конески кој по-
мага подобро да се разбере зо-
што тој посега по детерминанта-
та „беспомошен“ кога зборува за 
Рацин и за неговиот бојкот.

Во тој детаљ Конески вели дека 
не ја читал „многу“ прозата на Кр-
лежа. Веднаш потоа додава дека 
ги следел списанијата „Данас“ и 
„Печат“, во кои славниот писател 
на циклусот Глембаеви ја обја-
вил својата разорна полемичка 
расправа „Дијалектички антибар-
барус“. Во врска со таа расправа 
која, веројатно, ја чита кон крајот 
на 1939 или кон почетокот на 
1940 г., Конески го кажува след-
ново: „Јас не можев да се уверам 
дека имаат право оние што го на-
паѓаа“. Меѓу тие што го напаѓаа 
Крлежа спаѓа и првиот човек 
на КПЈ Јосип Броз, кој во весни-
кот „Пролетер“ објави дури две 
статии против Крлежа, иако, од 
тактички причини, избегна да го 
именува. Врз основа на тоа може 
и треба да се заклучи: ако Коне-
ски во таа 1939/40 г. не можел да 
се „увери“ дека имале право тие 
што го напаѓале Крлежа, прво 
име на социјалната литература 
во периодот 1928 – 1939, како 
можел да се увери еден веќе из-
граден марксист каков што бил 
Рацин уште во 1932, дека имале 
право тие што го напаѓале Крле-
жа во времето кога се појавуваат 
и неговите „Бели мугри¬?“ Како 
изграден марксист, тој изнаоѓа, 
во двете верзии на песната „До 

еден работник“, лирски израз за 
клучната мисла на дијалектички-
от материјализам која вели дека 
„слободата на единката е услов 
за слободата на сите“. Кога тој 
вели дека неговиот работник е 
човек кој мисли „со глава“, а не 
„со стомак“, тој е на страната на 
оној Маркс кој брани слобода, 
но не и на оној кој осмислува ма-
терија, односно материјализира 
мисла.

Во истатата 1936 г. кога Рацин 
ја печати песната „До еден ра-
ботник“, а пак Крлежа отвора 
фронт против азијатската, вар-
варска верзија на марксисизмот 
што ја препознава во југословен-
ската интелектуална левица, се 
појавува и една систематска кри-
тика на болшевичката верзија на 
дијалектичкиот материјализам 
од перото на рускиот филозоф 
Николај Берѓаев. Во таа критика 
тој руски филозоф тврди дека 
„односите меѓу луѓето“ се пра-
шање на – етиката. Не прашање 
на економијата како што мисли 
Маркс кога вели дека „производ-
ните односи“ се непосредно ус-
ловени од „производните сред-
ства“. Само од себе се разбира 
дека таа радикална критика на 
марксистичката доктрина не мо-
жела да остане надвор од вид-
ното поле на интелектуалната 
левица во Југославија. Уште по-
малку, надвор од видното поле 
на еден енциклопедиски дух ка-
ков што бил Крлежа во таа 1936. 
Не треба да се исклучи можноста 
дека и таа радикална критика на 
Берѓаев, која влегува во тоа што 
се вика дух на времето, остава 
некој вид печат и во мислата на 
Крлежа и во мислата на оние кои, 
како Конески, не биле уверени 
дека имале право оние што го на-
паѓале првото име на тогашната 
социјална литература. По сè што 
се кажа тука, останува да се пра-
шаме: што би рекол Рацин за нас, 
за нашиот свет во кој живееме и, 
особено, за оној работник кој се 
разликува од оној за кој пееше на 
двапати: во една песна од 1930, и 
во друга од 1936 година?

Ќе се обидам да одговорам на 
тоа прашање на еден индирек-
тен начин.

Во истата 1939 кога се појавува-
ат „Бели мугри“ на Рацин и „Дија-
лектички антибарбарус“ на Крле-
жа, нивниот далеку помлад брат 
по перо ја пишува својата песна 
„Спомен“. Има впечатлива слика 
во таа песна на Конески која спо-
редува писок на наврнат воз со 
„мака што рика“ во неговите гра-
ди затоа што бил роден во „смач-
кано племе“. Некаде пред крајот 
на својот живот Конески се врати 
уште еднаш на тој „наврнат воз“ 
во својата песна „Спомен по мно-
гу години“. Во таа песна поетот 
на „Везилка“ и „Тешкото“ рече: 
„уште рика маката во мене / дека 
сум роден во смачкано племе“.

Јас сум уверен дека нешто 
слично би кажал и Рацин, како 
за оној работник кој „работи со 
рака и мисли со глава“, така и за 
она „смачкано племе“ кое го вика 
„на трудот црн народ“. Уверен 
сум, исто така, дека во неговите 
стихови би имало многу повеќе 
горчина и гнев од оние што ги 
среќаваме во неговите „Бели му-
гри“. Беспомошниот Рацин, како 
што вели Конески, загина во јуни 
1943 година и тој не доживеа да 
се остварат неговите идеали, 
како што доживеа Крлежа во не-
говата длабока старост. Рацин 
беше „понесен од македонската 
идеја и социјалистичката рево-
луција“, како што кажа Конески 
две-три недели пред да почине, 
на 17 ноември 1993 во Велес, на 
„Рациновите средби“. Како и Кр-
лежа, така и Конески доживеа 
да се остварат неговите идеали, 
но не и Рацин. Од тие остваре-
ни идеали потекнуваат песните 
„Молитва“, „Лажни пророци“, „Че 
Гевара“, „Девственици,“ „Кале“ 
и многу други. Јас го слушам, во 
тие песни, не само огорчениот 
глас на Конески туку и оној на 
Рацин кој, како и поетот Коле Не-
делковски, зборува, низ устата на 
Конески, во неговата поема „Ра-
кување“. Тој глас на Рацин одам-
на се слеа со гласот на Конески, 
како што неговиот глас се слеа 
со гласот на оние што и денес 
копнеат по правда и достоен жи-
вот.

(Велес, 11.6.2021, 20 часот)
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МИЛОВАН СТЕФАНОВСКИ  
„ТЕОРИЈА ЗА КУЧЕШКАТА ГОДИНА“,  
„МАТИЦА МАКЕДОНСКА“ 2021

Новиот роман од Милован Стефановски „Теорија 
за кучешката година“ е шесто по ред романескно 
остварување на авторот во неговата раскажувач-
ка актива. Авторот се определува за исповедна 
наративна стратегија, најавена преку епиграфот 
Исповедта е миење на душата. [...] Стефановски 
одбира преку своевидно монолошко обраќање на 
син кон татко на индиректен начин на читателот 
да му ја пренесе целата приказна без притоа да 
се приведе ниту едно лично име, ниту конкретна 
локација или топоним, ниту пак временска одред-
ница за тоа кога се случува загатнатото дејство. 
Од почеток до крај сето внимание е насочено кон 

пласирањето на исповедниот исказ на синот упа-
тен до сопствениот татко, исткаен и распослан од 
најкарактеристичните премрежни случувања од 
неговата најрана детска возраст, па сѐ до надми-
нувањето на возраста на веќе починатиот татко, но 
во исто време и разголен исказ до основната срж 
само за да се допре до чистата вистина без разли-
ка колку е таа болна или колкава болка може до-
прва да предизвика...

(Од образложението на жири-комисијата: Хри-
сто Петрески, Стефан Марковски, Делвина Крлу-
ку)

РАЦИНОВО ПРИЗНАНИЕ ЗА 2021 

КУЧЕШКО СКОНЧАНИЕ (извадок)
Сите ќе нѐ снема откако ќе си го потрошиме 

сопственото време.

„Не стој на дождот, синко!“ слушнав глас што доаѓа-
ше одзади, блиску зад мене. Длабок, по малку рапав, 
грлен машки глас. Неочекувано допре до мене затоа 
што откако минав низ капијата и влегов во старите 
градски гробишта, освен кучињата скитници и понекоја 
исплашена птица во низок лет заитано што бара засол-
ниште пред да почне да врне, не видов никого. Морни-
ци ме полазија, како од допир со нешто студено што не 
го гледаш, ми се стресе снагата. Како татковиот глас да 
го чув. Ист, ама од некогаш. Од времето на моето дет-
ство. Дури и поверно од пред некоја ноќ кога го сонив. 
„Ќе се наводениш, вчас ќе настинеш“, прирече гласот 
пред да смогнам сила да се завртам, да видам кој ми 
се обраќа. Низ проретчената завеса од дождовни капки 

потоа видов силуета со среден човечки бој, во некаква 
црна одора со накривена става на едната страна на која 
со раката се потпираше на бастун или на обичен стап. 
„Добар ден, добар господине!“, одвај изустив, речиси 
со стиснати вилици, пропелтечив. „Ха! Распоп сум, не-
когашен отец, не сум господин, синко“, ми врати без да 
се помести. „И ти си на дождов“, малку почекав, напра-
вив пауза, па додадов: „оче!“ Тоа што се претстави како 
распоп не знаев како да го разберам. Во мигот решив 
дека е подобро да не препрашувам, да си останам учу-
ден. На главата имаше некоја чудна капа, издолжена 
како цилиндер без козирка од чии рабови кружно из-
вираа подадени кадри од косата што личеа на виснати 
пијавици. Со капата изгледаше повисок отколку што е. 
Бојата на мантијата на рамената, веројатно затоа што 
беше наквасена од дождот, изгледаше потемна, многу 
поцрна од предните поли по кои крупните капки паѓаа и 
веднаш се разлеваа лизгајќи се надолу пред да паднат 
на влажната земја.

Од далечина што не можеше точно да се определи 
одеднаш одекна гром, обајцата нѐ штрекна. Како по 
договор истовремено се преместивме под најблиска-
та ламаринена натстрешница. Не таа што го штитеше 
вечното почивалиште на моите родители, таа до него. 
Исти или слични натстрешници имаше на повеќе места 
низ гробиштата. Забележав дека распопот, како што се 
нарече самиот, едната нога не ја свитка во коленото, му 
остана права, како здрвена, кога пречекори да се засол-
ни од дождот. Или попрво да се скрие од громот, од 
страв.

„Што ти е на ногата, оче?“ Имав впечаток дека заста-
навме преблиску еден до друг, но не се потргнав, оста-
нав до него. Со мало придвижување на телата можевме 
да се допреме. „Некни ме гризна едно од кучињава што 
се војваат низ гробиштава. Ништо страшно, ќе ми поми-
не.“ – „Што му направи на кучето, оче?“ – „Ништо, што 
треба да му направам!?“ – „Требало да му ја дадеш и 
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другата нога да ти ја гризне или да 
го земеш со тебе, да го вдомиш!“, 
љубопитно му го побарав погледот. 
Видов дека само загадочно се под-
насмевна, ништо не рече. „Па нели 
ако те удрат по едниот образ треба 
да го завртиш и другиот?“ Небаре во 
голема доверба го прашав, намерно 
тивко. Тој само заниша со главата и 
сомничаво ме погледна. Пијавици-
те на челото останаа залепени, не 
се помрднаа. Молчешкум малку се 
помести, одвај колку една стапалка 
се оддалечи. Не ми успеваше да му 
ја определам возраста. Ме копкаше 
од каде му е смелоста да ми се об-
раќа со синко. Претчувствував дека 
не ќе можам да се одбранам од 
јанѕавата помисла дека сум постар 
од него. Исто, а можеби и повеќе, са-
кав да разберам зошто се претстави 
како распоп, но од некоја необјасне-
та причина го одлагав тоа прашање. 
Обично не чекам, не оставам нејас-
нотии да ме сопнуваат. Загледу-
вајќи го видов дека на вратот, под 
левото уво, има јагарец, набабрен 
дел како вотната слива под кожата. 
Со секое поткревање на главата же-
дно поземаше воздух како да има 
задув. „Тукашен си или дојденец?“, 
најпосле ме праша, се обиде да ги 
забошоти моите прашања. „И тука-
шен и дојденец, оче.“ Ја поткрена 
едната веѓа, секавично ме погледна 
и го премести погледот покрај мене, 
го остави да нишани накај капијата, 
можеби накај запуштениот објект 
од некогашната капела од друга-
та страна на гробиштата. Како да 
очекува некого оттаму, втренчено 
гледаше. „Овде се доаѓа само пора-
ди нечие скончание сѐ додека не те 
стигне сопственото!“ – „Така е, оче! 
Но денес сум дојден на повик, ме 
викна татко ми“, ја поткренав рака-
та, со отворена дланка покажав кон 
гробот означен со татковото име. 
Не се заврти, не погледна натаму. 
„Се намножија гробови на кои никој 
не доаѓа, ни за свеќа ни за помен ни 
од почит“, рече, како за себе изусти. 
Јас останав да гледам во татковиот 
лик изгравиран во мермерот. Ликот 
му беше преземен од фотографија 
кога беше на помлада возраст, убав, 
стокмен, со бела кошула и црна-
та кравата со точки која сѐ уште ја 
чувам, не од возраста кога почина. 
Сите така прават, на надгробните 
плочи покојните ги претставуваат 
според фотографии кога биле нају-
бави. Убави за да останат засеко-
гаш. 

Звукот од ударите на капките врз 
ламарината под која стоевме се на-
мали, им отвори пат на други, поб-
лиски и подалечни звуци. И ветрот 
се повлече, другаде се помести. Не 
предалеку; врвовите на крошните 
од дрвата покрај реката во бранови 
се свиваа, како да танцуваа на не-
чујна музика. За чудо и со заматен 
поглед можев дотаму да дофрлам, 
да го видам тој нестварен танц. Ми 
застуди. „Малку тивна, но нема да 
престане, цел ден ќе врне“, чудниот 
свештеник ме допре со дланката 
по рамото. „Ајде“, изусти и благо ме 
поттурна како да сме веќе догово-
рени заедно да тргнеме, да замине-
ме оттука. „Ќе ми помогнеш да се 
прикрепам, некаде низ начичканиве 
гробови да не се лизнам.“ Му ја по-
дадов раката свиткана во лакотот, 
го послушав.

„Сполај ти, синко! Ако не брзаш, 
можам да те понудам со чапче то-
пол чај“, откако стигнавме на шири-
ната пред капијата придружникот 
ми ја пушти раката и сам тргна кон 
старата капела, приземно здание со 
излупена фасада. За миг погледнав 
во колата што ја паркирав од дру-
гата страна на оградата и по кратко 
колебање се упатив кон дрвената 
врата со чкрипеж што се подзатво-
ри, не докрај, откако низ неа се муш-
на свештеникот. Сепак, редно е пр-
вин да се поздравам, па да заминам, 
си реков. И да го допрашам за тоа 
што ме копкаше; повеќе заради тоа. 
Иако беше рано попладне, поради 
тешкото платно закачено на тес-
ниот прозорец, во малечката про-
сторија со застоен воздух дрочеше 
приквечерна стемниченост. Дрвена 
клупа, метална полица закачена 
на ѕидот со две врамени икони од 
страните и превртено буре со му-
шама одозгора, беа единствените 
предмети поради кои собата, иако 
сутесна, изгледаше уште попраз-
на. Отецот седеше на средината од 
клупата со едната нога свиткана 
во коленото, со другата спружена. 
Отпосле, откако малку од малку ја 
совладав замраченоста, видов дека 
во најдалечниот агол, врз нешто 
што личеше на сплескана перница, 
лежи шарен пес со клапушести уши. 
На ѕидот до него беше потпрен ба-
стунот со кој се потпираше свеште-
никот. Песот само малку ја поткрена 
главата кога ме виде и пак ја спушти 
врз предните нозе, исто како што 
му беше пред тоа. Свештеникот се 
пресегна и од полицата зеде црн 

долгнавест предмет. Кога го одврти 
широкиот капак видов дека во ра-
цете држи термос. „Еве го! Ха!“, по-
кажа кон песот со нагло вртење на 
главата, со поткревање на брадата. 
„Овој ме гризна!“, усните му се раз-
влекоа во скржава насмевка, но не 
се раздвоија. „Оти ме праша што му 
направив, сакав да го видиш!“, рече 
и откако подголтна продолжи: „По-
ради тоа што редовно им носам хра-
на на овдешниве четириножни без-
домници луѓето ме набедија дека 
сум лош свештеник. До надлежни-
от епархиски старешина достави-
ле барање да бидам казнет, ништо 
чудно и распопен оти, според нив, 
повеќе сум се грижел за кучињата 
одошто за верниците. Ете!“

Ме изненади. Ми требаше малку 
време да се снајдам, да смислам 
како да го врзам разговорот ната-
му. Го позедов капакот од термо-
сот откако тој седејќи, со необично 
брзи движења на рацете, го напол-
ни со некаква матна течност, но не 
се напив, го оставив на превртеното 
буре. „Сепак, не ми одговори за вр-
тењето на образите, оче?“, подголт-
нав потискајќи го чувството дека 
непотребно сум упорен. „Не ми се 
обраќај секогаш со оче. Те издава 
гласот дека во тој збор има и ина-
ков набој, дека можеби сакаш да 
ме навредиш, да ме омаловажиш, 
да ме држиш подолу“. Одеднаш 
како остро да ме тргна невидли-
ва рака. Не сакав да признам дека 
токму неговото често обраќање со 
синко ме предизвика на непотреб-
на вратка, ме наведе непромислено 
да се истрчам. Можеби и затоа што 
се претстави како распоп. Или, пак, 
дека не можев да му ја определам 
возраста, којзнае? А зарем е тоа тол-
ку важно и дали е секогаш можно 
да се одреди нечија возраст? Како 
би реагирал тој ако му кажам дека 
сега сум постар од татко ми? Ќе се 
изненади? Не. Попрво ќе ме сожали, 
ќе помисли дека сум недугав, малку 
начнат во умот. Наместо да се изви-
нам, пречекорив кон песот и клек-
нав да му ја погалам главата. Песот 
не се помести. Само со опашот одвај 
забележливо мрдна, ми упати ми-
рољубив знак. „Тие што ја читале 
Библијата знаат дека и во неа има 
место за кучињата, дури на четири-
наесет места се спомнуваат“, сми-
рено изусти отецот. „Други книги 
сум читал за кучиња, до Библијата 
не сум стигнал“, небаре се правдам, 
реков. 
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АЛА ГЕНАДЈЕВНА ШЕШКЕН
ПОЧЕСНО РАЦИНОВО ПРИЗНАНИЕ ЗА 2021

„ВЕЗИЛКА“ НА БЛАЖЕ 
КОНЕСКИ 

кон проблемот на забрзаниот раз-
воj на македонската литература

[...] Формирањето на национал-
ните литератури е невозможно без 
крупни, „универзални“, енциклопе-
диски личности кои му придаваат 
на развојот на уметничкиот збор 
вистинско забрзување. Таква фигу-
ра за македонската литература бил 
Блаже Конески – писател, филолог 
и општествен деец. Веќе во првата 
поема „Мостот“ (1945) тој користел 
како традиционални така и новатор-
ски форми: речитатив од народниот 
епос и авангардната „скаличка“, де-
монстрирајќи во едно дело своеви-
ден модел на забрзување на литера-
турниот процес.

Македонските поети требало да 
проговорат со јазикот на личните 
чувства, и во тој процес Б. Конески 
добил истакната улога. Во неговото 
творештво видливо се засилува ме-
дитативното начело. Оваа важна ка-
рактеристика на лириката, како зрел 
литературен род, е присутна речиси 
во секоја негова песна.

Периодот на 1950-60-тите г. бил 
исклучително плодотворен за Б. 

Конески, тоа е период на неговиот 
творечки расцут. Паралелно со ак-
тивната дејност на научно поле, тој 
создава поетски и прозни дела, етап-
ни за македонската литература. Тво-
речкиот подем на Конески се наjаву-
ва веќе во „Песни“ (1953), „каде што 
барем десетина песни од финалниот 
дел на збирката имаат антологиска 
вредност, но во ‘Везилка’ блескот-
ната низа на поетските бисери се 
раскрилува од почеток до краj“1. Ма-
теjа Матески ја определил стихоз-
бирката како „пресвртничка книга 
во творештвото на Блаже Конески“2. 
Лириката на Б. Конески од овие го-
дини е составен дел на класичниот 
фонд во македонската поезија. Спо-
ред крупниот национален естетичар 
и критичар Г. Старделов, деjноста на 
Конески може да биде оценета како 
„подвиг“, што „го подготвуваа сто-
летиjата на нашето духовно траење, 
бидеjќи тоj толку ингениозно умее-
ше да го излачи, да го впие во сво-
ето севкупно и единствено дело она 
наjесенциjалното – примордиjалните 

1  Блаже Конески. Целокупни дела. 
Критичко издание во редакциjа на М. 
Ѓурчинов. Скопjе, 2011. Т. 1. с. 399.
2 Матевски М. Поздравно обраќање. // Де-
лото на Блаже Конески. Остварувања и 
перспективи. Скопjе. 2002. с. 15.

прашања, примордиjалните квинте-
сенции на македонското историско 
траење и опстоjување“3.

Поезијата на Б. Конески од овој 
период, со богатството теми и мо-
тиви, и со нејзиниот неоспорен ква-
литет, претставува камен-темелник 
на лириката како литературен род. 
„Поетската збирка ‘Везилка’, според 
многумина, е наjвисокиот дострел на 
неговата лирика и една од наjубави-
те стихозбирки во сета македонска 
поезиjа од втората половина на ХХ 
век“4. Сепроникливи теми и основни 
мотиви во творештвото на Конески 
станале љубовната, пејзажната, фи-
лозофско-медитативната, темата за 
улогата на поетот и на поезијата.

Во стихозбирката „Везилка“ (1955) 
љубовниот мотив, како најважен, 
се поместува на прв план и доби-
ва широка конкретна реализација. 
Г. Старделов истакнува дека „ако 
бараме доминантна тема во книга-
та ‘Везилка’ тоа во секоj случаj би 
била љубовта“5. Лириката на Коне-
ски е богата со нијанси и призвуци 

3 Старделов Г. Одземање на силата. 
Поезиjа на Блаже Конески. Скопjе. 1990 
с. 14.
4 Блаже Конески. Целокупни дела. На 
истото место.
5 Старделов Г. На истото место. с.74.
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на чувства што го обземале поетот. 
Тој има еднипати возвишен, идеа-
лен однос кон жената („Нежност“), 
еднипати е обземен од сетилна љу-
бов, љубовна страст („Заспивање“), 
ту е бескрајно среќен ту горко стра-
да („Разделба“, „Кошмар“, „Галеб“, 
„Њубов“). Лирскиот херој е восхитен 
од женската убавина и нејзините 
тајни („Вљубени девоjки“), возбуден 
е од љубовно исчекување и внима-
ва да не го потплаши чувството што 
се буди во него. Тој страда од рам-
нодушност и се мачи од љубомора, 
готова да прерасне во омраза („То-
реадор“), силно го преживува пре-
давството, го мачи тага. Во песната 
„Мраз“ страшното студенило, што ја 
сменува страста, се истакнува преку 
игра на зборови „мраз“ и „омраза“.

Жената за македонскиот поет – е 
секогаш недостижна тајна. Жената 
и нејзината душа за поетот станале 
привлечна загатка, нешто недофат-
ливо, несфатливо, нешто што до крај 
не се одгатнува. Во ова тој е близок 
со рускиот пејач „На прекрасната 
дама“, А. Блок, чија поезија во тие 
години почнал да ја преведува. Мо-
тивот на љубовта во поезијата на 
Конески е нераскинливо поврзан со 
мотивот на убавоста. Њубовните мо-
тиви често се присутни во лириката 
на Конески не како сами за себе, ами 
како важна компонента во филозоф-
ското осмислување на основните 
животни прашања („Тајна“, „Вљубе-
ни девојки“).

Пејзажно-медитативната лирика 
на Б. Конески изобилува со напрегна-
ти и возбудливи психолошки размис-
лувања, таа ја одразува внатрешната 
напнатост на поетот, предизвикана 
од чувството на збунетост поради 
губење на хармонијата. Влијанието 
на годишните времиња врз мислите 
и чувствата на човекот се одразени 
во песните „Снег“ и „Пролет“. Кај лир-
скиот херој се будат заспаните жи-
вотни сили и желби. Песната „Почин-
ка“ дава слика на есенското спокој-
ство на природата, што навева сми-
реност и желба за да се одмори не 
само од суетниот свет, но и од моќта 
на убавината. Со рефренот „Убави-
но, ти ме заморуваш веќе“ завршува 
секоја од четирите строфи. Спомени 
од далечното детство и мисли за 
брзотечноста на животот звучат во 
песната „Од возот“, чиј лирски херој 
со тажен поглед ги фаќа подвиж-
ните слики од познатиот пејзаж, за-
бележува девојчинска рака со бело 
шамиче што мавта. Повторувањето 
на последниот стих „Плачат оние 
планини за мене!“ го повторуваат 
ритмичкиот звук на возот, носејќи го 

далеку од родниот крај, каде што се 
живеело просто, јасно и среќно.

[...] Во 1950-60-тите години постојан 
мотив во лириката на Б. Конески 
биле размислувањата за поезијата, 
нејзината суштина, можности, улога 
и за тешката судбина на поетот. Во 
стихозбирката „Везилка“ и во истои-
мената програмска песна Б. Конески 
го формулира своето поетско кредо: 
„Везилке, кажи како да се роди / про-
ста и строга македонска песна“. Тој 
двапати им давал на своите зборници, 
хронолошки и содржински различни, 
назив „Везилка“ (1955 и 1961), во раз-
горот на полемиката за патиштата 
на модернизација на македонската 
литература, подвлекувајќи ја верно-
ста на своите творечки принципи: да 
пишува „просто и строго“, не оддале-
чувајќи се од културните традиции на 
својот народ. Веќе во воведна песна 
(„Песните“) Конески пишува дека 
песните го „обврзуваат“.

Негово животно дело било фор-
мирањето и развитокот на родниот 
јазик, затоа неговата поезија секогаш 
останувала, пред сѐ, „македонска“. 
Таа била нераскинливо поврзана со 
родната земја и со нејзината исто-
рија. Песната е изградена во форма 
на дијалог меѓу поетот и обична сел-
ска жена, во чии раце на бело платно 
се раѓа чудесна шара. Навезена со 
црвен и црн конец, „од срце парани“, 
оваа шара станува симбол на трагич-
ната судбина на Македонија. „Колку 
е богат во своите поетски конотации 
внатрешниот свет на оваа песна, во 
коjа како да е сместена сета смисла 
на животот, сета смисла на љубовта 
и смртта, сета смисла на песната и 
пеењето, сета смисла на едно суште-
ство (везилка, наречница, предве-
стителка) во кое е персонифицирана 
и смислата на траењето на проста и 
строга македонска песна, но и сми-
слата на истраjувањето на цел еден 
народ“6.

Задачата да се пишува „просто и 
строго“ за поетот не значело да се пи-
шува упростено, како што не значело 
и откажување од постојаната потрага 
за усовршување на уметничката екс-
пресивност на јазикот. Во „Везилка“ 
е мошне функционална симболиката 
на бојата (бела, црна, црвена), што, во 
принцип, не е својствено за зрелата 
поезија на Б. Конески, кој, по правило, 
скржаво ги користел боите. Девизата 
за „простиот“ поетски збор, прогласе-
на од Конески, може и мора да биде 
разбрана во контекст на развојот на 
литературата од тоа време. Таа, во 
прв ред, го изразува неговото непри-
фаќање на сложената сликовитост 

6 Старделов Г. На истото место. с. 69. 

на надреализмот, која во 50-60-тите 
г. била широко распространета во 
Македонија. [...]

(Извадок од рефератот на XXXVIII 
научна конференција на Meѓународ-
ниот семинар за македонски јазик, 
литература и култура. Скопје 2012, 
стр. 19-25.)

Aла Генадјевна Шешкен (1952) е 
истакнат филолог-славист и ком-
паративист, специјалист во областа 
на македонската литература, сло-
венските литератури и компарати-
вистиката. Научен соработник е на 
Институтот за славистика при РАН, 
член надвор од работниот состав 
на МАНУ од 2006 г. Почесното Ра-
циново признание ѝ е доделено за 
нејзината промоција на македон-
скиот јазик, книжевност и литера-
тура, како редовен професор на 
Московскиот државен универзитет 
„Ломоносов“, на Катедрата за сла-
вистика. 

Докторирала на тезата „Македон-
ска литература во 20 век“, прв док-
торски труд од областа на македон-
ската литература во Русија. Автор 
е на најважните поглавја од исто-
ријата на македонската лите ратура 
во „Историја на литературата на За-
падните и Јужните Словени“ (РАН); 
на поглавјето за современата маке-
донска литература во „Историјата 
на литературите на Источна Европа 
по Втората светска војна“ (РАН); на 
статии за македонската литература 
во најновата „Голема руска енци-
клопедија“ која почна да излегува 
во 2004 г., на пет монографии и на 
над 200 научни трудови од областа 
на македонистиката и славистика-
та, објавени во Русија и светот. 

Во 1998, заедно со Р. П. Усикова, 
ја органи зираат првата научна кон-
ференција во Русија посветена на 
маке донската проблематика, „Ма-
кедонскиот јазик, литература и кул-
тура во словенски и балкански кон-
текст“, чии резултати беа објавени 
во обемниот зборник од реферати 
во Москва, во 1999 година. 

Редовно настапува на Меѓународ-
ниот семинар за македонски jазик, 
литература и култура и на Меѓуна-
родната научна конференциjа, со 
статии посветени на поезиjата на 
Блаже Конески, Кочо Рацин итн. 
Во 2015 година МАНУ ѝ го доде-
ли меѓународно признание „Блаже 
Конески“ за посебен придонес во 
проучувањето и афирмациjата на 
македонската литература и маке-
донскиот jазик.
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ВИЗИЈА ЗА ДПМ 
Снежана Стојчевска
Кога ме поканија да ја дадам мојата 

визија за ДПМ, ме ставија на мисла – 
како да бидам критична без некого да 
навредам. Да се биде конструктивно 
критичен, a воедно и коректен бара 
избалансираност што нашиот гене-
рациски револт и бунт не може да си 
го дозволи. Сепак, поаѓам од премиса 
на конструктивност и желба работите 
да се променат на подобро. Со длабо-
ка почит кон основоположниците на 
Друштвото кои со голема визија, енер-
гија и страст го формирале, за потоа 
некаде попат да се изгуби тој жар и да 
настане некоја апатична, мочурлива и 
мрачна атмосфера која како темен об-
лак натежнала над Друштвото. Пан-
демијата дополнително ги нагласи 
проблемите и моменталниот впеча-
ток што го добивам од Друштвото се 
мејловите со жална вест и заклучена-
та врата, која лично ја доживувам како 
симбол на далечност и недостапност. 
Сепак, не е сѐ така црно и тоа што ми 
влева надеж е токму успехот што 
младата екипа на уредници го постиг-
на со ова списание „Стожер“, правејќи 
го повторно атрактивно и актуелно, и 
со тоа потврдувајќи дека кај што има 
посветена работа и искрена енергија, 
успехот е неизбежен.

Примање млади и квалитетни 
автори во Друштвото

Основното прашање е дали про-
мената е воопшто возможна. Дел од 
младите автори не сакаат да приста-
пат во Друштвото токму поради не-

верување дека промената е воопшто 
можна. Јас лично пристапив пред че-
тири години, во последната група но-
вопримени автори и како и некои мои 
колеги, долго се мислев пред да се 
одлучам. Пристапив затоа што искре-
но верувам дека промените се можни 
само однатре. Кога би пристапиле што 
повеќе млади и квалитетни автори со 
свежа енергија, тогаш ќе се создаде 
критичка маса која може да биде дви-
гател на промените. 

Постојано вработување на 
неколку млади писатели

Сметам дека Друштвото не може 
да функционира без барем четворица 
писатели, критичари, преведувачи, кои 
би работеле во полно работно време, 
со што вратата на Друштвото би била 
постојано отворена и за писателите 
и за љубителите на пишаниот збор. 
Само со постојан и посветен ангажман, 
на лица кои навистина би се вложиле, 
работите би се кренале на друго ниво. 
Би се направила годишна програма со 
многу повеќе активности, на неделно 
ниво, би се организирале промоции, 
читања и дебати, би се работело по-
веќе на промоција и грижа за автори-
те, како и зачувување на споменот и 
делото на авторите кои се починати. 

Реновирање на просторот и 
ребрендирање на Друштвото

За да се постигне духовна промена 
прво е неопходна физичка промена. 
Просториите се на одлична локација и 
со оптимална големина. Потебно е да 

се реновира просторот за да се обнови 
енергијата во него и да стане атрак-
тивен за да се користи за промоции и 
други книжевни настани.

Дигитализација и реобјаву-
вање на старите класици 

За да биде во чекор со современите 
текови, неопходно е архивите да се 
дигитализираат. Да има функциона-
лен веб-сајт и архива, како и да биде 
присутно на социјалните медиуми 
и новите платформи. Би било многу 
убави делата што веќе се класики да 
бидат реобјавени и со тоа достапни 
до сите кои сакаат да читаат и да ис-
тражуваат. Ако јазикот е нашата тат-
ковина, тогаш овие книги се нашето 
најголемо богатство. Исто така, треба 
посветување и на претставување на 
новите дела и автори. 

Вмрежување со други 
друштва и фестивали

Друштвото може да работи на вмре-
жување, соработки и размени со други 
друштва од регионот, но и од светот, 
да ги претставува своите автори и да 
им помага да дојдат до преводи и из-
данија во други земји, за да не останат 
затворени и изолирани во границите 
на Македонија. Исто така, би можело 
да им помогне на своите автори да 
имаат полесен пристап до фестивали 
и резиденции, со што би се зголемил 
интересот на младите да пристапат 
кон Друштвото. 

1.

2.

3.

4.

5.
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овикот за интеграција на човештвото е 
суптилен, но дали е остварлив?

Оваа заложба во 21 век, како трет милениум, само 
ја потенцира живејачката која се остварува низ сег-
ментот на прифатената клаузула – човечка еман-
ципација... 

Во таа насока, со глобалните заложби се поста-
вија нови предизвици за човештвото: дека треба 
да уследат промени во натамошниот начин на жи-
веење во сите сегменти на социјалната смисла на 
соживот на планетата Земја и чекорејќи со сиот 
багаж во новиот милениум... Тој се именува како 
општа транзиција со нови заложби, а пак таа за-
ложба како транзиција се нагласи со потребата од 
интеграција со еманципација на нештата на самата 
живејачка и на местоположба на Ромите во овој 
милениум.

Од тој аспект гледано глобално, историскиот и 
социјално-општествениот амбиент на живеење на 
Ромите на планетата некако се промени, особено 
по Втората светска војна. Но за тоа не би сакал да 

П

ЕМАНЦИПАЦИЈА 
ИЛИ?
Јусуф Сулејман

зборувам, ниту пак да пишувам што беше дотогаш, 
бидејќи би се впуштиле во едно загадочно минато 
со многу непознаници, а истовремено би требало 
да зборуваме за мрачните вековни премрежиња 
на преживување на Ромите, кои ги живееле и пре-
живувале како древен бездомен народ низ веко-
вите тука на планетава Земја! Меѓутоа, за нас во 
Македонија занимлив е повоениот период на Ро-
мите низ смислата и заложбата која се пројави од 
1965 година, со младинската заложба „Солидар-
ност“ во Скопје, во рамките на југословенската 
клаузула на соживот и еднакви права и обврски 
на народите и националните малцинства, а потоа 
во 1971 година, со Конференцијата во Лондон, се 
нагласи и афирмира автентичното име Роми... 

Со таквата светска обзнана на идентитетот Роми, 
почна процесот на менување на некои стојалишта 
во Европа, во ООН, во насока на актуализирање на 
прашањето на статусот на граѓанството, јазикот и 
културата на Ромите, што од друга страна онака 
срамежливо и Индија го нагласи, дека Ромите ги 
смета како дел од своето граѓанство во светската 
дијаспора.

Во една таква пресвртница се направија низа 
исчекори да се најде формулата за понатамошно 
интегрирање на идентитетот на Ромите во насока 
на актуелните промени и начин на живеење, но во 
тоа сѐ уште не се успеа, иако сиот тек на социјал-
ниот живот на планетата значајно транзитира... За 
жал, мора јавно да се констатира и признае дека 
нивниот интеграциски процес не се реализира 
од низа причини во насоката во која се изменија 
останатите народи. Врз тоа влијаеја многу неш-
та од економски, социјално-политички и правен 
аспект и во таа насока се позабави интеграцијата 
и еманципацијата низ транзициониот период, а во 
реалното секојдневие истото се случи со начинот 
на живеењето на Ромите во тој недоволен опште-
ствен и економски-социјален амбиент на поделен 
свет, во таа блоковска поделеност, но и сега во 
плуралниот транзиционен амбиент на живеење 
на планетата, во која постојано се чувствуваат 
остатоците од негацијата на Ромите низ епохите, 
во оваа плурална демократска сегашност... 

Но сепак, тогаш и сега разновидноста на опште-
ствените политички системи во светот се судрија 
со глобалните проблеми на Ромите како граѓан-
ство кои ги имаа, кои им ги презентираа по низа 
основи... А сето тоа даваше позитивен импулс на 
ангажман на повоената генерација на Ромите во 
Скопје, во Македонија, на Балканот, да бара ново-
временски соживот и вклопување во тие опште-
ствени, социјални, економски, образовни и поли-
тички промени. За жал, во сите тие обиди, генера-
циски не успеале да се извлечат од изолацијата и 
супстандардниот „конфор“ и изолиран „граѓански“ 
начин на живеење на периферијата, во неурбани 
населени места од епохата на дваесеттиот век, 

СТАВ
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кои останаа да постојат и понатака, во третиот 
транзиционен милениум во 21 век...

Интересно но и зачудувачки, со големо негоду-
вање беше примен ангажманот на групата млади 
на Скопје во 1965 година која го актуализира и по-
крена проблемот на остварувањето на социјал-
но-економската рамноправност, соживотот, клас-
но-граѓанскиот политички статус и идентитетот на 
Ромите. Овие млади не беа прифатени од органи-
зираната општествената заедница, ама и од сами-
те исплашени Роми...

 А пак со менување на системските југословенски 
уставни поставки во седумдесеттите години на 20 
век се случи повторна актуализација на економ-
ско-политичкиот социјален статус, на идентите-
тот, на животот на Ромите на ниво на Југославија, 
во Европа, како и во ООН. 

Но сето тоа згасна во тие технобирократски ин-
ституции, а животот на Ромите веќе доби нов ми-
грантско-преселувачки амбиент во и низ светот...

Сепак, мора да се каже дека со одржаниот Свет-
ски конгрес на Ромите, ангажманот на Југославија, 
на Македонија, како и на неколку институции за 
човекови права на ООН, некако се пројавија нови 
паралели на позитивно ангажирање во Европа за 
афирмација на ромскиот социјален елемент на по-
стоење во светски размери...

Истовремено со таквите поединечни ентузија-
стички ангажмани, се актуализира заложбата за 
интеграција на Ромите на светско ниво во постојни-
те заедници. Со таквата поширока светска настој-
ба во ООН и Европа дојде до поактивна заложба за 
интеграција на Ромите како конкретно граѓанство 
во Европа и светот.

Истата заложба формално доби усна поддршка 
на секое светско организационо ниво, на ниво на 
ООН, но ден-денес во голем дел од државите во 
нивната правно-политичка легислатива не се на-
прави ништо во однос на таа потреба и заложба! 

Со распадот на државите во Балканот, освен Ма-
кедонија, Србија, во Југоисточна Европа, Ромите 
доживеале голем погром, кој „заврши со тотална 
изолација во гета“ во кои денес активните ромски 
субјекти по основ на здруженија на граѓани или 
политички партии, се некои издувни „апарати на 
соживот“ на плуралниот амбиент; но тие со своја-
та практична работа ја дефокусираат социјалната 
потреба на Ромите на економски и политички план, 
а таа катастрофално се одразува на образовен и 
културен план. Затоа таквата наводна „грижа и 
учество“ во плуралниот социјален амбиент на пла-
нетата само го забавува амбиентот на „еманципа-
цијата“, а го забрзува процесот на деградација, аси-
милација, гетоизација до мистификација на иден-
титетот на Ромите.

Со крајот на 20 век се направи видна социјална 
транзиција на секое рамниште на ниво на плане-
тата за големите народи, но не и за Ромите, како 
најголемо малцинство на Земјата според подато-
ците на ООН. Се создаде нов плурален амбиент на 
гетоизација и затвореност кај Ромите, со немање 
на економски и социјални услови за рамноправно 
учество во трудот и социјално-општествените од-
носи... 

Со сегашниот социјален концепт не се дава до-
волно конкретно вклучување во трудот и во опште-
ствено-политичките промени како еманципација и 
транзиција во новиот милениум, зашто тие сѐ уште 
се во некаква латентна изолација и постојана ми-
грација во и низ светот.

 Сега, во третата деценија на транзицијата, Роми-
те со својата политичка флоскула интеграција и 
еманципација го актуализираат својот појдовен те-
оретски „еманципирачки“ исчекор, но во пракса тој 
веќе станува шарада и парада на асимилација, но 
и сериозен проблем како деградација за интегра-
цијата на Ромите во овој глобален транзиционен 
период на третиот милениум!

Што ќе биде со интеграцијата и еманципацијата, 
секој се прашува во овој економски пазарен амби-
ент на плуралните „културни“ демократски односи 
на планетата Земја?...    

1 јуни 2021 г., Скопје   

Јусуф Сулејман (1950, Скопје) е поет и раска-
жувач, критичар и преведувач. Има објавено 
над 50 авторски книги. Пишува на македон-
ски и ромски јазик. 

Основна преокупација во неговото твореш-
тво е остварувањето и правото на изворен 
космополитски живот на човекот Ром, но и 
севкупното човештвото на планетата Земја, 
како и влијанието и коегзистенцијата на суд-
бинското заедништво, но и одразот на вклу-
чувањето на Ромите во промените на времето 
и просторот кој се остварува како живот во 
рамките на нивната национална и општестве-
на заедница. Неговото творештво ја изразува 
изворната мисла и поимање на социјалната 
егзистенција на човештвото во мир, слобо-
да, соживот и унапредување на судбинскиот 
живот на пошироката заедница, истовремено 
предочувајќи ги девијантните појави, со па-
ралелен отслик на космичките познанија на 
Ромите.

Тoј за себе вели: „Потекнувам од народ кој 
е во постојан космички егзил и сè правам да 
бидам суверен граѓанин на планетата Земја. 
Зборот го имам како единствено оружје про-
тив изолацијата, а пишуваната мисла е доказ 
за моето цивилизациско постоење.“
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 [...] Во својот обемен прозен опус Владимир Костов соз-
даде стотици ликови, до него непознати во нашата лите-
ратура. Тоа се еден до друг амбициозни луѓе, сакаат да 
освојат и да земат сè што можат од животот, за на крај да 
изгубат сè. Тие вријат во големи и нескротливи страсти. 
Длабоко се нагризени од големи сомненија за смислата 
на земниов опстој на човекот. Застапуваат оригинални 
идеи (идејата, вели Костов, е позначајна од ликот) во кои 
и со кои жестоко се спротивставени едни на други. Не-
говите оригинални идеи ги носат и реализираат ликови 
исполнети со ретка енергија која ги турка и упатува на 
неумолива и најчесто на трагична акција. Нив ги покре-
нуваат исклучителни, дури неверојатни настани и ги на-
гризуваат тешки метафизички и морални јанѕи. Во таа 
смисла неговата литература ни откри една друга, една 
досега непозната Битола, Битола со нејзината катадне-
вица, но и Битола со своите легенди, митови, преданија и 
претсказанија; една, значи, досега невидена, мистична и 
мистериозна Битола. Нејзиниот автор, Владимир Костов, 
навлезе во сите, дури и во најскриените катчиња на овој 
град и затоа толку длабоко и сеопфатно го откри него, а 
со него и битолчани, оние типични претставници на сите 

нејзини социјални слоеви, што ги соголи до дно. Влади-
мир Костов со својата колосална книжевна волја ни ја 
принесе Битола на тас, како што Владислав, внукот на 
Самоил, последниот македонски цар чија престолнина 
била во овој наш знаменит град, својата отсечена глава 
од неговиот шура не дозволувајќи таа да падне на земја, 
па ја начекал во своите раце и јавајќи на коњ ѝ ја поло-
жил на жена си в скут. Владимир Костов во современата 
македонска литература ја обновува поетиката на маги-
скиот реализам и за разлика од многумина наши раска-
жувачи, не се потпира на својата литература само на 
огромното интуитивно познавање, туку, во својата проза 
демонстрира една ретка ерудиција од енциклопедиски 
формат што ги опфаќа речиси сите области на култура-
та: историјата и теоријата на светската литература, ви-
зантиското и светското сликарство, историјата и матема-
тиката, философијата и лингвистиката, психологијата и 
психоанализата, физиката и митологијата, археологијата 
и етнологијата, и што е најбитно, тој го осознава дури и 
она што никогаш никаде ниту можел да го види ниту пак 
прочита и спознае. Голема е неговата авторска моќ да 
ги зафати своите ликови во и од корен. Дотолку повеќе 
што во неговата проза дефилираат ликови од сите кла-
си и сталежи, од различни семејства, политики и вери, 
од различни професионални бранши. Тоа ме упати кон 
сознанието дека новата македонска епоха од втората 
половина па XX век и наизменичноста на политичките 
промени што се случуваа кај нас во овој период, ретко 
кој толку храбро и непоткупливо ги согледа и откри во 
таква изворна светлина како што тоа го стори тој и не-
говата литература. Владимир Костов успеа не само да 
ги зафати социјалните и политичките страни и странпа-
тици на таа македонска епоха, туку ја долови нејзината 
духовна и морална структура. Тој израсна во метеоролог 
на социјалните атмосферски струења во нашиот живот 
последново столетие; во геолог на македонските на-
ционални трауми; во хемичар на највехементните и на 
најизвртените страсти; на лудите и слепите нагони; во 
фројдовски аналитичар на еротскиот и пансексуалниот 
нагон што ја разбудува, мотивира и раздвижува темната 
хемисфера на човечката егзистенција, онаа ноќна, окулт-
на и мрачна страна на човековото постоење.

Владимир Костов и неговата прозна уметност имаат 
една битна предност над повеќето македонски раска-
жувачи. Во својата генерална романсиерска линија, во 
неговите најпознати романи: „Лица со маски“, „Свадбата 
на Мара“, „Нов ум“, „Учителот“, „Црквичето Четириесет 
маченици во Битола“, „Клетва“, „Грешки“, „Тане“, „Битол-
ски триод“, „Битолска хроника“, „Обителска трагедија“ 
итн., тој ќе остане романсиер, од една страна, на под-
вигот, а од друга, на моралниот слом на генерацијата 
од 1941. Во неговите познати романи е опишана волјата 
на таа генерација да го преобрази светот (примитивни-
от комунизам), но паралелно со тоа, со откривањето на 
нејзината нехумана револуционерна акција, ја подлегна 
на жестока критичка објективација нејзината хипокри-
зија и морална деградација. 

[...] Владимир Костов е надарен со исклучителна дарба 
за опсервација на која ништо не може да ѝ се скрие за на 
тој начин, зад феноменолошкото во стварноста, да го от-
крие ноуменалното. Во неговата проза сликата на живо-
тот не е видена како во огледало, во истите познати про-
порции и релации. Напротив. Тој свесно ја искривува неа 
и со тоа го редуцира небитното, вградувајќи во текстот 
иреални, најчесто гротескни и апсурдни глетки, доведу-
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вајќи ги до степен на ретка поетска симболизација. Нему 
не му успеваат праволиниските и еднодимензијалните 
ликови. Тој трага во нив по нивните таинствени, окултни и 
дури мистични карактеристики и ги придружува со некои 
нивни хуморни исчашувања од нивниот зглоб, досегајќи 
ги крајностите. Затоа една од главните карактеристики 
на неговата проза е хуморот кој се нагризува и над сè сту-
дено се подбива, водејќи нѐ низ лавиринтите на посто-
ењето како во нас да ги одмотува нишките на Аријадна 
од клопчето на постоењето, од најтајните и најскриените 
пластови на нашето битие, од праисконските предели 
на животот. Отаде оние мистични и неизвесни, налудни-
чави и рационално недосегливи видови на одвивањето 
на настаните, онаа мистична и мистериозна мрачнина во 
која тлее животот по која тој рие. Отаде таа онтолошка 
осама со која се обземени неговите ликови кои до себе 
патуваат низ внатрешен чемер и јад, а патуваат низ по-
жари од страсти, распламтени и распаметени во својата 
свест, само да допрат до вистината. Сите тие откриени 
се во своите страдања, бидејќи се подготвени на крајни 
и радикални чекори само да ја спознаат и откријат ви-
стината. Сите тие горат однатре и проколнуваат сè во го-
лемата страст да ја допрат, да ја спознаат, да ја откријат 
и објават вистината. Вистината само вистината, макар и 
преку нејзиното истрадување и очајничка болка! Токму 
затоа неговите дела како градби на еден богат и немирен 
дух, ни делуваат и како литература и како философска 
медитација за човекот и неговиот внатрешен свет. Вла-
димир Костов го чувствува демонот во себе за да пишува, 
за да испишува илјадници и илјадници страници. Затоа 
пред неговите романи како да нè обзема некој страв од 
чудата на светот, некој страв од тоа дали ќе продреме низ 
тие прекумерни страници во раѓањето и во откривањето 
на земното и небесното во животот и во човекот. Влади-
мир Костов ги испишува страниците на своите дела по-
аѓајќи од она што Ниче го нарекуваше amor fati, т. е. од 
љубовта кон судбината, која според авторот на „Волја за 
моќ“ е најплодното начело на постоењето. Неговите ли-
кови пијат од праизворите и од длабочините на животот. 
Тие не се истргнати од сопствената културна и историска 
традиција, туку произлегуваат од неа, произлегуваат од 
сопствените митови, религии, верувања. Тие се прена-
трупани од човечки маки и страдања, но и од борбата во 
себеси да се извишат до еден почовечен и посреќен свет. 
Ја бараат земјата, а го откриваат небото и летаат во не-
говиот бескрај. Го бараат и донкихотски копнеат по еден 
почовечен свет, но како сите до еден да завршуваат во 
своите сопствени морални ломови и бездни. Тие во сиот 
свој животен век и во сите свои историски времиња како 
да се оставени на некој крстопат на егзистенцијата. Чув-
ствуваат дека живеат во историски раздобја на френе-
тични промени, но во нив никако да ги надвасат спротив-
ностите, туку само паѓаат од една во друга. Гледаат дека 
ништо под нивните нозе не е цврсто, дека е сè менливо и 
минливо. Затоа не го наоѓаат моралниот закон во себе кој 
постојано им се измолкнува. Отаде тој душевен кошмар 
во нивните срца и тој метафизички хаос во нивните глави.

Поетиката на прозата на Владимир Костов е нераздел-
но поврзана со еден соодветен, се осмелувам да го наре-
чам, полифониски магиски реализам налик најповеќе на 
литературното искуство на Томас Ман. Но неговата пое-
тика може да ги повтори познатите зборови на Достоев-
ски поставени во прашална форма: „Јас го сакам реализ-
мот сè дури не премине во фантастичност, бидејќи што 
може за мене да биде пофантастично и понеочекувано, 

па и поневеројатно, од стварноста?“ Тоа е еден нов реа-
лизам остварен меѓу фанатичното барање на вистината, 
на страсната потрага и соочување со неа, но и со иреални 
ситуации и со еден агониски, со еден демонски постре-
ализам. Неговата опсервација како негово моќно оружје 
во пробивот до вистината се соочува во стварноста на 
животот и човекот со онаа демонска и демонолошка пси-
холошка изостреност на вгледот во внатрешниот свет 
на човекот. Тие два света: светот на реалното и светот 
на иреалното, не се кај него изделени, па затоа честото 
чувство што ни го открива неговата проза: реалното да 
делува иреално, а иреалното реално. На пример, првата 
реченица од „Грешниот Захарија“ гласи: „Захарија пред 
полноќ по телефон им јави на своите дека умрел“. Во не-
говата проза, значи, се споени тие две крајности – голата 
стварност и фантастичните соништа, но соништа што на-
доаѓаат од таа стварност. Неговите реалистички студии и 
судбини се усвитени до вриеж, па затоа, секогаш соочени 
со нив и доживувајќи ги нив, ние не разликуваме дали нив 
ги опишува некој строг прикажувач на стварноста, или не-
кој месечар кој талка по гробиштата и ја студира својата 
улога на гробар од Шекспировиот „Хамлет“.

Владимир Костов е, несомнено, моралист, но тој е тоа не 
затоа што неговите ликови честопати изгледаат како не-
кои морални проповедници, туку затоа што верува во мо-
ралната преобразба на човечкиот род. Ако таа верба ни се 
одземе, смета тој, треба да кренеме раце од литературата, 
зашто сè што е човечко неразделно е поврзано со неод-
минливото прашање: Чуму, чуму сето што го презема чо-
векот ако е сè бесповратно изгубено и ако сè завршува во 
апсурд или во морална атрофија?

Со поставувањето на ова прашање навлегуваме во клуч-
ниот проблем од поетиката на Владимир Костов – стату-
сот на уметноста во т.н. морална преобразба на човекот, 
познат уште како однос: уметност – морал; естетика – ети-
ка; добро – зло; уривање – градење; дух – тело, свест – на-
гон итн. Особено во првите, или во базичните романи со кои 
тој настапи во македонската литература („Лица со маски“, 
„Свадбата на Мара“, „Нов ум“ и „Учителот“) сите тие пра-
шања за моралните дилеми на човечката егзистенција из-
бија во преден план, при што неговата литература навлезе 
во граничните зони на една морализирачка философија.

Веќе во својот прв објавен прозен текст, Владимир Ко-
стов ги положи основите и на својата книжевна поетика, 
но и на својата книжевна метафизика. Неговиот етички и 
естетички радикализам ќе дојде до израз токму во „Лица 
со маски“. Неговата проза, нурната во медитациите на сво-
ите ликови, ќе добие нагласена философска димензија. На 
етички план тој несреќата и трагиката на човечкиот род ќе 
ја види во неговата опседнатост само од материјалната 
среќа, од материјалното богатство. Човекот, според него, 
ја бара својата среќа токму таму од каде што извираат сите 
негови несреќи, па силата на злото растеше сè додека во 
нашиов век не ги достигна размерите на атомска бомба.

Има ли тогаш спас за човекот? И големиот проповедник 
на доброто, верникот во еден вечен човек и еден среќен 
свет, писателот Владимир Костов, капитулира со својата 
филантропија. Романот „Битолска хроника“ ја убива на-
дежта во неа. На човекот му нема спас. Оној што има пари 
ќе оздрави, оној што има пари се колне на вистинско место. 
Затоа воскликот во овој роман што често го слушаме: М'ни, 
М'ни, како сподвижник на сè во човечкиот род, е восклик 
кој раѓа и убива сè, од исконот до денес.

Ессе Hitoria! Ессе Homo!
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БЕСЕДА ПРИ ПРИЕМОТ ВО МАНУ, 
ИЗВАДОК

[...] Промотивната реч на акад. Георги Старделов ја 
доживеав како крешчендо на неговата симфониска 
интерпретација на моето литературно творештво, не-
баре инспирирана од триумфалната „Ода на радоста“ 
од Бетовен, за што му искажувам благодарност со ела-
тивно значење. [...] Без да го потценам придонесот на 
многумина кои за мојата писателска афирмација имаа 
свој влог, во оваа прилика посебно сакам да ја истакнам 
заслугата на писателот академик Божин Павловски кој 
како основач и директор на книгоиздателството „Мис-
ла“ го прифати и го објави мојот прв роман „Лица со ма-
ски“, макар што тој, во однос на тогаш форсираната ли-
тература, апологотески поставена спрема актуелната 
власт, претставуваше критика на нејзината хипокризија. 
Божин Павловски сфати дека тој роман е напишан во 
духот на критиката на големиот српски писател Вељко 
Петровиќ, насочена против граѓанскиот конформизам 
како вид на лажен патриотизам, впечатливо искажана 
во неговата знаменита максима: „О роде мој, јас те мра-
зам, зашто премногу те сакам!“

Подоцна така ги прочита моите книги и Раде Силјан 
како основач и директор на книгоиздателството „Ма-
тица македонска“. Тој не само што ги издаваше моите 
книги туку, бидејќи сестрано надарена книжевна лич-
ност, како критичар и историчар на македонската ли-
тература, мошне позитивно се произнесуваше за мене, 
претставувајќи ме како значаен автор, за што во оваа 
прилика му искажувам голема благодарност. [...]

Нека не се сфати како тафтологија ако ја повторам 
почитта и благодарноста што ја чувствувам спрема 
акад. Георги Старделов како спрема исклучителна лич-
ност во културната сфера на македонскиот национален 
подем и показ според концептот на Гоце Делчев за све-
тот, сфатен како поле за културен натпревар меѓу наро-
дите: почит зашто неговиот придонес во афирмацијата 
на македонската култура во европски рамки е од непро-
ценливо значење; а благодарност од моја лична страна, 
што во оној дел од македонската култура, со кој таа 
партиципира во рамките на европската култура, како 
вредност го вклучи и моето книжевно творештво со тоа 
што во неговата книга „Ноќен градинар“ ненајавено е 

елабориран и високо вреднуван и мојот романсиерски 
опус, што за некои (а и за мене) беше изненадување, 
зашто, по тридиција, се знаеше како се правеше кај 
нас ранг-листата на вредносни автори: според заслуги 
надвор од сферата на литературата, а пред сè според 
компромитираната институција „Непотизам“. Особено 
охрабрувачки на мене делуваше една негова рефе-
ренца според која, цитирам: „Политичките промени и 
девијации што се случуваа кај нас во втората полови-
на на XX век ретко кој толку храбро и непоткупливо ги 
согледа и ги откри во таква изворна светлина, како што 
тоа го стори тој и неговата литература“.

[...] Во тематскиот и естетскиот плурализам што ја 
заплисна литературната продукција кај македонските 
писатели, во потрага по парадигма соодветна на спец-
ификата на моето творештво, Старделов беше тој што 
ми сврти внимание за блискоста на моето творештво 
со творештвото на Томас Ман. Пред тоа, најмногу ме 
споредуваа со Достоевски. Лично сметам дека на-
гласениот морализам во моето творештво е директно 
влијание на Толстој. „Откровението“ на Јован Богослов, 
со својата страсна и беспоштедна критика на хипокри-
зијата на, во негово време, владетелските државни и 
црковни кругови, не само што до денес не изгубило 
ништо од својата актуелност туку, применето на дело-
ви и поединечно од современите владејачки елити, се 
чини дека е дело на современ непоткуплив писател во 
кој, ако некој читател ме препознае мене, ќе ми служи 
тоа на чест.

Со апостолот Јован Богослов и неговото „Открове-
ние“ листата на авторите и делата блиски на моето 
творештво не само што се прошири туку ми даде мож-
ност преку нив да дојдам до едно сознание дека пара-
дигмата на едно дело се формира не само врз основа 
на сличности, туку и врз основа на разлики. Ако, на при-
мер, „кројката“ на мојот роман „Свадбата на Мара“ е по 
шема на некоја „Фигурина“, за разлика од онаа во рома-
нот „Учителот“, кој е „шајачно“ обработен, тоа не значи 
дека тие не се дела на ист автор, секое со своја посеб-
на етногенеза, но така стигматизирани, што генетски си 
припаѓаат едно на друго. 

ВЛАДИМИР КОСТОВ
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Овие дигресии во моето излагање беа неопходни за 
да го доведам него кон среќен крај во разбранетото 
море на нашата татковина во која МАНУ е мирно при-
станиште како што родната Итака беше за Одисеј кој, 
во Тројанската војна, воден од љубовта кон својата вер-
на сопруга Пенелопа, во нејзината прегратка љубовта 
ја доживува не само во нејзиниот природен елемент 
или декадентно, туку хуманизирана, што би рекол Гете: 
„Да си човек, е посебна сласт!“ Или она на францускиот 
писател Монтењ: „По раѓање сум Французин, а нужно – 
човек!“ Така почувствувана љубовта, како израз на без-
мерна и чиста среќа, не се плаќа со целокупното злато, 
депонирано во трезорите на светските банки и чувано 
од командоси, вооружени со софистицирано оружје од 
страв да не се активира некое црешово топче од Кру-
шево на кое трипати да „грохне“ му е доволно за да се 
исчисти од главите на луѓето помислата дека златото 
е темелната аксиолошка вредност во нивниот живот, 
дека со него се остваруваат сите нивни мечти и идеа-
ли, вклучително и проектот за „вечен и среќен живот на 
луѓето“ – идеја со која е обземен Учителот, пензиониран 
универзитетски професор, и неговиот ученик Ушлин-
ков, физичар. Таа идеја од авторот на ова свечено об-
раќање презентирана е во неговиот роман „Учителот“ 
од аспект на скептицизмот, филозофска насока која ја 
фетишизира науката, сметајќи дека нејзините можно-
сти се безгранични, наспроти еден сомнеж дека идејата 
за вечен и среќен живот на луѓето, е утописка. Својот 
оптимизам во нејзиното остварување Учителот го пот-
крепува со бројни цитати од дела на врвни мислители и 
креатори, меѓу кои го наведува и стихот од 145-от сонет 
на Вилијам Шекспир: „Па штом смртта умре / Повеќе 
умирање ќе нема!“

Во „доказниот“ материјал – преземајќи ја улогата на 
Учителот – по тоа прашање го изнесов и мислењето на 
Георги Старделов: „Сè што е големо и човечко, израсна-
то е од утопија!“

Но од решавачко значење да ја прифатам идејата за 
среќен и вечен живот на луѓето – и тоа во едно време 
кога светот доживува морална и еколошка катастрофа, 
кога е на показ тврдењето на филозофот Хобс дека 
овој свет е најлошиот меѓу сите светови, наспроти она 
на филозофот Лајбниц дека тој е најдобар, со човекот 
во него како најсовршено создание – од решавачко зна-
чење, велам, да му се придружам на футуристичкиот 
восклик на ингениозниот Старделов – пак ќе речам, од 
решавачко значење да се прифати една таква проста 
идеја беше еден порој од солзи со кој мојата сопруга ја 
проследи епизодата со смртта на Ушлинков – за мене 
најдобра потврда дека таа идеја е жива идеја и, како 
таква, се провлекува низ сите пет верзии, густо испи-
шан прозен текст на романот „Учителот“, како низ сите 
други мои седумнаесет романи и десет збирки раскази 
и новели, сите од првиот до последниот збор дактило-
графски, лекторски и коректорски подготвени за печат 
од мојата сопруга – овде присутна – сите тие прозни 
творби, меѓу кои, нагласувам и една единствена песна 
од мојата младост, насловена со името на најубавото 
создание на фитогенетскиот свет, во ботаниката име-
нувана како roza, а во мојата био-библиографија со ан-
тропонимот Ружа.

 

Владимир Костов (22.9.1932, Битола) е современ ма-
кедонски романсиер, драмски автор, еден од наши-
те најплодни и најзначајни прозаисти. Член на ДПМ 
од 1967 г., почесен член на МАНУ од 2015 г. Член на 
Македонското научно друштво и Битолскиот книже-
вен круг; во 2010 г. прогласен за почесен доктор по 
филолошки науки на Универзитетот „Св. Климент Ох-
ридски“ – Битола. Бил еден од основачите и главен 
уредник на списанието „Развиток“. Дипломирал на 
Филозофскиот факултет во Скопје, а првото вработу-
вање му било како артист на радиодрамата во Радио 
Скопје. Во 1956 г. станал професор по македонски во 
Средното ветеринарно училиште во Битола, а од 1964 
до пензионирањето работел како професор на Педа-
гошката академија во Битола. 

Има објавено дваесетина романи, десетина збирки 
новели и раскази, осум книги за деца и млади, некол-
ку книги со драми, како и осум научни трудови од об-
ласта на јазикот и литературата. Првиот свој роман, 
„Лица со маски“, го објавува во 1967, а веќе наредна-
та година излегува романот „Свадбата на Мара“, кој 
Њубиша Георгиевски во 1976 г. со огромен успех го 
поставува на сцената на Битолскиот народен театар. 
За своите дела ги добил најзначајните награди и при-
знанија, меѓу кои „Рациново признание“, наградата на 
ДПМ „Ванчо Николески“, „Гоцева повелба“, двапати 
наградата на Град Битола „4 Ноември“, како и трет-
пат за животно дело. Добитник е на републичките на-
гради „11 Октомври“ и „1 Мај“. За својата литературна 
дејност одликуван е со орденот „Заслуги за народ со 
златен венец“.

Владимир Костов 
ОФ, АМАН, АМАН
кон темата „Жената – муза во моето творештво“

Има во моето творештво ликови на жени преку кои 
се афирмира љубовта како Аристотеловата кало-
каготија (убава добрина) која го облагородува и го 
краси животот на човекот. Дури и кога не е персони-
фицирана, таа е присутна во секое литературно дело 
како спиритус агенс на творечкиот чин, сеедно дали е 
дивинизирана или демонизирана. Во првиот случај во 
моето творештво неа ќе ја препознаеме во ликовите 
на Ленка (од романот „Нов ум“), во Светлана („Марга-
рит“) и во Олимпија од новелата „Тула“ како верни и 
пожртвувани сопруги во екстремни околности... Џиш-
ка од романот „Црквичето 40 маченици“ минува низ 
метаморфоза и од блудница ја доживува почитта на 
битолчани градејќи го црквичето кое станува едно од 
светилиштата во градот, подеднакво сакрализирано 
од сите граѓани, без оглед на нивната конфесиска 
припадност. Ели Спиридонова од романот „Писание 
за страшниот суд“ е единствен лик на жена филозоф 
во моето творештво меѓу бројните ликови и филозо-
фи по вокација, или самодиктати од машкиот пол.

(Објавено во „Библиотечен тренд“, сп. на НУУБ „Св. 
Климент Охридски“ – Битола; бр. 33-34, 2012.)
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РОДОВИ АСПЕКТИ ВО МАКЕДОНСКАТА 
РОМАНЕСКНА ПРОДУКЦИЈА ВО 2020 
ГОДИНА

етвртиот бран на феминизмот, кој се смета 
дека се развива приближно од 2012 годи-
на натаму, го одбележуваат поинтензивни 

судири на различни гледишта и идеологии околу 
новите теми и прашања што се во фокусот на фе-
минизмот. Во овој контекст може да се разгледа и 
македонската романескна продукција во 2020 го-
дина. 

Додека фокусот на првиот бран на феминизмот 
беше борба за правото на глас на жените, еднаков 
пристап до образование и еднакви права во бракот, 
а вториот бран се сосредоточи на идентификување 
на корените на опресијата и борба за правото на 
абортус (Mangan 2019), третиот и четвртиот бран, 
карактеристични за крајот на 20 и почетокот на 21 
век, предизвикаа поголеми контроверзи и судири 
во однос на прашањата што ги третираат, како што 
се хетеронормативноста, квир-теоријата, интерсек-
ционалноста, трансродовите идентитети, постфе-
министичките реакции, феминистичкиот активизам 
на социјалните мрежи, политичкиот активизам во 
однос на конкретни прашања (на пример, правото 
на возачка дозвола во Саудиска Арабија или кам-
пањите против осакатување на женските генита-
лии во неколку земји во Африка). 

Меѓу многуте контроверзни теми, во фокус се и 
книгите на Ариел Леви и на Џудит Батлер. Ариел 

Леви тврди дека нагласеното и отворено сексуално 
однесување е антифеминистички чин зашто такво-
то однесување од страна на жените не се заснова 
врз нивните автентични желби туку врз обидите да 
бидат привлечни за мажите (Levy 2006). Ваквите 
ставови на Леви предизвикаа многубројни реакции 
на поддршка, но и на критика од различни причини, 
а критичарите главно тврдат дека нејзиното зала-
гање против сексуалноста е, всушност, антифеми-
нистички чин и го уназадува правото на сексуална 
слобода на жените. Џудит Батлер, пак, во своето 
дело „Gender Trouble“ (1990), се фокусира на вер-
балната и невербалната комуникација како лингви-
стички структури и акти, кои се клучни за создавање 
на родовиот идентитет. Според Батлер, постојат 
правила и ограничувања кои во општествениот кон-
текст налагаат кој збир од акти, перформативност, 
се прифатливи. Перформативноста во согласност 
со општествените очекувања ги зајакнува опресив-
ните родови норми и создава концепт за бинарно 
машко-женско однесување како спротивности, со 
што ги исклучува трансродовите лица и други ро-
дови идентитети што не се вклопуваат во оваа би-
нарна опозиција. И делото на Батлер наиде на многу 
реакции на поддршка и критика, а еден од аргумен-
тите на критичарите е дека нејзиното дело содржи 
комплексна филозофија, но недоволно практични 
решенија за реалните предизвици. 

ИСТРАЖУВАЊЕ

Калина Малеска

Ч
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Кои теми во овој контекст и на каков начин се 
истражуваат во македонските романи објавени во 
2020 година? Во феминистичката теорија во двае-
сет и првиот век веќе не доминира анализата на та-
канареченото женско писмо, туку анализа на феми-
нистичките и родовите аспекти може да се направи 
за дела напишани и од автори и авторки, па дури 
и за дела во кои не се третираат овие аспекти – со 
оглед на тоа дека и отсуството на истражување на 
овие прашања е показател за тоа колку тие се или 
не се застапени во нечие творештво. Во контекст 
на тоа дека родовите прашања вообичаено се раз-
гледуваат низ дела напишани од писателки, а по-
ретко се анализираат во делата на писатели, а кои 
исто така укажуваат на општествената ситуација 
во однос на овие прашања, следните два пасуса 
ќе дадат кус преглед на постоење или непостоење 
родов и феминистички пристап кај неколку романи 
од македонски автори објавени во 2020 година. 

Во дел од романите (без оглед на родот на писа-
телот), во контекст на Леви и Батлер, се репроду-
цира очекуваната и нормирана перформативност 
на машките и женските улоги, при што женските 
ликови се особено стереотипни, а на отворената 
женска сексуалност се гледа негативно. Најистак-
нати особини на жените се љубомората и пригова-
рањето, па тие се често прикажани како да нема-
ат никакви други мисли, проблеми, амбиции освен 
што се опседнати со тоа што прави нивниот сопруг, 
и/или му приговараат што не помага со домашните 
обврски. Не постои преиспитување на конотациите 
и моралните начела што стојат зад термини како 
„изневерување“, „трпение“, „пристојност“, „пожрт-
вуваност“, со што се поддржуваат одредени тра-
диционални догми. Така, во „Песја прељуба“ на Не-
делковски, Искра (ликот на мајката) постојано вни-
мава да не го изнервира мажот кој ѝ се развикува 
секогаш кога таа ќе го изнервира, но во одредени 
моменти го губи трпението, ја покажува љубо-
мората и го обвинува дека имал „љубовници“, на 
што Кирил (ликот на таткото) одговара: па што не 
ме напушти, ама сакаш да ги користиш моите пари 
– со тоа завршува сцената и јасно ни е дадена до 
знаење осудата на нараторот за љубоморната и 
користољубива жена. Во „Приказна за трите гра-
да“ на Маџунков, нараторот вели за жената со која 
се гледа: „Потоа почна да се смее со онаа нејзина 
курвинска смеа“ (73). Кај Русјаков и кај Маџунков 
единствената љубов на еден од машките ликови и 
во двата романа е девојка која била болна и почи-
нала пред да дојдат до израз нејзините сексуални 
желби, така останала во романтично сеќавање на 
раскажувачите. Во „Бричење петли“ на Димовски, 
сопругата често му приговара на сопругот што не е 
почесто присутен во домот и не помага во домаш-
ните обврски.

Наспроти ваквата (имплицитна) текстуална од-
брана на хетеронормативноста и нуклеарното се-
мејство (во традиционална смисла на зборот) како 
единствено прифатлив модел, неколку романи ну-
дат и поинакви модели на семејство, на заеднич-

ко или самостојно живеење, вклучувајќи аспекти 
на интерсекционалност, трансродови идентитети, 
отклон од хетеронормативноста. „Лето во кое те 
нема“ на Андоновски прави субверзија на претста-
вите за статичен и дофатлив идентитет со навлегу-
вање на идентитетите едни во други и постојаното 
менувањето на идентитетите и кај главните и кај 
споредните ликови, а се истражува и како иденти-
тетот се гради со интеракција и влијание на различ-
ните социјални, економски, политички и приватни 
фактори. „Лазарка“ на Петрески третира теми како 
што се родови идентитети, различни видови сексу-
алност, потребата од сопствено удвојување како 
начин за бегство од осаменоста, платонска, сексу-
ална, мазохистичка љубов, самохрани родители – 
обработени низ современи перспективи. Во „Скрие-
ни желби, немирни патувања“ на Јанковски, дадени 
се протрети на десетици ликови, некои фатени во 
еден момент, други набљудувани низ различни по-
следователни животни случки и предизвици, и пре-
ку овие ликови се истражуваат најразлични ситуа-
ции, меѓучовечки односи и идентитети. 

Алеса Џонс идентификува некои пристапи кои 
се доминантни кај писателките на утопии во 1970-
тите, но интересно е што анализата и на книгите 
напишани од утописките писатели од тој период 
покажуваат дека и тие ги користат истите пристапи 
во обработка на темите. Во случај со македонската 
романескна продукција од 2020 година, пристапот 
кај писателите во обработка на родови, фемини-
стички и квир прашања во поголем дел од романи-
те е потрадиционален отколку во феминистичката 
теорија која го одбележува третиот и четвртиот 
бран на феминизмот, додека неколку романи вклу-
чуваат теми и пристапи кои ги проблематизираат 
постојните норми. 

Библиографија: 
Русјаков, Александар. Курвински хроники. Ско-
пје: Арс Либрис, 2020. 
Андоновски, Петар. Лето во кое те нема. Ско-
пје: ИЛИ-ИЛИ, 2020. 
Димовски, Владо. Бричење петли. Скопје: Арс 
Либрис, 2020. 
Неделковски, Велко. Песја прељуба. Скопје: Арс 
Либрис, 2020. 
Јанковски, Владимир. Скриени желби, немирни 
патувања. Скопје: Антолог, 2020.
Маџунков, Митко. Приказна за трите града. 
Скопје: Три, 2020. 
Петрески, Њупчо. Лазарка. Скопје: Арс Либрис, 
2020. 
Butler, Judith. Gender Trouble. Routledge, 1990. 
Johns, Alessa. “Feminism and Utopianism”. (Claeys, 
Gregory. The Cambridge Companion to Utopian 
Literature.) Cambridge University Press, 2010. 
Levy, Ariel. Female Chauvinist Pigs: Women and 
the Rise of Raunch Culture. Free Press, 2006. 
Mangan, Lucy. The Feminism Book. London: 
Penguin Random House, 2019. 



28 бр. 139 (2/2021) | Стожер

о областа на теоријата на литературата реги-
стрирани се многу литературни методи (про-
седеа) според кои една литературна творба се 

создава и многу литературни правци и видови во неј-
зиниот развој. Најпознат модус по таа проблематика 
од времето на Аристотел до наше време е имено ток-
му сфаќањето на Аристотел сублимирно во поимот 
мимезис, кој подразбира примена на природните за-
кони при создавањето на една литературна творба со 
зборовите како нејзин градежен материјал, односно 
имитирањето на природната постапка при нејзиното 
создавање. Токму тоа го имал предвид евангелистот 
Јован кој своето Евангелие го започнува со речени-
цата „На почетокот беше зборот“, парафразирана од 
Гете: „На почетокот беше делото“ – со цел да се на-
прави разлика меѓу празен и делотворен збор, меѓу 
заговорнички и мирољубив, меѓу искрен и транспа-
рентен, антиципирајќи ги на тој начин барутно набие-
ните зборови на т.н. „Фирер“ со кои ја заведе масата и 
ќе ја фрли во пропаст. Без да поседува творечка моќ, 
писателот не е во состојба да создаде литературна 
творба. Во отсуство на „мимезис“, неговите записи ќе 

В

ТВОРЕЧКАТА 
ИМАГИНАЦИЈА 
– УТОПИЈА И 
РЕАЛНОСТ
Владимир Костов

бидат мртви зборови испишани на хартија. Да го оте-
лотвориш зборот и да го оживееш, треба да си нада-
рен, односно проникнат со Божји дух. 

Ваквите гледишта се мистични и утопистички. Фе-
номенот на уметничкото творештво е феномен што е 
предмет на литературната теорија, во рамките на која 
постои специјална дисциплина која ја проучува пси-
хологијата на уметничкото творештво чии наоди се 
егзактно потврдени, зашто не можат да се подведат 
под општоважечки закони, зашто искуствата на умет-
ниците, при создавањето на уметничките дела, се раз-
лични и неподатливи на рационално осознавање. 

Што се однесува до мене, како автор со долгогоди-
шен стаж во областа на книжевноста – ако таа актив-
ност воопштo може да се определи како професија 
поврзана со работен век лимитиран со одреден број 
календарски години, според мене, ако (парадоксал-
но) младиот писател не е стар, а стариот млад, од нив 
не може да произлезе уметничко дело, што може да 
се потврди со примерите на Гете, кој на својата 80-го-
дишна возраст пишувал љубовни песни, и Рембо, кој 
18-годишен пишувал песни проткаени со филозоф-
ска рефлексија. Задржувајќи се на моето искуство, 
условно сфатено, за мене критериум дали книжевно 
е успешен еден текст, поврзан со време, завршувајќи 
го погледнувам во часовникот и останувам зачуден 
дека одминала полноќ, без воопшто, со некој внатре-
шен психолошки мерач на времето, да сум имал усет 
за неговиот тек. Тоа ми кажува дека ефектот на моја-
та работа бил резултатен. Тој феномен може да се 
сфати и како доказ за исправноста на Ајнштајновата 
теорија на релативитетот, во која основен чинител 
врз кој се темели нејзината научност е категоријата 
„време“. Вториот критериум за уметничката успеш-
ност на едно дело е ако, по неговото завршување, 
останам со чувство дека се случило чудо.

[...] Она што се однесува за секој писател, се одне-
сува и за мене како писател, а на што предупредува 
и Аристотел: „биди она што си!“, што сака да каже: 
Не преправај се дека знаеш сѐ, дека знаеш што е 
вистината, зашто уметничкото дело не трпи лага и 
претенциозност, односно преправање дека ти е до-
стапна вистината и дека искрено ја пренесуваш на 
читателите. Еден циркуски кловн вели: „Вредности-
те на животот се чесноста и праведноста. Ако мо-
жете да ги одглумите, сте успеале“. (Гручо Маркс). 
Лоренс Оливие, за неговите извонредни заслуги во 
подигнувањето на угледот и афирмацијата на теа-
тарската уметност, од Кралскиот двор удостоен со 
аристократската титула „сер“ и, што е поважно, при-
знат актер во неговиот сталеж, ненадминат во интер-
претацијата на Хамлет, на крајот од својата блескава 
кариера, ослободен од товарот на славата која го 
обврзувала да го одржува имиџот што го уживал, ос-
лободен од таа обврска небаре од синџири, во еден 
миг на искреност, по последниот настап во улогата 
на Хамлет, ќе рече: „Само еднаш ми се случи да ја 
доживеам таа улога како да сум навистина дански-
от принц!“ Точноста на ова признание го потврдува 
и еден наш познат театролог: „Ако актерот во една 
улога доживее 10 секунди вистина, доживеал голема 
среќа!“

Со писателите не е така. Барем не за мене. За мене 
едно дело никојпат не е завршено, сеедно дали е 
историски верификувано или е плод на мојата има-

ЕСЕЈ



29бр. 139 (2/2021) | Стожер

гинација. Кога сметам дека е завршено и го предавам 
да се печати, уште во процесот на печатењето вршам 
не само јазични и стилски поправки, туку бришам, или 
додавам идејни и фабуларни сегменти. Штом излезе 
од печат, веќе го планирам неговото ново, дополне-
то издание. Точна е мислата: „Авторот умира, делото 
продолжува да живее!“ Романот „Учителот“ имаше 
шест дополнети изданија, со ревизија на неговата 
идејно-наративна содржина, сѐ со цел да се избистри 
мојот (авторскиот) одговор на прашањето: „Што са-
кал писателот да каже?“ што ми го поставува претпо-
ставениот читател, кој не е никој друг, туку јас, негови-
от автор. Мојот читател, сеедно кој, автоматски е и мој 
пријател кој не му приоѓа на делото со преднамера да 
пабирка по недостатоци во книгата. Ако се работи за 
Петре Димовски, имајќи предвид дека „Учителот“ се 
јавувал во шест варијанти, ќе се праша: „Кој кого пре-
создава: писателот романот или романот писателот?“ 
Ако станува збор за Николче Вељановски, тој во Учи-
телот ќе го препознае „Ничеовиот чекан“ со кој удира 
по книгата поставена на наковалната, вулканизирана, 
усвитена, подготвувајќи ја – со Господ Бог Нептун 
напред за нептунизација, пред да дојде во рацете на 
критичарите кои, поучени од натурализираната пари-
жанка Кристева, наместо да зборуваат за делото, ќе 
зборуваат со делото, ќе поведат со неговиот автор 
пријателски разговор. Но, ете, стапува на сцената ре-
цензент, преку чиј критериум пиле не може да преле-
та а да не изгуби туфка од пердувите. Тој ја прифаќа 
книгата со два железни прста на едниот нејзин крај, 
ја растресува како во намера да ги истресе од неа ла-
гите, небаре чуле од „Свадбата на Мара“ вошките, и 
објавувајќи дека е недопечена, ја фрла во ложникот 
на огништето препорачувајќи му на богот Вулкан да 
го засили огнот и да го допече „Учителот“, кој бил не 
само недопечен и недоквакан, туку дека и неговиот 
„хидалго“ бил недоветен. Но интервенираше кова-
чот, алипно човече, ама силно во рацете и во умот, 
набиен со реченици преземени од разни дела што ќе 
допаднеа во неговите раце, која од која поубиствена, 
во случајот една реченица која му се припишува на 
Хегел кој, инаку на државна функција во Вајмар, бил 
одмерен во изјавите: „Убиј го тој пес! Тој рецензент!“ 
Што се однесува до мене, на тенденциозните критики 
бев рамнодушен, но не и на квалификацијата за мојот 
„Хидалго“ како „недоветен“. 

И сега водам белешки за евентуално ново издание 
на романот, за на „недоветниот“ да му го донесам умот 
или, обратно, тој да го стори со мене, што лесно ќе му 
појде од рака, зашто главниот мој заштитник беше Пе-
тре Андреевски, редовен учесник на Роднокрајните 
средби, но кој ненадејно и незнајно каде отпатува, а кој 
не само што беше писател туку и мудрец на чиишто 
мудри изреки се повикував кога ќе паднев под удар. 
„Таквите забелешки за сметка на твојот роман – беше 
ми рекол еднаш – доаѓаат од читатели кои недовол-
но го преџвакале. Секоја книга, секоја песна – веле-
ше – откога ќе се прочита, за да се сфати, треба да се 
преџвака. Добриот читател, поучен од животните пре-
живари, го преџвакува прочитаното за да му ја олесни 
работата на умот да го разбере“. За потврда на таквото 
свое мислење, во една прилика изнесе навод од „От-
кровението“ на Јован Богослов кој се однесуваше на 
тоа, како тој, по заповед на Бога, изел книга што му ја 
врачил ангел: „Ја зедов книгата од рацете на ангелот и 
ја изедов, и во устата моја ми беше слатка како мед, а 
кога ја изедов, ми беше горчлива во стомакот мој“.

Се согласував со таквото мислење и, во врска со тоа, 
сметав дека рационализмот – што дојде на местото 
од еуфорично доживеаната ренесанса и хуманизам 
кои, неподложени на расудок, непреџвакани, претр-
пеа ревизија од страна на рационалистите енцикло-
педисти – го исфорсира хомофаберот, како моторна 
сила во развојот на општеството. Но кога го изнесоа 
на пазаришните тезгиња вишокот на своите произво-
ди и кога тие добија пазарна вредност со соодветна 
печалба, нему и на сличните им се засилија апетитите 
и ја предизвикаа конкуренцијата за штета на послабо 
продуктивните кои беа елиминирани од натпрева-
рот, што прерасна во бизнис, а печалбата во профит, 
кој пак, со експанзија на пазаришната дејност, почна 
рапидно да се зголемува, и промовиран во капитал, 
почна да се акумулира кај најуспешните бизнисмени. 
Станувајќи темелна основа на општествениот развој, 
покрај економската вредност, тој почна и општестве-
но да биде вреднуван, избивајќи на врвот од скалата 
на аксиолошки вреднуваните стојности. А неговите 
сопственици се најдоа во позиција тие да одредуваат 
критериуми за тоа што е вредно, а што не е, во сите 
области на човечката дејност, вклучително и во об-
ласта на науката и уметноста, прогласувајќи ја про-
фитабилноста на секој потфат за врвна вредност. 

И сѐ така, во обнова на митот за подигнувањето на 
Вавилонската кула, почнаа да ја подигаат својата кула 
со цел да се доберат до Бог за да го детронираат и за 
на негово место да го устоличат својот Асурбанипал. 
Но, неочекувано, кулата што ја подигнуваа, поради 
лошо пресметаната статика, се навали со можност да 
се урне. Навалената кула во Пиза беше симптом пред 
кој хомополитикусите замижаа, а кој укажуваше на 
тоа дека кула подигната на земјата со поголема ви-
сина од највисоката топола, со пресметки направени 
без да се земат предвид моралните параметри, ќе се 
урне и ќе ги потисне тие што ја подигнаа. Подигната 
по налог на „Асурбанипал“ со тапија дека таа е него-
ва сопственост, оспорена од Прудон: „Сопственоста е 
кражба!“, но од друга страна, не можеше да се оспори 
исправноста на тапијата, со потписи на основачот на 
модерниот прагматизам наречен „инструментализам“, 
Џон Дјуи, и на цела дузина негови истомисленици, 
меѓу кои и со потписот на Киро Глигоров кој, покрај 
тоа што беше правник по образование, по нужда 
беше и економист, познат по неговата сакрализација 
на прагматизмот, чија основна вредност е сопстве-
носта која, фетишизирана, ја среќаваме во неговата 
афористички дефинирана мисла: „Светото право на 
сопственоста никогаш не згаснува!“ Нејзината висти-
нитост, потврдена во практичниот живот на луѓето, ги 
фрли во сенка, ги попари како слана што „попари цве-
те“ – од тажаленката на Славко Јаневски по „убиеното 
дете“ – сите идеи, бленови и идеали, опеани во песни, 
а меѓу нив и идејата на Учителот во мојот истоимен 
роман за вечен и среќен живот на луѓето, оценета 
како утопистичка, наспроти пораката на поетот Андре 
Бретон до неговите млади колеги: „Бидете реални, ба-
рајте го невозможното“ и наспроти сознанието до кое 
дошол возвишениот филозоф Георги Старделов: „Сѐ 
што е големо и човечко, ИЗРАСНАТО Е ОД УТОПИЈА“.

(Десетта Роднокрајна средба на битолските писа-
тели од Македонија: Зборник на излагања. Битола, 
28.5.2015 г.; стр. 48-53)
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СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА

Драгица Најческа

ТАТКО
– Татко – Олег гледаше во мене со сините, постојано 

љубопитни очи кои како метеорчиња светкавично се пре-
местуваа од едната на другата страна. Тие, иако најчесто 
насмевнати, како да криеја некаква причина само нему 
позната, за тажниот одблесок што доаѓаше однекаде од-
натре, од длабочината.

– Јас не сум ти татко...
Всушност, дури откако го видов вчудовидениот израз 

во неговите детски очи, на дете од шестгодишна возраст, 
сфатив што реков. Но, како веќе да немаше враќање на-
зад. Изгледа, поради сериозниот тон на мојот глас, содр-
жината на кажаните зборови, така одеднаш, за детето 
прозвуче вистинито.

Врвеше тежок час на молк. Побрзав кон витрината со 
пијалаци и набрзина испразнив две чаши вотка. Во тоа 
време Олег како да собра сили. 

– Како тоа, не си ми татко? – и со сета силина се фрли на 
мене да ме гушка. Повторуваше: татко, татенце, тате – но 
не заплака. Во тој момент изгледаше како да си помислил 
дека за нешто сум му лут и затоа така му реков. Тој го про-
должи тоа гушкање, како да сакаше да ме расчувствува, 
и да извлече од мене да го одречам тоа што пред малку 
му го реков.

Но јас веќе не знаев, по втората или третата чашка вот-
ка, како да се охрабрив до крај да ја разјаснам состојбата. 
Откако седнав во фотелјата, го зедов Олег во скутот и со 
топол глас реков:

– Не јас да не сум ти сосема татко... Јас сум ти татко, но 
некако поинаку... И кога ми се чинеше дека сосема се збр-
кав, најдов решение – јас сум ти татко бидејќи живеам со 
тебе и со мајка ти, а тоа е затоа што прво ја сакам мајка ти, 
а потоа и тебе. Но... Олег ти имаш и друг, вистински татко.

Чувствував дека Олег трепери со целото тело, сè 
уште кревко, нејако, дека не смее да ме погледне в 
очи, дека сè уште не верува во мојата приказна. Вед-
наш потоа, како да се разлути што го нервирам со так-
ви измислици.

Во еден момент ми прелета мислата, колку за сето 
ова ќе ми се налути мојата сакана Лиза, неговата мајка. 
Можеби и ќе ме избрка од дома засекогаш. Но ете, не 
знам зошто, тој ден почувствував потреба да му ја ра-
зоткријам вистината на ова чедно малечко суштество. 
Да не го лажам заедно со Лиза дека јас сум неговиот 
вистински татко, во што веруваше од пред три години.

Тогаш Олег смисли итрина како да ме фати во лага, 
па прошепоти, ѓаволесто кревајќи ги очите кон мене:

– А кој ми е тогаш вистински татко? Каде е тој? Како 
се вика?

Олег сега упорно ме гледаше право в очи, верувајќи 
дека нема да можам толку набрзина да одговорам на 
сите овие прашања, односно дека не ќе можам за сите 
да измислам лаги.

Јас полека, исто така со тивок глас, мислејќи за секој 
збор, му реков:

– Твојот вистински татко се вика Владимир и живее 
со друга жена. А зошто: бидејќи набргу откако си се 
родил ти, не сакал да живее со мајка ти, па затоа се 
разделиле.

– Ти си лажго. Ти ме лажеш! – врескаше Олег, сега 
веќе во очај, и јас зажалив што сето тоа му го кажав, и 
тоа така одеднаш, без присуство на мајка му. Во еден 
момент се сметав себеси за идиот, за големо ѓубре, за 
никаквец. Но, истовремено сфаќав дека Олег кога то-
гаш ќе разбере за таа вистина и можеби уште потешко 
ќе ја прими на поголема возраст, а мене, лажниот тат-
ко, ќе ме замрази. 

Јас и порано се расправав со Лиза за оваа работа, ја 
убедував многу одамна да му ја каже на детето висти-
ната, но таа остана цврсто при својата одлука: Олег 
нема друг татко.

– Олег, сакаш ли да го повикам татко ти овде, да се 
запознаеш со него?

Олег гледаше беспомошно, како мало ѕверче фатено 
во кафез...

– Да, сакам – одвај изусти, можеби гледајќи во тоа 
уште една надеж дека тука ќе се запре оваа црна из-
мислена приказна, од овој овде татко, кој не знаеше 
поради што толку го измачува.

Кога тргнав кон телефонот, Олег се пикна во ќошот 
на фотелјата, како да се надеваше дека ќе побегне од 
опасноста што над него се надвиснува...

Со таткото на Олег и со неговата сопруга се срет-
навме и се запознавме по некаква случајност, во еден 
вечерен ресторан. Седнавме на иста маса. Тогаш раз-
брав каде работи. Човекот беше многу поубав и пом-
лад од мене. Кога би бирал меѓу нас двајцата, Олег би 
го одбрал, бев сигурен, него за татко.

Откако го добив точниот број на телефонот на прет-
пријатието во кое работеше татко му на Олег, заѕво-
нив. Го кажав целото негово име и презиме, а на во-
обичаеното прашање на телефонистката: кој го бара, 
одговорив – пријател.

– Здраво, Владимир, – реков, со доста возбуден глас, 
иако во меѓувреме бев испил уште две вотки. – Овде е 
сопругот на твојата поранешна жена, Иван. Сигурно се 
чудиш што се јавувам, но јас денеска решив веќе да не 
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го лажам твојот син дека сум јас неговиот вистински 
татко. Му кажав за тебе и тој сака да те види, да те за-
познае... Можеш ли веднаш да дојдеш?

Од другата страна на слушалката молк, возбудено 
дишење и потоа поток од зборови:

– Но, Иван, како тоа наеднаш, ти знаеш дека Лиза се 
противи на тоа, дека не ми дозволи никогаш да му се 
приближам, да му се претставам. Боже, па таа многу би 
се налутила за ова, би била бесна, ќе направи скандал... 
Не знам детето дали би ме прифатило, сега, по толку 
години, јас просто не знам како тоа...

– Владимире, детето сè знае, јас на Олег сè му објас-
нив и тој одвај чека да те сретне, да те запознае. Па 
ти си му вистински татко, ти имаш право на него... Не 
може Лиза тукутака, тој е веќе голем, сè разбира, мора 
конечно да заживее со вистината. Можеби понатаму ќе 
биде доцна. 

Пак молк од другата страна на слушалката.
– Иван, а кога да дојдам?
– Кога? Ќе дојдеш веднаш, детето доста чекаше...
Пак молчење.
– Тогаш доаѓам, но... што ако дојде Лиза?
– Уште подобро, не ќе мораме пред неа да се оправ-

дуваме! Ние те чекаме.
Ја спуштив слушалката. Како сега да погледнам во 

Олег?...
Се свртев. Него веќе го немаше во собата. Тој штотуку 

шмугна во неговата соба. Отидов кај него. Отпрвин се-
дев и молчев. Потоа му зазборував.

– Олег, ти можеби ми се лутиш сега, но кога ќе по-
раснеш, ќе видиш колку денеска сум бил во право. Ќе 
видиш колку ќе ти значи сè ова натаму во животот, да 
го запознаеш својот вистински татко. Уште повеќе што 
тој воопшто не е лош човек. Сигурно најголемата вина 
во него е што бил премногу млад кога ти си се родил. 
Можеби ќе прашаш зошто досега не те побарал, не до-
шол кај тебе. Тоа му го забранила твојата мајка, бидејќи 
многу му била лута.

Олег изгледаше како несреќно преплашено детенце, 
што меѓу многу луѓе штотуку се испуштило од раката 
на мајката и не може да си ја најде. Солзите сами му 
се тркалаа и тој ја пикаше главата во перницата, не 
сакајќи да ме гледа. Јас зедов да прегледувам една 
книга, не напуштајќи ја неговата соба. Не можев ни ред 
да прочитам, страдајќи заедно со него, и којзнае по кој 
пат поставувајќи си го прашањето: имав ли јас право 
на овој чекор?

Кога ѕвончето на вратата заѕвони, и двајцата се стре-
совме. Тој сепак ја напушти перницата и потрча кон 
влезната врата. Можеби се понадева дека дошла мајка 
му да го спаси од сето ова, или веќе го беше совладало 
љубопитството: како ќе се сретне со својот вистински 
татко.

Владимир зачекори во салонот со својот крупен че-
кор, со широката насмевка што му откриваше два реда 
крупни бели заби, со кристално чистите светлосини очи 
и полн со заграб најразновидни играчки што ги исту-
ри на патосот. Веднаш потоа го крена Олег со силни-
те раце и го издигна високо нагоре. Потоа го стегна во 
прегратка, повторувајќи: сине, сине, сине. Се изненадив 
кога ги видов нејаките раце на Олег обвиткани околу 
вратот на Владимир, како само од неодамна да биле 
разделени. Можеби инстинктот на детето, крвта во 
него, или преголемата физичка сличност со овој човек, 

од моментот кога влезе, непобитно го уверија дека ток-
му тој и никој друг не може да му биде татко.

Сега јас плачев, плачев од среќа, од тоа што две 
суштества усреќив за цел живот, што симнав една го-
лема лага од себе, од мојата сакана Лиза, од Владимир.

Владимир го држеше синот во скутот, јас точев вотка 
и скоро не забележавме кога во салонот влезе Лиза. 
Влезната врата останала отворена. Во моментот кога ја 
здогледавме, личевме на крадци фатени на дело. Оче-
кувавме да се нафрли на нас, со сета лутина, нервоза, 
бес, неконтролираност. Но, се случи нешто чудно: по-
лека, од нејзиното лице се симнуваше првиот пеколен 
израз и на неговото место надојде возбуда и црвенило. 
Можеби истата причина што го натера Олег да го пре-
грне силно овој, до пред малку за него непознат човек 
како свој најроден, најмил, татко, ја скрши и Лиза во на-
мерата и натаму да му се одмаздува, со тоа што нема 
да му дозволи да го приближи до себе својот син.

Тогаш Владимир, на кого чашката со вотка му ја ста-
вив в рака, наздрави за мене, големиот човек Иван, како 
што рече тој, и дојде до мене прегрнувајќи ме. Лиза сè 
уште стоеше збунета од сето ова, просто не знаеше ни 
што да прави ни што да рече. Јас во еден момент се по-
чувствував излишен и направив нерешителен чекор кон 
излезната врата. Лиза како да ја прочита мојата намера, 
ми го препречи патот со прекор во очите, сфаќајќи дека 
сето ова јас сум го аранжирал. Тивко ми рече: – Ние по-
сле ќе позборуваме. Но во тонот на нејзините зборови 
како да немаше закана.

Кога Владимир стана да си оди, и Олег стана, со из-
раз во очите како да сака да го задржи или да тргне 
со него...

– Ќе дојдам пак, – рече Владимир обраќајќи му се на 
Олег и брзо излезе од станот. 

(Од збирката раскази „Потрага по скриеното“)

„Потрага по скриеното“ е збирка од шеснаесет 
раскази која на еден достоинствен, издржан начин 
нѐ потсетува дека нарацијата е телото на прозата, 
без оглед дали и како тоа е „облечено“. Есенцијата 
на раскажувањето е приказна (фабула), а Најческа 
е блиска со приказните. Ги тегне низ времето кое 
одлично го познава, и како жена и како писателка, низ 
децении, без да ги излити, зашто тонот на нејзината 
проза секогаш е длабоко човечки и лирски; и кога 
пишува за војната (Втората светска или поновата, на 
територијата на поранешната СФРЈ), и кога пишува 
за (не)мирот и (не)правдите, за (не)моралот и (не)
верноста, за (не)мајчинството, порано и сега... и кога 
пишува за сето она помеѓу нештата, ОД кое било Едно 
ДО кое било Друго. Психологијата на ликот е она 
што е најцврстата точка во нејзините економично 
фабулирани приказни/раскази, но мигот што се 
одбира за да се раскаже нешто големо – секогаш 
се одбира мошне внимателно. И прецизно. Кусо. 
Јасно. Некогаш се почнува in medias res (како во 
расказот „Татко“, на пример) и првите реченици нѐ 
внесуваат право во суштината на „случката“-расказ 
(со директен говор, што е особено ефектно); некогаш 
со широк наративен пасаж низ кој со зумирање 
ќе се приближиме до суштината... Суштината е 
задолжителна кај Најческа, од расказ до расказ 
различни се само пристапите, приодите до неа. 

(Извадок од поговорот на Оливера Ќорвезироска)
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одинава сме сведоци на излегувањето на 
петтата збирка песни од Томе Велков, чии 
претходници се „Јужен ветер“ (2001), „Коп-
нежи и соништа“ (2010), „Жолти сеќавања“ 

(2014) и „Чудно време“ (2016). Слично како и во прет-
ходните изданија, Велков користи рафиниран поет-
ски јазик, умешно сплотувајќи ја лириката со актуел-
ни состојби, кои очигледно внесуваат немир во него-
вата душа, но и очигледно го таргетираат неговиот 
уметнички микрокосмос, па мора да бидат искажани 
во вид на стихови. 

Веќе може да се претпостави дека песнопојство-
то на Томе Велков е производ на две константи: по-
требата за уметнички израз и стварноста којашто го 

КАКО ВО СТАРИТЕ 
ПРИКАЗНИ: БЕС, 
БОЛ И БДЕЕЊЕ 
КОН СТИХОЗБИРКАТА  
„КАЖЕТЕ ИМ ДЕКА ЗАМИНАВ“ 
ОД ТОМЕ ВЕЛКОВ

Славчо Ковилоски

опкружува во актуелниот миг. Иако како автор на 
збирка песни Велков е пројавен дури во новиот ми-
лениум, неговата поетска трага ја откриваме многу 
порано, како автор кој се јавувал во периодиката. 
Оттаму, желбата за книжевни остварувања испре-
плетена со знајбата за стихотворство кај него се ја-
вуваат како постојан предизвик во соочување со но-
вите прилики. На почетокот, во првите збирки песни 
тоа е љубовта, нејзината величественост, неповтор-
ливост, радост. Веќе во претпоследната и во оваа 
збирка Велков ја напушта таа концепција на тво-
рење и се втурнува во друга, исто така суштинска 
потреба на човекот: идентитетот при опкружување 
за кое авторот смета дека го нарушува неговото ос-
новно човеково право за самоидентификација.

Македонската родољубива поезија познава го-
лем број поети кои се обиделе на некаков начин 
да ја опишат својата татковина, нејзините плани-
ни, низини и реки, нејзиното име го споредувале со 
најсјајните ѕвезди, ја опевале нејзината традиција, 
култура, историја, вградувајќи мали парченца тво-
рештво во недогледниот мозаик исполнет со маке-
донски теми. Во таа насока, на прв поглед се чини 
дека и Томе Велков е претставник и сака да му се 
приклучи на одбраното друштво кое пеело за Маке-
донија, во кое секако на челните места стојат Анте 
Поповски, Гане Тодоровски, Петре М. Андреевски 
и останатите. Всушност, тој има и песна посветена 
на Поповски, како и на Владо Јовановски и Сузана 
Тануровска. Но, иако Велков пее за Македонија и се-
како можеме да го вклучиме во одбраното друштво 
на родољубиви македонски поети, неговата поезија 
во збирката „Кажете им дека заминав“ е, пред сè, 
поезија на мигот, на реализмот, па дури и натура-
лизмот. Значителен дел од неа има и политичка 
димензија. Голем дел од неговите стихови се ис-
полнети со прикажување слики на немилосрдната 
реалност онака како што тој ја доживува со сите 
свои рецепциски сензори. Гледањето, слушањето, 
мирисањето на времето и просторот што го опкру-
жува е надополнето со чувствата што се јавуваат во 
неговата душа.

Токму затоа, дел од стиховите се исполнети со 
гнев, со бес, па дури и со отворено истапување 
против она што Велков го смета за неправедно. Од 
една страна, тоа може да биде сфатено како обичен 
поетски изблик на емоции, а од друга страна како 
напад врз неетичноста, се разбира, од авторската 
гледна точка. И тука не треба да се дискутира прем-
ногу, бидејќи некому тоа може да му се допадне, а 
некому не. Меѓутоа, Велков е убеден во исправноста 
на својата поетска интерпретација и никој не може 
да му го одземе тоа право. Токму затоа, не навле-
гувајќи во причините за ваквата поетика на Велков, 
ние ја разгледуваме само онаа страна од неговата 
поезија во којашто пронаоѓаме полнокрвна лири-
ка исполнета со метафори, епитети, оксиморони и 
други стилски фигури. Разгледувајќи ја на ваков 
начин, првиот впечаток е дека авторот поседува со-
одветен поетски јазик применлив во неговиот израз, 
дека поседува поетско знаење и дека не му се туѓи 
компаративните способности со цел приближу-
вање на сликите кон читателот. 

ОСВРТ

Г
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Велков полемизира, иронизира и изнесува заклу-
чоци. Понекогаш тој е бунтовен, а понекогаш само 
резигнирано ја опишува стварноста. Така, на едно 
место пее: „Ако се вратам со куршум во срцето / ка-
жете им дека го завршив своето / зашто ја поделив 
славата со сите“ („Кажете им дека заминав“), а на 
друго: „Сега само мракот го котиш / како оправду-
вање дека сонцето / не изгрева на твојата страна“, 
за да заклучи со мислата дека: „За да ти помогне Го-
спод (ако го има и те чуе) / ќе треба и ти да направиш 
нешто за себе“ („Еј горо зелена не раѓај празнина“). 

Во друг наврат саркастично ќе ја отслика македон-
ската шалтерска реалност во која се чекаат редови 
и повторно не се стигнува да се завршат работите: 
„На шалтерот ‘дојди утре’ / некој остарува чекајќи 
/ некој дочекува полнолетство“, за да се дојде до 
моментот кога се сфаќа дека: „чевлите раскажу-
ваат за патешествието / и за изгубената битка со 
времето“ („Среќна држава“). Како и во други песни, 
сепак, авторот смета дека „вината не е кај нив, туку 
кај нас“. Ова самообвинување, лично и колективно, 
се провлекува и во други стихови, што укажува на 
потенцијалната обесхрабреност на човекот да се 
бори против невидливите сили. Сепак, веќе во след-
ниот миг Велков блуе огнени стихови, драматично 
опишувајќи настани и сцени кои, пак, укажуваат на 
вратената желба за успех, за промени, за нешто по-
инакво. Но тие се главно кратки епизоди, за веднаш 
потоа тој повторно да се затвори во себе и да си ги 
поставува прашањата: кој, зошто, дали... Оттаму до-
аѓаат и насловите на песните „Кој си ти“, „Кој сум јас“, 
„Кој знае“, „Има ли место“, сомнежите ги нарекува 
„Оправдани сомнежи“, актуализира во „Македонија 
во корона“, повеќепати има „Неспокоен сон“, се по-
тсмева „На свети никој ден“, ја оцрнува политиката 
„Таа политиката“ итн.

Понекогаш песимистичките тонови во песните 
на Велков искажуваат сомневање за причините и 
последиците на неговото и нашето постоење. Тие 
сомневања се поврзани со верата, со државата, со 
општеството, а најнакрај и со смислата на постоење-
то. Затоа, во една прилика тој запишува: После сѐ / и 
кога ќе стивне сѐ / дали некој ќе се сеќава на нас / на 
трагата што сме ја оставиле / Дали некој ќе ја отвори 
книгата / да види што сме напишале, / дали коренот 
е сѐ уште тука / да пушти ластарки / или ќе бидеме 
само храна / за белите црви“ („Потоа“). Другпат се 
навраќа на минатото: „Не се израдував на тебе / че-
корејќи по патот на времето / а ти исчезнуваш како 
пламен на ветрот / како роса на првото сонце / од 
кожата ми испарува болката / од очите сеќавањето 
за тебе („Не се израдував на тебе“).

Збирката песни „Кажете им дека заминав“ од Томе 
Велков е составена од песни во кои постојано се по-
ставуваат прашања, во кои политичката ситуација 
го растресува светот на поетот, а минливоста ин-
директно се нагласува во скоро секој испеан стих. 
Владеењето на Велков со зборот придонесува по-
лесно да ја доживееме апсурдноста на опишаните 
ситуации. Умешноста на поетот да ни го претстави 
неговиот свет лежи во неговата способност мигот 
да го овековечи во стих. 

ејствието на „Песот со тажен поглед“ (Матица, 
2019), последниот роман на Оливера Николова, 
се одвива во болницата на британскиот Црвен 
крст во Скопје, во текот на Првата светска војна, 

а приказната, според точните зборови на самата авторка, 
произлегува како ехо од инспиративните спомени на д-р 
Џ. Џонстон Абрахам (Dr. J. Johnston Abraham), чијшто избор 
и превод (Владимир Цветковски) кај нас е објавен во 2009 
година („Мојот балкански дневник“, Дирекција за култура и 
уметност, Скопје). Ова „ехо“ од авторкината кратка белешка 
на благодарност до докторот-автор на инспиративниот 
„балкански дневник“, суптилно одекнува уште во првата 
сцена од приказната, во која д-р Ира Зошченко, главен 
женски лик и двигател на централната приказна, го прашува 
главниот машки лик и јас-наратор на приказната, како се 
вика. Војникот во заробеништво се претставува како „Алберт 
Гас“, а веднаш потоа се открива дека неговиот пес се вика 
„Ал“. Тука веднаш се јавува една интересна двојна паралела: 
во една насока, „Песот со тажен поглед“ е ехо на „Мојот 
балкански дневник“ исто како што „Ал“ е ехо на „Алберт“, 
а во спротивната насока, пак, „Песот со тажен поглед“ го 
„оживува“ „Мојот балкански дневник“ на истиот начин на 
кој Ал  (како што наскоро ќе се открие) прави Алберт да се 

Д

КОН „ПЕСОТ СО ТАЖЕН 
ПОГЛЕД“ ОД ОЛИВЕРА 
НИКОЛОВА 

РЕЦЕНЗИЈА

Живко Грозданоски
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почувствува вистински жив: „Порано често помислував дека 
живеам некако незаслужено. Тоа беше некоја варијанта на 
трајно чувство сè додека не го сретнав песот Ал.“ (стр. 61).

Мојот балкански дневник > > > > > Песот со тажен поглед

=   =

Алберт     > > > > > Ал

Со исклучок на песот со тажен поглед, кој е сеприсутен 
во романот, иако физички во приказната се јавува само 
во облик на сеќавање, мечта или сон (со само еден, бле-
скаво прозрачен исклучок), животните во книгата се јаву-
ваат ретко, но нивното ненаметливо присуство редовно 
дејствува врз ликовите, успевајќи во нив да разбуди чув-
ства што човекот, поради самата своја природа, и особе-
но во даденото опкружување – како да не е способен да 
ги разбуди во нивната чиста форма: „Ми падна жал за во-
лот, тоа беше едно брзо чувство, ме расече како молња, 
за да не заборавам дека сум жив.“ (стр. 24–25) Живот-
ните се податливи за анализа од гледна точка на еко-
критиката и поради тоа што се дел од еден многу посло-
жен „еволутивен“ процес: од нехуманиот однос кон нив 
(„Стражарите го клоцаа и го маваа [песот] со кундаците 
– стр. 122“, преку повторното откривање на „изгубената“ 
врска со нив, се стигнува до финалната точка на обратна 
поставеност, каде „Учиме дека треба да го цениме жи-
вотот не само на животните, туку и на билките, птиците 
и стеблата, а забораваме на родот човечки, небаре тој е 
вечен и неповредлив.“ (стр. 76–77).

Односот на чинителите во романот, сепак, не може 
да се сведе на дихотомијата човек–животно, затоа што 
човекот во приказната е присутен само како уште една 
„кревка нишка во Универзумот“ (Унгарети, „Реки“), а 
прикажаниот свет е посложен, што повторно ме потсетува 
на сè поактуелниот концепт на „социјалитет“, термин од 
социјалната антропологија кој „исто така се обидува да 
излезе од антропоцентричната анализа на реалноста 
во која центар на сè е само човекот. Социјалитетот ја 
признава улогата на нечовечките фактори (животни, 
вода, кал). Во оваа насока особено е интересна улогата 
на животните во јавните простори.“ Тоа вдахнување 
живот на секое создание во „Песот со тажен поглед“ е 
особено индикативно во една споредба: „Моравме да 
одиме сосем полека, зашто калта нè влечеше како живо 
тело што бара помош.“ (стр. 88) Ова е деликатна и токму 
затоа скапоцена слика, која како вжарена игла допира 
до нервот на еколошката свест: изобличената земја (или 
Земја?) е како живо тело што бара помош. Мешањето 
(флуидноста) меѓу војници, заробеници, лекари, 
пациенти, локални жители, меѓу песот и главниот лик 
(„Јас лаев, тој воздивнуваше“, стр. 123), но и меѓу живите и 
„неживите“ елементи најсилно е доловена преку сликата 
на снежењето: „Си гледал како снежи? Небаре небото 
сее низ некое сито. Неговото небесно сито. Е па така, и 
ние луѓето сме како некои сита... сееме, пресејуваме, јас 
во тебе, ти во мене... сè минува низ тебе што е мое, и низ 
мене што е твое. Ситата работат неуморно, сеат, Алберт, 
пресејуваат... Мојот живот, твојот живот... има ли меѓу 
нив реска граница?“ (стр. 124) Оваа слика автентично 
ги одекнува древните духовни учења за единството на 
битието (учења кои, честопати упростени и изопачени 
од страна на неолибералната книжарска индустрија за 
„самопомош“, стануваат „лизгав терен“ за голем број 
млади книжевни автори), и следствената преценетост (и 
толку сонуваниот залез) на индивидуализмот. Амбиентот 

во романот (иронично) нè тера да се сетиме и на 
концептот за „заедница“, кој е стар, но и сè поактуелен во 
современата културологија, како идеален противотров 
за еден сè поосамен и посебичен свет.

Во „Песот со тажен поглед“ нежно се допираат и 
некои осетливи точки од балканската историја (стр. 
70), и така бегло се третира и националното прашање, 
но истовремено се случува и еден друг нежен допир, 
меѓу фикцијата и документаристиката: авторката гради 
сцена (дијалог, амбиент – па и лик?) користејќи искази 
на д-р Џ. Џ. Абрахам, од неговиот „балкански дневник“. 
(стр. 110)

Родовото прашање, сепак, како да се третира мно-
гу почесто, и тоа на еден многу посуптилен, па дури и 
провокативен начин: главниот женски лик, со својата 
пожртвуваност, инаетливост, снаодливост, кокетност... 
како да е извлечен од под безвременското клише за же-
ната, но акцентот во однос на ова родово прашање е 
ставен врз двата машки лика, пријателите Алберт и Фе-
ренц, односно врз нивните штури мачоизми во врските 
со сите нивни љубовни партнерки, без исклучок. Иако 
кај читателот се засидрува впечаток дека оваа одлика 
на двата главни лика застапува една јасна, но попатна 
тема во романот, на крајот изненадувачки се открива 
дека тоа е, всушност, вешто, внимателно поставеното 
градиво од кое е конструирана централната приказна.

„Песот со тажен поглед“ е книга-потомок на вдахнову-
вачките спомени на британскиот доктор што пред сто-
тина години престојувал и работел во Скопје, но е дете 
на сегашноста – и на иднината. Во неа тивко како снег 
се просејуваат повеќе теми, но единствено песот Ал е 
невидливата axis mundi околу која се врти приказната 
– на повеќе нивоа. Песот Ал е, пред сè, референтна точ-
ка и коректив на главниот машки протагонист („Ме оп-
фаќаше срам пред него, на пример, што не сум понизен и 
што барам секогаш повеќе одошто имам;“ – стр. 62, или 
„Небаре го барав неговото мислење.“ – стр. 80), но песот 
исто така задира во подлабоки, онтолошки прашања 
(„Мојот пес […] ја пронаоѓаше во мене човечката сушти-
на, длабоко запретана дотогаш од гордоста и суетата, 
суштина што речиси и самиот не си ја спознавав.“ – стр. 
168). Играта со физичкото отсуство на песот Ал, од една 
страна, и неговото сеприсуство во приказната, од друга 
(„Тој како секогаш да е тука, со мене“ – стр. 124) е отмено 
пресликана и во отсуството (и присуството) на намер-
но осакатените делови од телата на некои од војниците 
што – небаре според евангелискиот принцип – одбрале 
без три прсти или без една нога да останат во животот, 
наместо цели да отидат во пеколот на војната. Оваа во-
нредно комплексна споредба му дава несогледлива и 
неисцрпна длабочина на „Песот со тажен поглед“. Но и 
отаде споредбата, оваа длабочина се протега и во об-
ратна насока, како височина: песот што ни за еден миг 
не се појавува физички во приказната, за миг сепак се 
појавува, и конкретен и блескаво прозрачен, со што се 
проектира како вектор (споменатата axis mundi) и отаде 
приказната, отаде страниците на книгата, во самиот жи-
вот, и уште еднаш отаде.

„Песот со тажен поглед“ е книга која во себе поседува 
една „тенка светлосна жичка“ (стр. 168), со чија мудрост 
нè учи како може да се пишува за одредени работи, и, 
можеби уште поважно – како може да не се пишува.
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Има нешто

Има нешто многу вешто што нè буди,
што нè крева како трева и ни нуди
нови глетки, бели цветки, зрачни води,
алеш-палеш, сончев палеж, чудни згоди.

Има нешто многу вешто што нè води,
што нè сили, што нè крили, и нè плоди,
што нè вири, што нè шири и нè краси,
што нè пои, што нè рои и нè гласи.

Има нешто, има нешто што се смешка,
што се дени и во вени, што се брешка,
што ни збори и што гори како зора,
што нè плете зиме, лете и во ора.

Ех, да можам, ех, да можам, да го видам
во погледи со догледи ќе го ридам,
ќе му ставам сонце-онце и ко знаме
ќе го носам везден така на врв раме!

Што има мојата татковина

Мојата татковина има 
дом во лето, штедра есен, блага зима, 
цветна пролет, ведро небо, светли двори, 
бистри реки, сино цвеќе, шумни гори, 
појни птици, шареници, златни пчели, 
брзи коњи, кротки срни, утра бели...

Мојата татковина има
сончев блесок, ѕвезден кикот, јужна клима, 
ширни патје, рамни полја, плодни ниви, 
бујни жита, родни гранки, жолти гриви,
шербет грозје, трпко вино, брашно бело, 
нови куќи, топол поглед, пладне врело...

Мојата татковина има
бистри води, вкусни риби, зрачна клима,
тенки брези, стројни буки, бели ради,
младо срце, братска љубов, жарни гради,
красни глетки, драги места, извор-вода,
добри луѓе, медни песни и слобода...

ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА

Стојан Тарапуза 

Дали е можно

Кажете ми, ве молам, дали е можно
да се живее пријателски и сложно
со дедо што пуши, ракија што пие,
со баба што сака сè сама да спие,
со татко од утро до мрак што се кара,
со мајка влакно и во јајцето што бара,
со сестра сама на прошетки што оди,
со брат што знае сал инает да води?

Ако е можно, барам итно:
дедо веќе да не пуши, да не пие,
баба без мене ноќе да не спие,
тато веднаш да престане да се кара,
мама и во јајце влакно да не бара,
дадичка сама на шедби да не оди,
бато со мене инает да не води!

Во противно – нека му ја мислат,
од пред очи нека ми се чистат!
Зашто веќе нема да ги молам,
ниту пред нив зборови ќе солам...
Животот е убав кога зрачи,
кога никој никого не мачи,
кога секој БОНТОНОТ го знае,
кога сончко и в желби ни сјае!

Ловецот Џон

Чија е оваа облека од чоја
што виси на клинче во собата моја?
Чија е и оваа зелена шапка
со позлатен ширит, на врвот со длапка?
Чии се и овие чевли од кожа
стрпливо што седат во својата ложа?
Чиј е и овој нов токалија ремен,
и ова огнило, и овој црн кремен?
Чиј е и овој толку преполнет ранец
со навезан лик на коњ дорија – вранец?
Чија е и оваа сачмарка – пушка
со својот поглед упорно што ме гушка?
Чии се и овие различни нешта
сè така што стојат на своите места?

Чии се, прашувам... Тантаратам!
Јас сум љубопитен, сакам да знам!

Твои се, твои... Ти си ловецот Џон...
Со тебе се дружеа и во твојот сон!

Прес-конференција

Денеска, во својата резиденција,
еден бумбар, без ничија асистенција,
одржал прес-конференција!

На неа, од говорницата своја,
со глас рапав, без никаква боја, 
на новинарите им зборувал вешто,
за себе, за бизнисот, и за уште нешто.

Им зборувал-бумбарувал часа девет,
од занес заборавил и на својот кревет,
на собата-спална, на сонот-пругар,
на својата бумбарка-најверен другар,
на столот-нишалка, на работната маса,
на сефот заклучен, на полната каса,
на билнакот-шише, на коњакот в чашка,
на новата кола-мерцедесот маска.

Заборавил дури и на децата свои,
зашто многу сакал пред камерите да стои.

Еднаш мора да се знае

Еднаш мора да се знае
Што темнее, а што сјае,
Што мижурка, а што гори,
Што блебека, а што збори.

Мора еднаш да се сфати
Што сè треба да се плати,
Што сè може да се плоди,
Што сè мора да се роди.

Мора еднаш да се каже
Кој создава, а кој лаже,
Кој подига, а кој гази,
Кој зближува, а кој мрази.

Камен и пламен

Кога камен – стамен,
ќе заталка низ пламен,
ќе биде ли и тогаш
пак така стамен
и пак толку студен
и тврдоглав, чуден?

Ќе биде ли
пак така штур,
неописно сур,
несфатливо шкрт,
неизмерно грд?

Ќе биде ли
пак толку нем
и пак толку глув,
без поглед – доглед,
без – уф?
Ќе биде ли – прашувам,
прашањево го нагласувам! 

Кога камен – стамен,
ќе заталка низ пламен
пламенот веднаш
ко брат ќе го гушне,
штамата од него
за миг ќе ја чушне,
животворна топлина
и смев ќе му дари
и како сонце
цел ќе го вжари.

Па каменот тогаш,
штом ќе се види, 
ќе престане веднаш
што бил да биде!

Скалите се патишта

Скалите се патишта
по кои патуваме

до вратите,
до палатите,
до оџаците,
до облаците,
до небесата,
до чудесата,
до биднината,
до иднината...
 
Скалите се патишта
по кои се качуваме,
по кои за жал, 
и слегуваме.
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ЧЕСЕН ПОЕТСКИ ЗБОР

рилично колоритна беше таа временска 
изватка на шеесеттите години од минати-
от век (леле, до каде досегале сеќавања-

та!): шеесет и осмата се викаше замислената оска 
околу која тогаш се вртеше земјата: студентите 
од Беркли, Калифорнија, преку Париз до Белград 
(тадури малце и Скопје) ги имаа своите бунтарски 
полнења. Во Југославија се кренаа против „црвена-
та буржоазија“, а Тито ги поддржа и рече дека се 
во право. Мнозина тогаш, независно од возраста, 
сакаа да бидат студенти. Тогаш ги немаше сегаш-
ните журки, ама на родендените се играше твист, 
на грамофон се слушаа Битлсите и Том Џонс, а 
сите се прибираа преку црно-белите телевизори  
да ги гледаат најновите интриги во серијата „Грат-
чето Пејтон“. Тогаш многу се читаше. Мајаковски и 
Есенин беа во мода, а од преку Големата Бара им 
се наближуваа Витмен и Гинзберг. Беше тоа време 
на Небиднината на мојот сограѓанин Ацо Шопов 
и на мојата прва мала средношколска расправија 
за оваа книга со професорката по македонски ја-
зик... Тогаш се одеше, со воз, на тринеделна сред-

ношколска екскурзија низ Југославија. Да, тогаш 
неврзувањето беше во полн замав: Југославија ја 
живееше својата светска рамноправност, а Маке-
донија (во рамките на Југославија) својата прва 
рамноправност. Тогаш и кафеаните имаа такви, 
неврзани имиња – Лусака, Бангладеш, Џакарта... 
Така и во Штип: некои нагалено ја завикаа Џакар-
та кафеаната во новата зграда на Работничкиот 
универзитет, во центарот на градот. Тука се случи 
моето прво ракување, во живо, еј, со Ацо Шопов. 
Тој бараше, а јас му дадов чесен поетски (не пар-
тиски, туку баш поетски) збор дека ќе се справам 
со гимназиските палавости. И би така, ми се отво-
ри нова животна и творечка патека. Затоа толку 
силно го гушкам сеќавањето на таа прва средба 
со македонскиот поетски бард Ацо Шопов среде 
колоритот на тоа време, во штипска Џакарта...

Потоа беше потоа: поезијата како нов, расклоко-
тен извор и нова, бескрајна река на животот. Така 
е и со сеќавањата: стига е да потечат од изворот, 
потоа им нема крај. Уште повеќе пати, сега заедно 
од Скопје, во посета на родниот Штип, прошетки 
низ детството и скоевските младини на Шопов: 
од родната куќа кај Гори-Гори, над Дујлето (кај 
сегашната Промаја), до Суитлакот и Каваклија, во 
потрага по илегалните скоевски дружби, до хо-

Ристо Лазаров

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“.
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телот „Астибо“ на средби со неговата генерација 
по повод Денот на ослободувањето на градот... 
Во Скопје: во „Млад борец“, Шопов беше еден од 
неговите основачи, па во Комисијата за културни 
врски со странство, во неговиот дом секогаш отво-
рен за луѓето со добра мисла, добро, и во Клубот на 
писателите, ама само на по една... Потоа тој замина 
во Дакар, амбасадор на Југославија во Сенегал, а 
таму претседател Леополд Седар Сенгор, знаме-
нит франкофонски поет. Поет кај поет. Сенгор во 
1975 година го доби Златниот венец на Струшки-
те вечери на поезијата (еден од основачите и прв 
претседател на Советот на СВП пак Ацо Шопов), 
дојде во Струга, на поетска Струга се востанови 
ново братство меѓу Штип и Жоал, родното место 
на Сенгор, а Ацо Шопов го овековечи тоа со пре-
красната песна „Штип и Жоал“:

Штип и Жоал.
Еден под Исарот
друг на Океанот.
А исти љубови,
исти бранувања
и исти поетски маки и сонувања...
Во тоа време, кога Шопов во земјата на флан-

боајаните го препејуваше Сенгор за венценосното 
издание на СВП, а јас тука, во Скопје, играв во подм-
ладокот и не баш стрпливо чекав да видам како 
тоа светот им останува на младите. Бев во редак-
цијата на „Млад борец“ кој, нели, повлече златна 
жица во македонската литература и новинарство 
и кој, како прв весник на македонски јазик и како 
благодарност за тоа, стана една од првите жрт-
ви на транзицијата. Тогаш немаше ни мобилки, ни 
мејлови, ни фејсбуци, ни слични ѓаволи и врагови. 
Тогаш се живееше опојната радост на допишу-
вањето. И од тогаш, наспроти сета моја немарност 
од која ден-денес се вџашува Јасмина, вредната 
ќерка на Шопов, останале три писма од Ацо Шопов 
од Сенегал, токму од времето кога тој го препеју-
ваше Сенгор на македонски. Како скромен увид во 
творечката постапка на Шопов:

„Како што знаеш, Сенгор доаѓа кај нас и јас веќе 
наголемо работам над мојот дел од препевите. 
Матевски ми пиша неодамна дека освен мене ќе 
работат на препевите и Сталев и Урошевиќ. Во те-
кот на работата се сретнав со некои зборови кои 
не можам да ги преведам на македонски, па би те 
молел да ми помогнеш и да ми ги јавиш што побр-
гу. Тоа се зборовите вилин коњиц, кос и латица. 
Инаку, со преводите уште малку ќе бидам готов. 
Лично сум задоволен од работата, а колку ќе би-
дат останатите ќе видиме. Ти праќам една моја 
песна, па кога ќе можеш објави ја во весникот. Пра-
шај го Матевски и јави ми дали ја примил пратка-
та со песните на Сенгор и списокот на избраните 
песни“. Во преписката вилинското коњче доби 
анегдотско значење. Во некоја од енциклопедиите 

најдов дека некакво растение носи такво име и го 
препратив тоа значење во Дакар, а оттаму одговор: 
„Посебно ти благодарам на македонскиот превод 
на зборовите со кои се судрив во препејувањето 
на Сенгоровата поезија. Само ми се чини дека има 
едно недоразбирање во врска со поимот ‘вилин-
ски коњиц’. Ти пишуваш дека тоа е некаков цвет 
и го преведуваш со ‘вилинско коњче’. Колку пак 
јас што знам “вилински коњиц’ е некаков инсект со 
поѕирни крила. Во својот роман ‘Песна’ О. Давичо  
го споредува својот главен јунак Миќа со него. Те 
молам провери ја уште еднаш оваа работа и јави 
ми!“ Благодарејќи на оваа преписка, неколку песни 
од Сенгор за првпат се објавија на македонски ток-
му во „Млад борец“. Ексклузивно, би рекле денес...

Потоа, пак беше потоа. Претежно во домот на 
поетот на ул. „Ганчо Хаџипанзов“ 11 во Скопје. Се 
разболе Ацо Шопов, што ако никој од неговото 
најблиско окружување не сакаше да верува дека 
болештијата може немилосрдно да ѝ се нафрли на 
добрината, доблесноста, дарбата што ја имаше по-
етот. Eсента осумдесет и првата некое време беше 
на лекување во Костозглобната во Охрид. На 17 но-
ември таа година, со двајца гости новинари од Ко-
реја, бев во Охрид и Струга. Попладнето ги оставив 
гостите да отпочинат во хотелските соби, а јас се 
упатив кон Костозглобната, во тамошниот Центар 
за физикална терапија. 

Не беше тешко да се насети дека не бев баш до-
бредојден за дежурниот персонал во болницата. 
Нејсе, дојдов некако до собата на ќошот на први-
от кат, ама тука – спуштена рампа. Не е време за 
посети, те ова те она... Аманте бре, луѓе, само да го 
ѕирнам некоја секунда, ништо повеќе. И денес не 
ми е јасно како се најдов во болничката соба, во 
друштво на дежурниот доктор. Ацо Шопов беше 
сам, седнат во инвалидска количка, никогаш нема 
да му ги заборавам светнатите очи. Тешко, многу 
тешко зборуваше. Се сврте кон докторот, се на-
прегаше, се мачеше и најпосле изговори: „п-о-е-т 
е“. Тој збор му имаше најголема вредност, друг 
не бараше. Му лекна кога го изговори. Потем, по 
благото извинување на докторот, се разделивме. 
И  се гледавме, се гледавме, се гледавме... и уште 
се гледаме, ја чувам за навек светкавицата од не-
говите очи. Потем од Галичица до Караорман се 
надви една ноќ без ѕвезди. Ноќ во која се тркала-
ат оловни солзи. 

Потоа, потоа дојде 20 април 1982 година. Си за-
мина Ацо Шопов, душа човек. Неговата поезија 
сега сведочи дека е еден вид душа искажана со 
јазикот. Изденуден ги гушкам сеќавањата на часо-
вите поминати со Ацо Шопов. 

Навистина обврзува, многу обврзува тоа да си 
прооден под истиот Исар како и големиот, един-
ствениот Ацо Шопов. 
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I дел
Виктор на гробишта. Двајца гробари копаат гроб.
ВИКТОР (со реплика од „Хамлет“): „Чиј е тој гроб?“
МИЈАЛ (постариот од гробарите, му парафразира): „Мој е, 

господине!“
(Виктор останува зачуден.)  
МИЈАЛ (ја разјаснува ситуацијата): Ве знам. Вие сте актер. 
ВИКТОР (во нова неизвесност): Да не сте биле актер кој во 

„Хамлет“ добил улога на гробар, па дошол на пракса и останал 
тука на гробишта, не се вратил повеќе в театар? Театарот врзува 
со маѓија, но гробиштата можеби со уште поголема маѓија.

МИЈАЛ: Не, не сум бил никогаш актер. Отсекогаш не сум бил 
и гробар. А да бев актер, пред да бидам гробар, веројатно 
никојпат не ќе бев ни гробар.

(Како и гробарот од „Хамлет“, тој е двосмислен).
ВИКТОР: А што бевте пред да бидете гробар?
ПОМЛАДИОТ ГРОБАР: Залудно го прашувате. Кога некој ќе му го 

постави тоа прашање, мајсторот молчи.
МИЈАЛ: Припек е. (Го брише челото со шамија). (На помошникот): 

Оди, момче, и купи три пива! (Се чини како повеќе да сака да се 
ослободи од неговото присуство).

ВИКТОР (Пак се обидува да му парира на Мијал): Сепак, зошто, 
бидејќи не сте биле актер, сте станале гробар? А да сте биле 
актер, никојпат не ќе бевте гробар?

МИЈАЛ (се колеба дали да го прифати предизвикот. Сепак, го 
прифаќа.) Затоа што животот не е театар. Или, ако е, е суров 
театар во кој Отело со шамија ја задавува Дездемона која го 
изневерила.

ВИКТОР: Не, туку тоа го направи по грешка. 

ГОЛА ВИСТИНА  ПАРАФРАЗА НА „ХАМЛЕТ“ 
(ИЗВАДОК)

Владимир Костов

МИЈАЛ: Чија грешка?
ВИКТОР: На Отело, кој бил љубоморен, па ја задавил својата 

сакана сопруга со шамијата која нејзе ѝ ја подметна интригантот 
Јаго.

МИЈАЛ: Не, туку по грешка на Шекспир кој на Јаго му ја 
припишал својата наклоност да измислува интриги за ќеф на 
публиката.

ВИКТОР: Интересна верзија.
МИЈАЛ: Тоа не е верзија. Тоа е самата вистина поврзана 

со мене и со мојата Дездемона. Само што во мојата верзија 
задавувањето не е извршено за нечиј ќеф. А можеби и е. Бог 
е неодредлив. И противречен. ...А, еве го, доаѓа и разладувањето. 
Кај Шекспир, младиот гробар е пуштен да купи ракија. На овој 
припек не може да се пие ракија, зашто Балканот, сепак, не е Данска. 
(Ги брише челото и вратот со шамијата на која му свртува внимание 
на Виктор): Со оваа шамија!... (Покажува како го извршил давењето со 
страстен гест како тој чин да го демонстрира пред истражен судија). 
(Потоа пие од шишето чиј затворач го отстранува од работ на 
надгробната плоча, поставена врз купот земја од ископаниот гроб 
со мртовечки череп исфрлен врз него). (Пак се напива) О-хо-хо! 
Ладовина! Како во гроб. Блазе си им!... А вие, по кој повод? И вие 
да не порачувате гроб за некоја Дездемона?

ВИКТОР: За Офелија?
МИЈАЛ: Тоа е нешто друго! Но што и да е, ќе го има овој крај. 

(Покажува на извлечениот череп). Многу неправедно и сурово за 
една Офелија. Во крајна линија, и невкусно!

ПОМОШНИКОТ (отпивајќи од шишето): За душа да му се фати 
на оној кој набргу ќе се најде во оваа ладовина.

МИЈАЛ: Ако ја имал. Зашто душата е самиот Бог. А тој во 
Бога не верувал. Сеедно што одел в црква. Сега, откога умре, 
верува, ама сега е доцна. Кога ќе го закопаме, уште повеќе ќе 
поверува, зашто да си в гроб, а да не веруваш во Бога, е неможно. 
Таму, под земја, нема избор: Бог или човекот? Човекот го нема, 
изгнил. Останала душата која е бесмртна. Така ли е?

ВИКТОР: Не знам, немам искуство.             
МИЈАЛ: Се разбира, никој жив, пред да умре, нема подземно 

искуство. Само гробар може да се стекне со такво искуство 
уште додека е жив. А вам, како гробар новајлија, тоа искуство 
му е неопходно за да може успешно да си одговори на 
актерската задача пред која е ставен. Претпоставувам дека 
тука сте за да го стекнете тоа искуство.

ВИКТОР (му ја потврдува претпоставката): Дотолку побргу што во 
претставата ми е доделена улогата на гробарот.

МИЈАЛ: Нека ви е со среќа!... А дали ви беше криво што не ја 
добивте улогата на Хамлет? Вие сте млад, а секој млад актер 
мечтае да ја добие таа улога. Таа или никоја! Криво ли ви беше? 
(Не дочекувајќи го одговорот, го чукнува своето пивско шише од 
неговото). Ај на здравје! (Се напива).

ВИКТОР (И тој се напива, па како пијалакот да го охрабрува, 
признава): Криво ми беше. Уште повеќе ме засегна фактот што 
ми беше доделена улогата на гробар – мала, епизодна улога. Се 
побунив. Режисерот ми рече дека во театарската уметност нема 
мали и големи улоги, туку дека има мали и големи актери. Но не 
ме утеши со таа излитена фраза.

(Виктор почнува да му се обраќа на гробарот како на човек што 
веќе ја стекнал неговата доверба и со респект како на упатен во 
театарската уметност.)

ВИКТОР (Откога се напива, во продолжение на својата реплика 
во разговорот): Но кога по непроспиена ноќ одново ја прочитав 
драмата, се уверив дека навистина нема мали и големи улоги, 
главни и споредни. Замислувајќи си ја претставата, се видов себе 
си во улогата на гробарот како дел од целината, се видов себе си 
како учествувам во нејзината крајна порака со удел не помалку 
значаен од уделот на актерот што ја игра главната улога. Тој 
што го игра гробарот, мора да го игра во себе и Хамлет и сите 
други улоги од драмата, и улогата на Гилденстерн кој се обиде, 
нели, со Хамлет да свири небаре со флејта. И обратно, Хамлет да 

ДРАМА 



го игра гробарот и секој друг, секој со секого да свири, да свири 
со сите инструменти, секој самиот за себе да биде оркестар. До 
такво сознание дојдов, до таа вистина: Дека навистина нема мали 
и големи улоги, не барем во „Хамлет“.

МИЈАЛ (неочекувано му се спротивствува на Виктор): Има мали 
и големи улоги, споредни и главни, и главната улога во „Хамлет“ е 
улогата на гробарот! И, доколку се сеќавам, Гилденстерн – така 
ли се викаше тој шутрак? – не успеа да свири со Хамлет како 
со флејта. Тоа не им успеа таму и на други. Тоа единствено му 
успеа на гробарот.

ВИКТОР: Како така?
МИЈАЛ: Така. Во онаа непроспиена ноќ кога сте го 

препрочитувале„Хамлет“ со концентрација врз улогата на гробарот, 
вие за малку што се фативте дека таа улога во таа драма е 
главната.

ВИКТОР: Како така?
МИЈАЛ: Гробарот во „Хамлет“ е филозоф. А гробарите, макар 

и филозофи, сепак не филозофираат: тие, молчејќи и пиејќи по 
некое шише пиво, раскопуваат и закопуваат. А тоа што гробарот 
во „Хамлет“ филозофира, за тоа има причини. Тој не е обичен 
гробар. Тој е гробар со своја прикаска, со своја драма. Само што 
Шекспир не ја раскажува таа прикаска за да не ја фрли во сенка 
прикаската на Хамлет. Но луѓе со фантазија можат по нешто да 
насетат и од таа прикаска, да ѕирнат и во таа драма.

ВИКТОР: Мене познати ми се разни експерименти со 
„Хамлет“ со цел да се актуализира, разни негови доработки и 
преработки, разни негови сценски парафрази во кои споредни 
ликови го истиснуваат Хамлет и го заземаат првенството во 
драмата, но не ми се познати обиди да се шпекулира со 
гробарот како со главна личност. Дали и вие сте гробар за кој е 
врзана прикаска, гробар што носи во себе драма?

(Место да му одговори, Мијал го крева шишето и го допива 
пивото).

ВИКТОР: Ќе ми ја раскажете ли некојпат таа прикаска?
МИЈАЛ: Секако. За да ви помогнам добро да ја одиграте улогата 

на Шекспировиот гробар. И за да не појдам в гроб со тајна. Господ 
ве прати кај мене и како да не ви ја разоткријам тајната? Вие сте 
добар актер. Господ е со вас. ...А имате ли гробарски алишта? Ви 
ги подготвија во театарот костимите?

ВИКТОР: Уште не. А за овде уште денес ќе си купам работнички 
алишта.

МИЈАЛ: Бидејќи нови, нема во нив удобно да се чувствувате, 
гробарски. Јас ќе ви дадам едни мои стари. Оригинални. Само ги 
немам овде кај мене. Ќе треба да појдете во мојот стан. Знаете 
каде живеам?

ВИКТОР: Не.
МИЈАЛ: Во поранешниот хотел „Балкан“, едно старо здание 

покрај реката. Таму држам под кирија една соба. Прашајте ги на 
Ленски мост амалите каде живее гробарот и ќе ви кажат. Ќе ја 
побарате таму Ивана.

ВИКТОР: Вашата сопруга? 
МИЈАЛ: Не.
ВИКТОР: Ќерка?                                  
МИЈАЛ: Не. Една девојка од соседството. Со мајка ѝ и со болно 

братче живееја во ќералите на дворот од зградата, но 
една од двете простории што ги држеа ја зафати пожар. Да 
се соберат сите во другата, не ги собираше, па на Ивана ѝ ја 
отстапив мојата соба.

ВИКТОР: А вие сега каде живеете?
МИЈАЛ: Тука, на гробишта, во една шупа. Само, дали 

алиштата од мене ќе ви одговараат? Мене ме создал Господ 
со димензии не на Шекспировиот гробар туку на Шекспировиот 
Фалстаф.

ВИКТОР: Ќе ги приспособат шивачките од театарот. Во врска 
со тоа ќе се договорам и со костимографот. Тука нема да има 
проблем. Ќе бидат ваши. Ако шивачките од театарот ги дотераат 
според вашата мера уште денес, вие со нив утре ќе можете 

да земете учество во погребот на граѓанинот за кој го копаме 
гробот. Тој погреб не би смееле да го пропуштите. Тоа ќе биде 
нешто слично како премиера на театар. И не толку по тоа што на 
премиерата се случува на сцената, колку во фоајето.

МИЈАЛ: Е, па тогаш, збогум до утре. И немојте да се вљубите во 
Ивана. Од едно такво нешто, ништо нема да испадне зашто таа 
е разочарана во љубовта. И немојте како гробар да ја земате 
улогата на Хамлет, па да ѝ речете: „Оди в манастир!“ И од тоа 
нема ништо да испадне зашто таа и во Бога не верува. Меѓутоа, 
мислам дека јас и вие многу ќе сториме за неа ако успееме да 
ја наговориме да дојде на премиерата на вашата претстава. 
Катарзата низ која ќе мине, ќе ѝ дејствува прочистувачки и 
смирувачки. Таа е во еден страшен душевен грч. Јас се надевам 
на вашата поддршка. Да ја извадиме на пат, зашто е во беспатје. 
Можеби ќе се најде некое место во театарот. Мислам дека има 
артистичка дарба. Впрочем, не мора на сцената. Може редарка, 
гардероберка. Вие тука можете да изиграте една улога, ве 
уверувам, не помалку значајна од улогата што ја добивте во 
„Хамлет“.

ВИКТОР: Стојам на располагање!               
МИЈАЛ: ...А, еве ја и неа! Црвенкапа. Ми носи ручек. Поранила. 

Како да насетила дека вие сте со мене.
ВИКТОР (спонтано): Па таа е Девојчиштето!     
 МИЈАЛ: Позната е по тој прекар како проститутка. Можеби и е. 

Но образована е. Многу чита. 
ВИКТОР: Изгледа ваша школа.
МИЈАЛ: Не. На татко ѝ. И книгите што ги чита се од неговата 

библиотека.
(Скудно облечена, во аливца од времето кога беше помала, а 

меѓувремено пораснала, збуила, па алиштата ѝ се скусиле и ѝ се 
стесниле, Ивана изгледа сценично, како лик од некој неореалистички 
филм. Не им приоѓа на гробарите веднаш, туку, како да ја дочула 
препораката на Мијал за нејзиното ангажирање в театар, се чини дека 
сака да го покаже својот сценичен изглед).

МИЈАЛ (расколебан во својот предлог): Сепак, не! Позната како 
улична девојка, кој би ја прифатил в театар? Можеби во филм. 
Неореалистички. Само што помина времето кога настапуваа артисти 
од улица.

(Ивана им приоѓа. Изненаден од фактот што во неа го откри 
Девојчиштето, Виктор ја гледа љубопитно и испитувачки. И Ивана 
фрла на него љубопитни погледи).

ДЕВОЈЧИШТЕТО (На Виктор): Ве познавам, вие сте артистот што 
го судеа поради навреда на Ѓупците.

ВИКТОР: Да, дојден сум кај вас по гробарските алишта на... 
светонеделскиот гробар.

ДЕВОЈЧИШТЕТО: Чичко Мијал.
ВИКТОР: Доделена ми е улогата на гробарот во претставата на 

„Хамлет“ и некое време ќе бидам на пракса кај него.
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Зар вие гробарот?! Вие сте создаден да го играте 

Хамлет. Каква грешка на режисерот!
ВИКТОР: Одите на театар? Сте ме гледале во некоја 

претстава?
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Еднаш по судскиот процес, и повеќе не отидов. 

Си ги затворав очите и си ги затнував ушите.
ВИКТОР: Од возбуда?
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Од извештаченост. Фалш. Слаб артист се познава 

по тоа што не знае што да прави со рацете, се размавтува со нив, 
брка муви. Во таа претстава вие не игравте и не знам дали и вие, 
како актер, на сцената бркате муви. Ако бркате, вистинска среќа 
е што не го играте Хамлет. Зашто каков Хамлет ќе биде тој што 
брка муви? А еден гробар да брка муви е природно, нели? ...Ќе ви 
ги дадам гробарските алишта! Чисти се. Вчера ги перев, а утрово 
ги пеглав. Само што тие не ви се по мера.

ВИКТОР: Во театарот ќе ги прекројат.
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Тогаш носете ги достојно!
ВИКТОР: И вие наоѓате достоинство во гробарскиот позив?
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Ако му се приоѓа доживеано.
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РУШЕЈЌИ ГО ЅИДОТ

Има ли тулата смисла
при рушењето?
Има.
Како пречка, како отпор
да си ја задржи бившата смисла
во реченицата од редот други тули
во страницата од ѕидот

Чеканот како машината за пишување
ја дупчи хартијата – ѕид
и буквите испаѓаат од другата страна
сосема неразбирливи, испокршени
дури и кога е една единствена буква
првата буква од азбуката
апсолутот на А

Најбрзиот начин за рушење е
да се избијат тулите А
без кои не може ниеден ѕид
ниедна градба

со нив потем да се појде во пустина
да се изгради пирамида
што ќе зарика громко и остро А
од основата дур до врвот
за да го чујат ѕвездите
да попаѓаат сите градби
да се избијат сите букви
да се изнамножат до бескрај
ниедна да не личи на друга

Само така ќе се преуреди говорот
само така ќе се пре-строи светот
само така можеби ќе се напише нова песна

Вака ми останува само заморот во мускулите
сувата прав в грло
и избиените тули

главите на тие
што удирале со главата во ѕидот
и што сè уште лелекаат од чеканот

и главата сопствена –
рушејќи го ѕидот
се сруши-
в и Ј-А-С

БОГОМИЛ 
ЃУЗЕЛ  
1939 – 2021

IN MEMORIAM
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ПОФАЛБА НА КАМЕНОТ
 
Камену, што од векови водиш љубов со правта
камену, што се лечиш со паѓање
но сè уште го болуваш небото
ти, што одбиваш некому да служиш
гризен од сиромаштијата
измолбуван од гребаниците нокти
разјаден од босите човечки стапала
милуван од очај да оживееш
фрлан како птица да кружиш
околу мислата сè додека не ја каменуваш
чукан од срцето како со чекан
а сепак немушт непроговорлив
горд тврд непокорен камену.
 
Ти што ги жртвува и животот и смртта
за посилното постоење
ти што ја презре минливата присутност
ти што некогаш беше билка ѕвер и човек
но се врати во своето првобитно постоење
близу до љубовницата правта
ти, што внесуваш раздор во просторот
ти, што ги скара елементите
ти, што ја зароби светлината
ти, што нè мамиш во својата стабилност
грозно рамнодушен за неуките –
распукај се од динамитското семе
пукни од мојата зла намера
горд тврд непокорен камену
 
Отсекогаш си бил неизбежното ништо
си му се потсмевал на оганот на воздухот на водата
си ја лажел земјата
го изедначи најголемиот врв
со дното на амбисот
се играш со земјината тежа
паѓаш а постојано се креваш
за повеќе да страдаш
каде за тебе да се пронајде дното на мирувањето?
Лебдејќи неизлечиво во реката на постоењето
ќе бидеш без покој
горд тврд непокорен камену
 
Ти што ја разбиваш како молноносна топка
сета подигната барикада на сознанието
ти што потечуваш како незапирна лава
низ гнилите врати на сетилата
и фрлен од мојот жилав катапулт
паѓаш во празниот простор на неиспишаната поезија
ти што како Молох го претопуваш мракот
во светлина фрлајќи искри ’рѓа
ти што ги скрши светечките ореоли
заедно со размекнатите черепи
ти што везден го расклатуваш скелетот на воздухот
ти што не признаваш солза
сè додека не се истури целото око
цврчорејќи како усвитена капка метал
несфатливо грдо и прекрасно
безмилосен свиреп суров камену
 
Ти што ѝ ги исправаш коските на убавината
како на слатка жена што нема каде
туку да ти се подаде за да биде
исцицана од тебе како саќе мед
ти што некогаш ги третираше времињава
што сега ги споменуваме
како глутница мрсулави детишта

ти што ги атакуваше ѕвездите
сè додека не ги научи да се држат на отстојание
ти што ги сомеле боговите
туркајќи ги низ суводолица
и потем најподбивно им дозволи
да ти го позајмат твоето месо
каква злоба каква пакост
зол подол поган прогнаник камен.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОЕТ
 
Последен збор, последна голтка
и стануваш од масата по завршеното работно време
фати го првиот претрупан автобус до кујната
штрбни од лебот и помирисај во фурната.
 
Глад и разлеано олово по снагата –
вклучи го мониторот од градината
и прелистај го дневниот печат од небото.
Ништо па ништо.
 
Ластарите од повитот
се веат во празно – така повеќе не може, треба…
да се насочат со ортоми под стреата.
Ќерка ти донесува стол за да се поткачиш.
„Масата е поставена“, вика жена ти
низ прозорецот од некое друго време.
 
По ручекот, прошетка, низ градината
само ти во скафандер, ѕвездите наоколу,
и под тебе. Антените треба да се прицврстат
калемената јаболкница бара ѓубре.
 
Назад во кабината –
„Тато, што е тоа
чудовиште?“ Одеднаш командите откажуваат
парчиња хартија летаат разулавени.
На масата –
нов бел лист
и моливот тежок како револвер.

ОТУЃЕН ДОМА, ЗАДОМЕН ВО ТУЃИНА
 
Толку пати си реков –
треба да се довршат работите дома
треба да се запали сè без остаток
 
Потем
како замелушена мува се врткав
околу осветлените градови на светот
 
Ноќе
кога отрпнуваат сите светилки и сетила
коренот (што вчера крцкаше сочен под забите)
 
ме вабеше
да му се вратам како изданок
глава набиена на колец
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Мустафа Спахиу е поет, раскажувач, преведу-
вач, новинар и литературен критичар. Роден е на 
5 април 1948 година, во с. Мучиврце, Косовска Ми-
тровица, во Косово. Основно образование завршил 
во родното место, а средно училиште во Приштина. 
Дипломирал на Педагошката академија во Скопје, 
на Групата за албански јазик и книжевност. Својот 
работен век го помина во Македонското радио, во 
Програмата на албански јазик, уредувајќи ги емиси-
ите за деца. Пишуваше поезија и проза за деца и за 
возрасни. Беше член на Друштвото на албанските 
писатели и на Друштвото на писателите на Маке-
донија (од 1984 година).

Првите песни ги објавува во 1965 година. Има 
објавено над 30 книги на албански јазик со проза 
и поезија за деца и возрасни, како и книги со хаи-
ку. Повеќето од нив се преведени на македонски, 
хрватски, босански, српски и црногорски јазик. По-
значајни му се делата „Насмевка на окарините“, 
1981; „Виножито на слободата“, 1982; „Бумбари на 
зеленило“, 1984; „Децата минуваат под виножито-
то“, 1988; „Нобеловци за деца“ (проза, 1989); „Мојата 
ливада“, 1989; „Над изворот“, 1992; „Децата играат 
под сонцето“, 1994; „Тага за детството“, 1995; „Ча-
совникот на детските сништа“, 1996; „Ни бамбус 
ни клуч“ (101 хаику на албански и хрватски, 2016) 
и други.

Во 2008 г. Програмата на албански јазик на Ра-
дио Скопје му додели признание за животно дело. 
Меѓународната манифестација „Струшки книжевни 

средби“ во 2019 г. му ја додели наградата „Струш-
ко слово“ за особени заслуги во неговото творечко 
дело, прогресивната мисла и за подобрување на 
културното пријателство на балканските просто-
ри.

ПЛАНИНСКО ЕЗЕРО

На врвот на планината горе
како образ небото да му дало,
така стои чисто
езеро едно мало. 

Од памтивек бистро
проsирно како сина свила, 
под своите пазуви
самовила горска го скрила. 

Jагњиња понекогаш му идат 
како грутчиња од снегот, 
и како зрнце од бисер 
му се нанижуваат крај брегот.

Препев: Рајко Јовчевски

МУСТАФА СПАХИУ 1948 – 2021

IN MEMORIAM
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MALLI I PAZBULUAR
 
 S’i qasem mallit të pazbuluar
– Droj se më mbërthen flaka!
Globi s’mbahet n’dy shuplaka;
Zgjidh enigmën pa lavdëruar!
 
Malli është një pikëllim i vjetër,
Malli shtatë fish duhet palosur;
Brengë mbi brengë – i pasosur,
Me myreqet shkruhet në letër…
 
Malli e kërkon – rrugën e mbarë!
Si kec vekërron lartë n’shkrepa.
Me monetat t’futet nëpër xhepa;
S’ngrihet n’ajër – zog shtegtarë.
 
Demede – them – plasa nga malli!
Behar degët lëvar pa kok’rra mani!
Tretur e kalbur – ç’po loton tavani;
Kërkoj yjesh – humbisin nga halli!
 
Më godet malli paç papandehur,
Në ç’guvash ka bërë kaq durim?
Zjarr’i mallit të bëhet rikallëzim –
Rrënjësh bërsheni rrin i fshehur!?
 
2 јуни 2021 г.

TURR, TË SHKRUAJMË POEZI…
– Njëfarë poetit rrëshqanor
 
Kur t’ godet paç potkoi i Panteonit,
Beftë kokën ktheje ia vlenë prapa!
Egjri mirë të zenë caca në tre hapa,
Kopshti dridhet n’ethesh tensioni!
 
Dorë zemrës rrast-troç po ta them,
Pengjet hasen penjve t’varfërisë, si
N’lëpetra natës rrucpacesh poezisë
Vargjeve të huaja dukë marrë ujem!
 
Miqësh t’pret fjalori emrash letrare!
Jo për mua – ta them mik-o vonim.
Kredhu valësh thellë ti në lexim, se
Famën n’pleqëri mos e kërko fare!!!
 

N’panaire takimesh bëhesh alemdar!
Vargjet zi-bardhë me ngjyrë të thatë.
Çmendurisht një kakofoni pa miratë,
T’bëjnë kryebejtexhi – ndofta ke zar?
 
Si Ikari do ngjitesh sa lartë fluturim!
Diellit t’i qasesh flitet t’bënë shkrum.
Tyt et se dëgjove pikove deri n’fund;
Spartian do kthehesh nxirë zhgënjim.
 
T’shohim kokëbabune besa t’lodhur!
Mëndja të rri te barku – ngjanë n’kosh!
Me përcikën tullace përjetë e ke bosh;
Ngele barojash – një dem i shkordhur!
 
23 јуни 2021

ЛИПА
(Tilia)

Нека разјаснат оние – кои имаат два грама ум прво,
да ја разоткријат енигмата: дали липата е цвет или дрво?!

На работ на студенилото, носталгично сонува зеленило
како и секое дрво посакува да се накити со цут!
– Пролетта на миг пред летото е исполнета со возбуда, – 
липата се краси со цветови – маѓепсува со опојна миризба...

Тогаш крошната-златник во слаткарница се претвора,
се полни кошницата со полен, сонува нектар од пчела; 
усните на девојките наликуваат на вредни пчели,
во пет планини и во седум села славата им стигнува..

На крајот липата губи свест од жегата на летото,
како ранета птица се облива во неизмерна тага,
есента во нејзината крошна ја префрла наметката на ветрот
итро се поткраднува меѓу очајните лисја и гранки... 

Липата повторно со брчки, не се плаши од студот, 
со мразот се бори, секогаш издвојувајќи победа!
Сонцето со топлите зраци продира до сржта на липата – 
природата се возобновува – во нова пролет се претвора!

Од оваа причина, светлината на фенерот нека блесне прво,
да ја решиме загатката: дали липата е цвет или дрво?!

Од конкурсот за најдобра песна на „Празник на липите“ 2020 г.
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Адам Загајевски беше поет, раскажувач, преведу-
вач, есеист и професор, еден од најголемите полски 
и светски поети, поттикнувач на зголемен интерес 
кон творештвото на источноевропските и словен-
ски писатели. Роден е во Лавов (тогаш во Полска, 
денес во Украина). Студирал психологија и фило-
зофија на Јагелонскиот универзитет во Краков. Во 
1968 магистрирал психологија, а две години подоц-
на и филозофија. Работел како асистент на Универ-
зитетот за рударство и металургија во Краков. Бил 
професор на Универзитетот во Хјустон, повремено 
предавал и на Универзитетот во Чикаго, а од 2002 
во остатокот од годината живеел во Краков.

Автор е на 13 поетски книги, десетина книги со 
есеи и проза: „Известување“ (1972); „Месарници“ 
(1975); „Писмо. Ода на мноштвото“ (1982); „Да се 
патува за Лавов“ (1985); „Платно“ (1990); „Огнена 
земја“ (1994); „Копнеж“ (1999); „Враќање“ (2003); 
„Антени“ (2005); „Невидлива рака“ (2009); „Асиме-
трија“ (2014); проза и есеи: „Не-претставениот свет“ 
(во коавторство со Јулиан Корнхаузер, 1974); „Втора 
издишка“ (1978); „Солидарност и самотија“ (1986); 
„Два града“ (1991); „Во туѓата убавина“ (1998); „Од-
брана на занесот“ (2002); „Поетот разговара со фи-
лозофот“ (2007); „Благо претерување“ (2011); „Пое-
зија за почетници“ (2017).

Меѓу другите, ги има добиено наградите „Виле-
ница“ во 1996 г., Литературната награда на Фонда-
цијата „Аденауер“ во 2002, Нојштадската меѓуна-
родна награда за литература во 2016, наградата за 
европска есеистика „Жан Амери“ во 2016, Грифи-
новата поетска награда за животно дело во 2017, 
Наградата на принцот од Астурија за литература, 
Златниот венец на Струшките вечери на поезијата 
во 2018 година. 

ПРОБАЈ ДА ОПЕЕШ ОСАКАТЕН СВЕТ

Пробај да опееш осакатен свет.
Не заборавај на долгите јунски денови
и на шумските јагоди, капките розе вино.
На копривите, кои методички ги обраснуваа
напуштените домаќинства на изгонетите.
Мораш да опееш осакатен свет.
Гледаше елегантни јахти и бродови;
еден од нив имаше долг пат пред себеси,
на другиот чекаше само солена ништост.
Виде бегалци кои одеа до никаде,
слушаше мачители кои радосно пееја.
Треба да опееш осакатен свет.
Сети се на миговите кога бевте заедно
во белата соба и завесата се заниша.
Врати ја мислата на концертот, 

кога бликна музиката.
Наесен збираше желади во паркот
а лисјата лудуваа над лузните од земјата.
Опеј осакатен свет
и сиво пердувче, изгубено од дрозд
и нежно светло кое талка и исчезнува
и се враќа.

Превод од полски јазик: Звонко Димоски

АДАМ ЗАГАЈЕВСКИ 1945 – 2021

IN MEMORIAM

„Пишувањето стихови е постојано почнување одново, 
тука нема рутина, само очекување на следниот дар од 
тоа што некогаш го нарекувавме вдахновение, а за што 
денес немаме добар назив.“ 

Адам Загајевски
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Хусто Хорхе Падрон беше поет, есеист и крити-
чар, преведувач, препејувач и антологичар; најпре-
пејуваниот современ шпански поет објавен на над 
44 јазици во светот, со стотина препеани книги. Ро-
ден е во Лас Палмас, на Канарските Oстрови, Шпа-
нија. Студирал право и филозофија во Барселона, а 
по студиските престои на универзитетите во Париз, 
Стокхолм и Осло, станал адвокат во Лас Палмас. 
Но по седум години ја напуштил адвокатската ка-
риера и целосно ѝ се посветил на литературата. Од 
појавувањето на неговата прва книга во 1965 г. сѐ 
повеќе се афирмира и стекнува меѓународна слава. 
Меѓу другото, беше генерален секретар на Шпан-
скиот ПЕН-клуб (1983 – 1993), основач и главен 
уредник на меѓународното списание за поезија „Еки-
валенсијас“ и директор на Меѓународниот фестивал 
за поезија во Лас Палмас де Гран Канарија од 1992 
до 2002 година. Добитник е на триесетина значајни 
меѓународни награди и признанија, меѓу кои и на 
Златниот венец на Струшките вечери на поезијата во 
1990 г. Беше голем пријател на Македонија, член на 
МАНУ (надвор од работниот состав) и почесен член 
на Друштвото на писателите на Македонија.

ЈАС СУМ ЧОВЕКОТ ШТО ТЕ ЊУБИ

Јас сум човекот што те љуби, Македонијо!
Не се родив во земјава твоја со златни ливади
кај што тополите треперат како класје
и чучулигата каде го напушта на ветрот
својот жален пој. Те избрав јас тебе меѓу сите
зборој, зашто си најсакана ти,
за возбудата што ми ја всадуваш во крвта мене,
за твојата растреперена душа, за вистината твоја,  

за пламенот твој.
Тајна една верба има што тагата ја пишува.
Од кај ли иде не знам, но воздухот секојдневно ја носи
со воздишката на споменот мој,
ја втренчува, заколнува пред законот на честа моја.
Се раѓаат во мене реките твои, посевите твои ми растат
со зелена преданост, низ вените мои го слушам јас
шепотот на водата од езерата и изворите твои
што ми кажуваат за твојата вековна тага,
оставајќи ги во мојот прелеан спомен
светлите подвизи и болката на историјата твоја.

Постојано во градиве мои морето, морето   
што ти го грабнаа тебе,

кревајќи се со своите намачени бранови,
течејќи со лулеењето свое во блесоци од пена
заробена. Ме боли плачот
на твоето угнетено време кога душманите
го изневерија твојот благороден прием,
ти го урнаа мирот и складноста твоја
и ги убија твоите синови храбри.

Како да ти ја искажам јас, татковино на    
копнежите мои,

сласнава и измачувачка љубов што ми ја влеваш
со меланхолијата што продира во утробата моја.
Јас во тебе живеам, љубено чувство,
како вода излеана за да ги бакнам камењата твои,
верба и сила да всадам во корените твои,
за да ја извишам на крошните од дрвјата
песнава моја што е песна твоја и на ветрот
да му го препуштам солидарниот мирис на поемата
и овој љубовен пакт со надежта твоја.

Македонијо, ти се колнам, таму кај што ќе живеам јас
зборот твој ќе биде како копнежна музика
што срцето го довикува на оние кои не те знаат
и те презираат тебе. И кога ќе пристигне денот
кога гласот мој ќе згасне, тогаш Македонијо,
ти се колнам јас гласно во сите наши сништа
дека пак ќе се родам среде изворите твои.

Ќе дојдам од облаците што зората ја будат,
ќе слезам со дождот, ќе никнам од калта,
ќе горам од нетрпение јас со убавина и љубов
за да стигнам до тебе и да се престорам јас
во дел од светлината твоја, од зборот твој,
за повторно да бидам страста твоја,
човекот што се вика Македонија.

Превод од шпански: Клеопатра Филипова

ХУСТО  
ХОРХЕ 
ПАДРОН 
1939 – 2021

IN MEMORIAM
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Кочо Рацин, 
втор одлево

Рацин во семејната грнчарска работилница



МАЛИОТ ЧОВЕК

1. Вага

Во дрвената барака на школската поликлиника во Прилеп, наследена од Првата светска 
војна, се врши систематски преглед на учениците од вториот клас на нижата гимназија. 
Децата се слечени дополу и се редат пред вагата. Нивниот класен старешина, висок, личен 
маж, го следи внимателно прегледот. 

На вагата стапнува едно слабичко момченце. Стрелката покажува 26 кила.

– Видете како ги хранат, – рече огорчено класниот. – Мојата помала ќерка, со само 
шест години, е потешка од него.

На лицето на Малиот човек не можеше да се прочита никаква промена. Меѓутоа во себе 
мислеше вака: „Знам, професоре, дека тебе те боли нашата скудност. Знам дека си ти 
демократ. Дури еднаш сум те слушнал на збор како се застапуваш за народните права. 
Знам дека зборуваш со добра намера. Но подобро да не ги речеше тие зборови, зашто тие 
ја навредија мојата гордост“. 

Професорот веројатно и не помислуваше дека едно толку дребно суштество може така да 
размислува. 

2. Тепачка

Кога Малиот човек го мереа на вагата во школската поликлиника, неговиот најдобар 
другар, Јанко, ги покажуваше своите мускули. Прво ќе ја кренеше горе десната рака и 
по стисокот набабруваа мускулите над лактот. Потоа тој го правеше истото со левата 
рака. Откосо го гледаше релјефот на мускулите и беше задоволен. Малиот човек не би се 
осмелил да прави нешто такво, за да не излезе смешно. 

Неколку дена по тоа, на големиот одмор, Јанко се степа со едно Црногорче. Веднаш на 
Црногорчето му се стрча за помош неговото помало братче. Во тој момент Јанко упати 
поглед кон Малиот човек.

Малиот човек оцени дека е слаба надежта во него. Тој беше рационален. Звукот на 
ѕвоното ја реши целата напнатост, но на Малиот човек за цел живот му остана болката 
дека го изневерил во решителен момент својот најблизок другар.

(Блаже Конески, од „Собрани песни“. Скопје: „Македонска книга“ 1987 г.)



Но некои мислат дека тоа е 
сосема нормална појава. Што е 
ненормално за тебе?

– Тоа што место на рацете, 
некои добиваат пликови на – ја-
зиците!

Како некогашен врвен спор-
тист, кого би го пратила на 
Олимпијадата во Москва по 
златен медал?

– Заводот за цени... Сигурно би 
бил ненадминат во дисциплина-
та – скок во височина!

Ти благодарам, Бистрице и – 
нека ти е честит празникот!

 
Муабетот го водеше: Киро Донев
ОБЈАВЕНО ВО „ВЕЧЕР“
 3 март 1977 година

ВО ОДБРАНА НА МЕМОРИЈАТА

ЛАФ-МУАБЕТ 
СО... БИСТРИЦА 
МИРКУЛОВСКА

Лектор по словенечки јазик при 
Факултетот во Скопје. Член на 
ДПМ, член на Секретаријатот на 
КОАЖ на СРМ и на уште неколку 
други друштва и организации. 
Нејзините пријатели и „неприја-
тели“ ѝ наоѓаат само три „мани“: 
искреноста, отвореноста и прете-
раната скромност. Благодарејќи 
му на тоа што има многу „слобод-
но“ време, јас на овој лаф-муабет 
чекав само – три дена! 

Мажот владее со светот, а жена-
та со мажот! Навистина, Бистрице, 
што сакаат уште жените?

– Сакаат што поголем број 
мажи да сфатат дека цвеќарни-
ците не постојат само за Осми 
март и на Осми март! 

Но мора да се признае дека 
Осми март се, всушност, тие 
„пет женски“ минути за кои 
мажот треба да работи – цел 
месец?!

– Ако жените на тој ден ги от-
ворат најшироко своите срца, 
редно е мажите да ги отворат 
своите портмонеа, нели? 

Поетите ја споредуваат жена-
та со цветот, а прозаистите?

– Со што друго и да ја споре-
дат, жената секогаш ќе си оста-
не – цвет!

Тој „цвет“ некогаш ретко каде 
можел да се види, а денес – 
каде сѐ може да се сретне?

– Во тоа е и нејзиниот прогрес, 
што жената може да се сретне 
насекаде и во сѐ рамноправно да 
учествува со мажот!

Но, сепак, некои велат дека 
постои некаков невидлив „ѕид“ 
меѓу мажот и жената, кој тешко 
може да се прескокне?

– Ѕидот меѓу мажот и жената 
кои не се познаваат добро може 
многу полесно да се прескокне 
отколку оној „амбис“ меѓу жена-
та и мажот кои премногу добро 
се познаваат.

Нашава Република може да се 
пофали со многу жени поетеси. 
Јас лично знам – две. А ти? 

– А јас – цел букет од поетеси!

Кога, всушност, започнува 
„помрачувањето“ на некој умет-
ник?

– Кога ќе си вообрази дека е – 
сонце!

Но сѐ повеќе ги има таквите 
кои за секоја своја нова песна, 
или книга, мислат дека е – ре-
мек-дело?

– Таквите имаат – лош вкус.
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