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Решат Амети, „Пробив на светлината“  
(масло на платно 100 x 90, 2021)

Хоризонтите откриени со белината на мугрите  
Се будат...  
Два-три облака се поткрадуваат низ просторот,  
Патуваат –  
Бели и тенки  
Како чаршафи пуштени на ветер...  
Полињата шепотат утрински молитви.  

Есад Мекули, од песната „Наутро“ (Në mëngjes), 1934 г.

На стр.33 од претходниот, 139 бр. на „Стожер“, оваа фотографија беше 
објавена делумно исечена, без согласност на авторот и без да биде 
наведено неговото име. Редакцијата на „Стожер“ му се извинува на 
авторот на фотографијата за пропустот и му благодари за разбирањето.

Фото: Сашо Димоски, 2013-04-26 10:31:10



НАГРАДИТЕ ЗА 
ПРЕЖИВУВАЊЕ 
ИЛИ ЗА 
СПАСЕНИЕ

А. П. Чехов, кој постојано велел дека 
медицината му е жена, а литература-
та љубовница, живеел на сметка на 
својата љубовница. Сѐ поради тоа што 
не земал пари од луѓето коишто ги ле-
кувал, од кои повеќето и немале да му 
платат. Живеел од приходите што му 
ги обезбедувала неговата љубовница – 
литературата. Со него живееле и члено-
вите на потесната фамилија. Подоцна, 
по неколку децении, слично нешто ќе 

се најде во биографските белешки на 
С. Есенин. Токму тој, рускиот бунтовник 
за кој Мајаковски ќе испее стихови во 
кои ќе каже дека требало да има до-
волно мастило во мастилницата за да 
не се напишат последните стихови со 
крв, живеел колку што живеел един-
ствено од хонорарите што ги добивал 
за објавените песни. Есенин, кој читал 
во Царско Село пред царицата Алек-
сандра, која од неговите песни извле-
кувала само тага, Есенин кој читал пред 
Ленин, пред водачите на Револуцијата, 
за кои, пак, песните му биле премногу 
„волноумни“, со хонорарите од обја-
вените песни ги одржувал во живот и 
двете сестри и мајка си. Кај Мајаковски, 
поетот на Црвениот Октомври, ситуа-
цијата околу егзистирањето не била 
поинаква. Чешкиот поет Ј. Сајферт ќе 
напише дека, ако не биле песните, т. 
е. ако требало да пишува проза и да 
живее од нејзиното објавување, ќе 
умрел рано-рано, и тоа гладен. Буков-
ски, најконтроверзниот американски 
писател, живеел како што ќе посака од 
хонорарите што ги добивал за своите 
дела, меѓу кои се вбројуваат и многу 
книги поезија. 

Пред неколку години, за време на 
одржувањето на Струшките вечери 
на поезијата, на брегот на Охридското 
Езеро, се запознав со една учесничка 
од скандинавските земји. Ја прашав 
што работи. Таа ми одговори дека е 
поет. На прашањето дали егзистира од 
пишувањето поезија, таа ми повтори 
дека е поет. Во исто време бев и воо-
душевен и разочаран. Ѝ се восхитував 
на жената што рече дека по занимање 
е поетеса, а очајував зашто во нашата 
„Страдалница“ тоа не може да се случи 
ниту по илјада години. 

Од неколкуте примери изнесени 
погоре во текстот, видовме дека може 
да се егзистира од литературата, пое-
зијата, и кога за неа сте венчани, однос-
но кога ѝ давате статус на љубовница. 
Овде, само по себе, ни се наметнува 
прашањето: Зошто кај нас е поинаку? 
Не само што не можеш да живееш од 
поезија, туку веќе на поезијата ѝ се губи 
трагата. Издавачите сѐ помалку ја из-
даваат. Министерството за култура сѐ 
помалку ја финансира. А оние што ја 
пласираат во јавноста како самиздат, 
не ја држат во живот, туку ја ништат 
од корен. На прашањето како гледа на 
односот на црквата кон ковид-панде-
мијата, прославениот интелектуалец 
Славомир Жижек одговара: „Црквата 
како институција не се грижи за изле-
кување на човештвото, туку за негово 
спасение“. Во нашава „Страдалница“ 
наградите за литература, во која спаѓа 
и поезијата, не се доделуваат за да пре-
живее литературата, туку за спасение 
на писателите. За спасение, зашто од 
наградата не може да живее, ама пак 
неговото име ќе може да си обезбеди 
вечен спокој после неговата смрт. 
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ЛАУРЕАТКА НА 
„ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ“ 
НА СВП 2021
КЕРОЛ ЕН ДАФИ

Ја погледнав пчелата што брмчеше,
тапо сиво камче падна
врз земјата.
Ја погледнав птицата што пееше,
грст правлив чакал
се истури долу.

Гледав во жолтата мачка,
Тула
Го распрсна канчето со млеко.
Гледав во свињата што душкаше,
Откршен камен се стркала
во купчето лајна.

Се ѕверев во огледалото.
Њубовта што се расипала
ми ја покажа Горгона. 
Се ѕверев во змејот.
Оган блуеше
од устата на планината.

И еве овде доаѓаш
со штит наместо срце
и меч наместо јазик
и твоите девојки, твоите девојки.
Нели ти бев убава
Нели ти бев мирисна и млада?

Погледни ме сега.

Од збирката „Сопругата на светот“ 
(„The World’s Wife“, 1999)

ВАЛЕНТИН (Valentine)
Не е црвена роза или сатенско срце.

Ти подарувам еден кромид.
Тоа е месечина обвиткана во кафена хартија.
Ветува светлина
како претпазливото соблекување на љубовта.

Еве.
Ќе те ослепи со солзи
како љубовник.
Ќе ти го направи одразот
заматена фотографија на болка.

Се обидувам да бидам вистинита.

Не е слатка честитка или бакнежограм.

Ти подарувам еден кромид.
Неговиот свиреп бакнеж ќе ти остане на усните,
посесивен и верен
какви што сме ние,
сѐ дури сме.

Земи го.
Неговите платинести јамки се стеснуваат во венчален 
прстен,
ако милуваш.
Смртоносен.
Неговиот мирис ќе ти се впие во прстите, 
ќе ти се впие во ножот.

Од „Нови одбрани песни 1984 – 2004“ („New Selected 
Poems 1984-2004“. Picador, 2004). Првпат објавена во 
збирката „Скржаво време“ („Mean Time“. Anvil, 1993).

Препев од англиски јазик: Марија Гиревска

МЕДУЗА (Medusa)
Сомнеж, недоверба, љубомора
растеа во мојот ум,
и косите на мојата глава се престорија во гнасни змии
како мислите мои
да с’скаа и плукаа врз мојот череп.  

Мојот невестински здив се скисели, смрдеше
во црните вреќи на моите бели дробови.
Сега имам погана уста, пис сум на јазик, 
покажувам жолти заби-катници. 
Имам куршум солзи во очите.
Се плашиш ли?

Плаши се.
Тебе те љубам,
совршен мажу, грчки богу, само мој;
но знам дека ќе си заминеш, ќе ме изневериш,
ќе скубнеш од дома.
Па подобро да станеш камен. 

ерол Ен Дафи (1955, Глазгов) е поетеса, 
есеистка и драмска авторка, професорка 
и креативна директорка на Школата за 

пишување на Универзитетот „Манчестер метро-
политен“. Студирала филозофија на Универзите-
тот во Ливерпул. Работела како поетски крити-
чар за „Гардијан“ и како уредник на списанието 
за поезија „Амбит“. Ги има добиено сите значајни 
одликувања и награди во Велика Британија, што 
сведочи за недвосмислената репутација на нејзи-
ната поезија.

Автор е на близу 50 книги: „Исправен женски 
акт“, „Продавајќи го Менхетен“, „Другата земја“, 
„Скржаво време“, „Сопругата на светот“, „Занес“, 
„Њубовни песни“, „Пчелите“, „Искреност“; поетски 
книги и сликовници за деца: „Шапката“, „Подводна 
фарма“, „Крадец на солзи“, „Ќебињата на принце-
зата“, „Водич низ рокенрол за добри деца“, „Божик-
ниот роденден на Дороти Вордсворт“; драмите: 
„Земи го маж ми“, „Пештера на соништата“, „Мали 
жени, големи момчиња“, „Загуба“ и други.

К
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„НЕВИДЛИВАТА ЧИТАНКА 
НА ШУМАТА И МОЌТА НА 
ЖЕНСКОТО ПАМЕТЕЊЕ“

БЕСЕДА ЗА КЕРОЛ ЕН ДАФИ 

Елизабета Шелева
остојат поети кои зборуваат 
гласно, со широко отворена 
уста, одвај чекајќи да се до-

грабат до подиумот и микрофонот 
– а има и такви кои чиниш одвај и 
скржаво ги изговараат/прекршу-
ваат зборовите низ уста, поради 
својата длабока интровертност, 
обидувајќи се да ја заборават „сце-
ната“. На прв поглед, Керол Ен 
Дафи воопшто не остава впечаток 
на поет, истакнат по својот екстра-
вагантен (визуелен) настап, (сцен-
ска) појава и (елоквентна) самодо-
падливост. Таа попрво е скромна, 
би се рекло дури и срамежлива, во 
споредба со поетите кои се при-
лично вешти и спремни на сѐ (пред 
сѐ, флертување со публиката, из-
давачите, критиката, медиумите), 
за атер и во прилог на сопствената 
самопромоција.

Но затоа, кога за возврат Керол 
Дафи ќе започне да ги кажува 
(попрво, ритмично да ги изговара) 
своите песни, тогаш, низ длабоко 
притаениот тон на оваа поезија, 
ве допира моќниот спој (и воскре-
сение) на вековите, волшебната 
сезначност на келтските (и хелен-
ски) митови, друидската магија 
на природата, пренаселена со та-
инствени гласови од минатото и 
волшебни созвучја со паганските 
предци од минатото. 

Ова е уште една причина повеќе, 
во годината кога го одбележуваме 
60-годишниот јубилеј на нашиот 

меѓународно значаен и кај поетите 
во светот високореномиран поет-
ски фестивал, меѓу лауреатите на 
Струшките вечери на поезијата со 
вистинска радост да го впишеме 
и името на Керол Ен Дафи, дода-
вајќи на тој начин уште една ав-
торка кон неголемата, а значајна 
листа на неколку добитнички на 
најпрестижното поетско призна-
ние досега (Маргарет Атвуд, Ана 
Бландијана, Ненси Морехон, Де-
санка Максимовиќ).

Уште со една од првите книги 
„Исправен женски акт“ ("Standing 
female nude", 1985), Керол Ен Дафи 
стекна широк круг читатели, но и 
признанија од книжевната крити-
ка што во неа инстантно препозна 
„свеж, нов глас во поезијата“. Ре-
чиси секоја од следните поетски 
објави на Дафи била наградена 
со најпрестижните национални и 
меѓународни признанија и награди, 
факт што, од своја страна, убед-
ливо сведочи за недвосмислената 
поддршка и репутација на нејзина-
та поезија во редовите на пребир-
ливата стручна јавност. [...] Нејзи-
ните песни истражуваат теми кои 
се длабоко лични, а во исто време 
и универзално значајни и валидни. 
Поезијата на Дафи зрачи со сензи-
билни и метафизички опсервации 
за љубовта, загубата, селидбата, 
носталгијата, тагата, сеќавањето, 
минливоста на времето (крајот на 
младоста, смртта на родителите, 
синдромот на празно гнездо и за-
минувањето на децата од домот 
во кој израснале). Во оваа симфо-

нија на поетски слики, природата 
не се исцрпува само со улогата 
на лирска сценографија – бидејќи 
природата, пејзажот, е секојпат во 
дослух и созвучје со внатрешни-
те немири и стравови на лирскиот 
субјект, отаде видливото, во низа 
од збунувачки асоцијации, есхато-
лошки опомени и немушти, искон-
ски закани. Таа и таква природа е 
рамноправен соучесник во непре-
болната драма на светот, чиишто 
пејзажи воедно се маркери на ду-
шевните неспокојства и тревожни 
прашалници на лирскиот субјект, 
одблесоци на талкачкиот дух на 
Дафи, кој општи со светот. 

Не случајно, во една прилика, 
Дафи го навестува тоа, дека неј-
зиниот однос кон природата во-
општо не е линеарен, еднонасо-
чен, туку проткаен и обележан од 
постоењето на исконското и дла-
боко двојство, на близост и страв 
воедно: „Навистина, подеднакво 
чувствувам блискост кон приро-
дата и страв од неа“.  Во својата 
поезија Дафи се обраќа кон „неви-
дливата читанка“ на Шумата и неј-
зиното столетно Паметење (што ги 
опфаќа и сокрива митолошките и 
волшебни суштества, ритуалните 
обредни стории, животи и умирач-
ки, но и шаманското пеење, тал-
качкиот принцип, алтернативното 
номадско „домаќинство“).

Кај Дафи одекнува геопоетич-
киот дух, својствен и на нејзините 
сонародници, познати вљубеници 
во исконската мистика и привлеч-
ната, недопрена дивина на шумата, 

П
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како Вилијам Блејк, Дејвид Торо, 
но и Кенет Вајт, основачот на гео-
поетичката школа и поклоник на 
номадскиот дух, критичар и поет 
чија книга „Талкачки мугри“ е обја-
вена и во едицијата на СВП. Mи-
стичната поврзаност со природата 
е препознаена како силен дел /
нишка на англиската поезија, поч-
нувајќи уште од проминентните 
(бесмртни) песни на Вилијам Блејк 
или, подоцна, во лириката на само-
својниот Вилијам Јејтс.

Сепак, за разлика од намерната 
нуминозност (замагленост) на по-
етскиот исказ, која понекогаш умее 
да биде не повеќе од самобендиса-
на и претенциозна, Дафи попрво го 
применува спротивниот пристап: 
употребувајќи едноставни зборо-
ви, ама „на компликуван начин“, 
на крајот го остварува истиот ну-
минозен ефект (овој пат изнедрен 
на природен или органски начин). 
Овој (самоизбран) дух на верност 
кон природата, можеби, се должи 
и произлегува од своевидната дру-
идска филозофија на природата, 
како анимистички ентитет и глас-
ник на оностраните сили и пораки. 
А за истенчен и сензибилен набљу-
дувач каков што е Дафи, дури и 
(навидум обичната) домашна гра-
дина (како природа во мало и при-
рода на дофат) честопати знае да 
биде творечка лабораторија и ме-
сто за медитативен проблесок. Во 
едно од своите интервјуа Дафи ќе 
ја забележи и нагласи исконската, 
иманентна врска што владее меѓу 
детството, природата (градината) 
и поезијата: „Детството е како го-
лема стаклена бавча каде сенешто 
вирее, таа е бујна и полна со испа-
ренија. Ете, тоа е местото од каде 
што навираат и песните“.

Дафи открива дека творечкиот 
принцип што своевремено си го за-
дала себеси гласи токму "think like a 
garden" („размислувај како градина/
бавча“). Автопоетичкото поистове-
тување на Дафи со градината како 
ателје (нејзиниот императив „раз-
мислувај, или биди самоодржлива 
како градината“) сведочи за љубо-
питството на еден витален дух, от-
ворен за предизвици, оти умее да ја 
осети и допре метафизиката, дури 
и зад сопствениот двор. Можеби не 
е случајно што во песната „Страши-
ло“ Дафи ја препознава и нагласува 
токму „лудата креативност наспро-
ти сиромаштијата (немаштината) на 
поетот“.

Една од темелните преокупации 
на лириката на Дафи е преиспиту-

вањето и потрагата по идентитет, 
што и не е необично, доколку се 
знае дека философијата била во 
фокусот на нејзината универзитет-
ска наобразба, критички преиспи-
тувајќи ги како рестриктивни одна-
пред зададените модели на иден-
титет, застапувани од страна на 
политиката и религијата. Нејзината 
поезија се занимава со теми кои се 
длабоко лични, а во исто време, 
универзално значајни и валидни. 

Притоа, песните на Дафи распо-
лагаат со ретката дарба за опфат 
и вклопување на политичкото како 
суштински предизвик, без да го 
загрози интегритетот на сопстве-
ната имагинативна визија. „Поли-
тичкото врши притисок врз лично-
то, дури и тогаш кога директно не 
пишувате на политички теми“, по-
рачува Дафи во едно од поновите 
интервјуа, осведочувајќи ја свеста 
за неизбежната упатеност на пое-
зијата кон разобличување на при-
криените стратегии на моќ, репре-
сија, социјална неправда. 

Кога ќе се размисли подобро, 
неизбежното (иако, на прв по-
глед, можеби, притаено) проник-
нување на приватното и јавното, 
на политичкото и персоналното, 
отсекогаш претставувало еден од 
иманентните белези и на фемини-
стичката идеологија и мисла, чиј 
зародиш во Шкотска датира уште 
од почетокот на 20 век (особено во 
делата на прочуената сонароднич-
ка на Дафи, Ребека Вест, чиј моќен 
патопис за Балканот „Црно јагне, 
сив сокол“, објавен уште во 1941 г., 
а што ги вклучува и импресиите од 
нејзиниот престој во Македонија, 
остави длабока трага и влијание 
врз оформувањето на имаголош-
ката категорија позната под името 
„балканизам“). 

„Секоја деценија е пресвртница. 
Да наполнам 60 години за мене не 
беше поголем пресврт одошто да 
наполнам 50 или 40, макар што си 
поминав прекрасно со пријателите 
и семејството. Ми се допаѓа старе-
ењето. Интересно е. Стекнуваш по-
големо искуство и се чувствуваш 
поудобно. Би било интересно во 
староста да се пишува за тоа.“

Во поезијата на Дафи автентич-
но (сосема независно и настрана 
од помодните текови) опстојува 
една родово сензибилна и феми-
нистичка црта, луцидно искажана 
низ духовита деконструкција на 
родовите обрасци и асиметрија на 
моќта. Во „Исправен женски акт“ 

авторката на критички начин ги ра-
зобличува конвенционалните ста-
вови за идеалната женска убавина, 
најмногу изразени во ликовната 
уметност, како вешто затскриен и 
манипулативен обид за владеење 
(управување) со жената, опред-
метена во тело и сведена само на 
физичкото (корпореалното) по-
стоење како модел и експонент на 
овие (божем вечни и неоспорни) 
патријархални идеали.

Субверзијата на женските сте-
реотипи кај Дафи продолжува во 
алтернативно изведената, женска 
верзија на религиските канони, 
како во книгата „Женски еванге-
лија“, но и во иронично насловена-
та, програмска збирка песни „Со-
пругата на светот“, кога авторката 
им дава глас на низа жени (сопруги) 
од митологијата, Библијата, поно-
вата светска историја и (популар-
на) култура. Таа ги предизвикува 
вообичаените јазични слики како 
иманентно патријархални, додека, 
од друга страна, им го позајмува 
гласот, а заедно со тоа и духови-
тоста, проникливоста и игривоста, 
дотогаш непозната даровитост на 
премолчаните, изоставени жени, 
тие тивки актери зад сцената, 
историјата. Светот главечки пре-
вртен и преумен (преосмислен) од 
корен, во име на погледот на нејзи-
ната историја (her-story), наспроти 
официјалната (х)историја (однос-
но, машка историја)! 

Освен тоа, во време кога ејџизмот 
прераснува во општ и медиумски 
неприкосновен став, Дафи не се 
стеснува да искаже поинаква ви-
зија кон возраста, кога природниот 
процес на стареењето претставува 
и нешто повеќе од засрамувачка 
стигма, своевидно табу и проклет-
ство, за кое (е подобро да) се мол-
чи. Наспроти тоа, Дафи ги забеле-
жува и истакнува предностите, кои 
одат заедно со возраста, како сво-
евиден комфор, когнитивна при-
добивка, згора на тоа, и креативен 
предизвик за пишување. Со оглед 
на тоа, во нејзината поезија љубо-
вта како тема се врзува за поширок 
спектар на емоции и доживувања 
– така што, заедно со романтич-
ната и еротската, творечкото вни-
мание на Дафи го привлекуваат и 
задржуваат облиците на љубовта 
што произлегуваат од позицијата 
на ќерка и, особено, на мајка, како 
еднакво богати, потресни и драма-
тични искуства.

За доловување на авторскиот 
профил на Дафи мошне е важен 
и односот на блискост кон музи-
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ката, но и молитвата! Оттука, не е 
за изненадување што од неодамна 
Дафи почна блиска соработка со 
џез-музичарката Елијана Томкинс, 
во серија поетско-музички рецита-
ли и поетско-музичко ЦД „Занес“ 
("Rapture"). 

Сепак, кога говориме за молитва-
та, треба да се нагласи дека тука 
станува збор за молитва од паган-
ска, или можеби друидска приро-
да – за своевиден анимизам – или 
религиозност од пантеистички тип, 
натопена со мистичните пораки од 
дамнешните келтски традиции и 
преданија. Како што ќе рече сама-
та Дафи: „Поезијата и молитвата 
се многу слични. Често пишувам 
сонети и нив ги гледам небаре се 
молитви: куси и лесно запаметли-
ви, наменети за рецитирање. Кога 
бев млада, многу ме интересираше 
гласот, како го откриваме или со-
криваме, споделуваме или исклу-
чуваме, сообразно на нашиот начин 
на говор, та и многу од моите песни 
се создадени во посебен глас“. 

Поезијата на Дафи знае да биде 
оксиморонски несводлива, сериоз-
на и подбивна, бунтовна, остроум-
на, непослушна и јазично разигра-
на, со ефектни, мисловни досетки, 
духовити пресврти и остроумна 
сложувалка на зборови. „Таа е во 
исто време сериозна и шегобиј-
на, пишувајќи често на ѓаволесто 
игрив начин – особено поигрувајќи 
си со самите зборови, во мигот до-
дека истражува“. 

Популарноста на нејзината пое-
зија, според критичарот на „Опсер-
вер“, се должи на фактот дека: 
„Песните на Дафи се воедно при-
емчиви, извонредно автентични 
и суптилни“, благодарејќи им на 
раскошните дарби на нејзината по-
етска изведба. Оттука, за лирска-
та сентенца на Дафи критичарите 
сликовито велат оти наликува на 
речен нанос, со свој самосвоен тек, 
што во себе природно ги собира хе-
терогените наслојки на историјата, 
меморијата, традицијата, култура-
та – не дозволувајќи притоа самата 
да биде потопена или проголтана 
од нивна страна.

Како и секој голем поет, Дафи 
умее да ги стокми и спакува своите 
стихови на еден навидум едноста-
вен, проѕирен начин, што длабоко 
во себе неочекувано открива зна-
ченска многуслојност, мисловна 
длабочина и сентенциозна му-
дрост: „Ми се допаѓа кога употре-
бувам едноставни зборови, ама 
на компликуван начин“, ќе каже 
таа. Керол Ен Дафи несомнено 

поседува редок талент за обли-
кување и приемчиво искажување 
на комплексни идеи и пораки, со 
комуникативен и пристапен јазик, 
што овозможува заемна блискост 
со пошироката (а не само тесно 
специјализираната) публика, што е 
особено важно во време какво што 
е нашето, кое негува темелна рам-
нодушност, небрежност и површен 
однос кон Поезијата. 

„Поезијата е музиката на човеко-
вото постоење, блиска со молитва-
та... Читањето поезија не се сведу-
ва само на изговарање празни збо-
рови од хартија. Постои еден глас 
што го слушаме во нашата глава, 
една внатрешна музика.“

Она што ѝ обезбедува широка 
читателска публика и неподелено 
внимание на Дафи, според крити-
ката, се должи на обединувањето 
и композицијата на навидум про-
тивречни или неспоиви елементи. 
Надоврзувајќи се на зборовите на 
поетот Шон О’Браен, дека „Пое-
зијата, како впрочем и љубовта, 
зависат од извесен облик на при-
знание“, еден од критичарите ќе 

заклучи дека секојпат кога еден 
читател со одобрување ќе вос-
кликне на нејзините стихови: „Еј, па 
ова е токму така!“ – Дафи прерас-
нува во репрезентативен поет на 
денешницата.

„Во овие сурови, мрачни времиња 
за светот, бев воодушевена кога 
пред мојата врата ме сретна сјајот 
на Златниот венец'. Да се додаде 
моето име на листата поети кои 
толку многу ми значеле во животот 
како читателка и како писателка, е 
скапоцен подарок за кој вечно ќе 
бидам благодарна. Поезијата е жи-
вотен повик, музика на човечноста, 
која само сака да му одговори на 
светот и притоа да вплоти во него 
нови песни. Годинава изразот 'ме 
изневерија зборовите' се здоби со 
тажно значење за мене како поете-
са, па така оваа прекрасна награда 
од Северна Македонија духовно ме 
поткрена и усреќи со тоа што сум 
добредојдена во оваа голема ев-
ропска традиција на вреднување 
на поезијата.“

(Од видеообраќањето на Дафи по 
повод добивањето на наградата)
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Сашо Огненовски
итературата воопшто се препознава по специ-
фиките на своите писатели, по оригиналноста на 
нивниот стил, по умешноста на нивното перо да 

се снајдат во сите нејзини родови. Таква е Лидија Дим-
ковска во македонската книжевност. Авторка која ис-
клучително успешно го владее своето перо и во поезија-
та и во прозата. Таа македонската книжевност ја дарува 
со седум поетски збирки, три прекрасни романи и една 
збирка раскази. Кога говориме за нејзиниот книжевен 
стил се соочуваме со уникатност, со модел на раскажу-
вање и пеење кој е типичен само за нејзиниот персона-
литет. Она што најмногу импонира во нејзиниот опус е 
стремежот на најегзактен начин да ја долови суштестве-
носта на темата што ја обработува. Таа знае својата ин-
спирираност да ја претвори во висок креативен чин кој 
воодушевува со својата органика и компактност. Секако, 
нејзините дела содржат силен ангажман, социјален и 
општествен, додека нејзините пораки имаат големо зна-
чење и досегнуваат многу далеку.

[...] Она што е типично за нејзиното поетско проседе е 
тежината на нејзиниот стих. Лидија Димковска не пишу-
ва колоритни и популистички стихови. Таа, како мудра 
поетеса, навлегува во есенцијата на глобалните стра-
дања и болки, нејзините стихови напати наликуваат на 
филозофски расправи предупредувајќи на отчукување-
то на часовникот пред општата катастрофа, а напати на 
стихувана метонимија чиј сублимат е парадигматичен. 
Циклусите во кои ги поделува своите песни се однесу-
ваат како поглавја во роман, компактни и синтетички 
точни, осмислени поетски сегменти со силна семантичка 
линија. 

ЛИДИЈА ДИМКОВСКА 
– ДОБИТНИЧКА НА 
НАГРАДАТА „БРАЌА 
МИЛАДИНОВЦИ“ ЗА 2021 
ГОДИНА

[...] Се соочуваме со авторка која не само што има осо-
бено нагорна линија во својата кариера туку и со автор-
ка која кажала многу важни нешта на оваа цивилизација. 
Нејзиниот книжевен сензибилитет знае многу точно да го 
одбере родот кој ќе одговара на нејзината инспирација, на 
тематската определеност и книжевна аналитика. Така, и 
двата нејзини романа „Скриена камера“ и „Резервен жи-
вот“ се закитени со една од најпрестижните книжевни на-
гради за проза „Стале Попов“ на Друштвото на писатели-
те на Македонија, што ја прави Димковска една од ретки-
те нејзини двојни добитнички. „Резервен живот“ доживеа 
повеќе од триесет преводи и на европско и на американ-
ско копно, а лауреат е и на големата награда за литера-
тура на Европската Унија, што е круна на творештвото на 
ова големо писателско име. Оваа авторка, покрај тоа што 
е секогаш актуелна со својот писателски ангажман, е и 
иновативна во потрагата по нови форми во литературата. 
Нејзината збирка кратки раскази „Кога си заминав од Карл 
Либкнехт“ е своевидно истражување во тематска смисла 
кое исто така не остана непрепознаено и од македонска-
та, а и од европската книжевна критика. Димковска во неа 
зборува за социјалните, политички и општествени трауми 
низ ликовите кои се инспиративно поврзани со името на 
Карл Либкнехт, правејќи фантастични кроки од ликови и 
настани со цврсто јадро и силна порака. [...]

„Гранична состојба“ е еден од креативните врвови на 
синџирот книжевни височини на Лидија Димковска. Оваа 
антологиска поетска збирка говори за грозоморните ме-
ханизми на деструкцијата, за распадот како застрашувач-
ка неминовност, за духовните пропаѓања на нашата ци-
вилизација. Големината на овој книжевен ракопис е бес-
крајна, а нејзиниот ангажман висок токму затоа што до по-
следниот стих се занимава со универзалните вредности 
на човекот и со причините за нивното потоморување. И 
покрај тоа што во одредени песни Димковска се занима-
ва и со ова тло, споредбените струи со другите песни чија 
тематика се токму рак-раните на човештвото зборуваат 
за далекосежноста на пораките кои силно одекнуваат во 
главата на читателот. Се поставува прашањето дали оваа 
поетска книга е предупредување за катаклизмата која 
прво ќе го уништи човечкиот дух, а потоа сѐ што тој со-
здал? „Гранична состојба“ се занимава и со минатото и со 
сегашноста. Нејзиниот наслов е повеќезначен: гранична 
состојба како меѓник меѓу сегашноста и иднината и гра-
нична состојба меѓу злото и надежта. Тоа е антрополош-
ката координата на оваа поетска збирка со антологиска 
вредност. И затоа Лидија Димковска не само што преду-
предува, таа ги отвора причините за она што значи човеч-
ка немоќ за секој од нас да го запре во себе течењето на 
таа валкана крв која го труе духот и го поништува целото 
материјално богатство. [...]

„Гранична состојба“ се занимава со феноменологија-
та на човечкото постоење, со нејзината последичност и 
начинот на кој иднината утре ќе стане феноменолошки 
конструкт. 

Оваа поетска збирка ќе остане во аналите на македон-
ската книжевност и во духовната колективна меморија, 
исто како вечната поетска збирка „Дениција“ на Петре М. 
Андреевски или „Записи“ на Блаже Конески, или во свет-
ски рамки како што се делата на Вислава Шимборска. По-
сакуваме „Гранична состојба“ да доживее многу препеви 
за да може да освои и други поетски ловорики, а Лидија 
Димковска својот литературен гениј да го продолжи со 
нови дела и успеси. 

Л
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ЧИИ СТЕ? 
Чии сте вие, деца? нѐ прашуваше дедо ми
кога ќе ни се вкрстеа патиштата кај селската чешма. 

Како чии? Па твои! се смеевме со вода врз образите, 
а дедо ми неуверливо нѐ гледаше вртејќи со главата.  

Само дома не ни го поставуваше тоа прашање,
само дома нѐ препознаваше. 

Отаде прагот бевме нечии деца, но чии, чии?
Припекот му удира в глава, велеше баба ми,

веќе е стар, додаваше вујко ми, како да ве памти?
Но дедо ми надвор не нѐ препознаваше уште од мали,

од ноќта кога Богородица го довела до дома низ мракот
сосе изгубената овца во планината. Жива икона,

повторуваше со години дури баба ми го караше
да не кажува пред други, времињата се пагански.  

Чиј си ти, дедо? го прашавме еден ден 
кога ни се вкрстија патиштата кај плевната.  

Како чиј? Па ваш! се насмевна неуверливо гледајќи во кравите. 
И ние неуверливо гледавме во истиот правец. 

Отаде прагот беше нечиј дедо, но чиј, чиј? 
Една верба го избриша светот за миг пред неговите очи,

пред да го покоси староста го беше удрила
раката на селската тајна агентка во кожен мантил

кој потоа долго ширеше смрдеа на гробиштата
кај што го однесоа и дедо ми, жива икона.

„ГРАНИЧНА 
СОСТОЈБА“, 
(ИЛИ-ИЛИ, 2021)

ТИ СЕ ВРТИ ЛИ? 
Во коњската кола
детето, опиено со пиво,
го водат на сунет. 
Расклештени роднини
на улицата среде кал
свират, пеат, се веселат. 
Ги пресретнав враќајќи се
од продавница. Врсник ми е
од одделение. 
На часовите по физичко
не може да го прескокне јарецот,
му се врти и лошо му е
уште пред да се стрча. 
Од навика го прашуваме
дали му се врти
и кога фрламе авиончиња
низ училницата. 
И сега, дури пијан се ниша
среде цвеќата и балоните
во коњската кола,
потрчувам по него викајќи:
Ти се врти ли? 
Главата му паѓа врз градите,
Маалото танцува по него
извикувајќи: Сунет! Машала! 

Утредента на училиште
’рчи како стар пијаница,
а наоколу се шири пивска смрдеа. 
Учителката го фаќа за уво
и го влече во ќошот. 
Се клати дури се отима,
а наоколу шушти прашањето:
Ти се врти ли? 
Му се врти, си велам, му се врти,
дури кришум го ѕиркам 
како се преместува од нога на нога,
а не смее да се испружи на подот. 
На часот по физичко
наеднаш се стрчува и го прескокнува
јарецот. „Не ти се врти?“ 
се чуди учителот. 
„Повеќе не“, вели, „сега сум маж“. 
Сите се смеат, а мене
ми се вцрвуваат образите. 
Утредента со чичко му заминува
на печалба во странство,
а ние уште долго потоа учиме
што сѐ ќе ни донесе животот
сѐ дури не му се сврти од нас 
или нам од него. 

ЕПИТАФ
Можеби Јаков не се искачува,
туку се симнува од кај Бога?

Можеби на мртвите им недостигаме ние живите
повеќе одошто тие нам?

Можеби ѕвездата ми е веќе падната,
а јас тоа не сум го ни забележала? 

Можеби животот не е ни пред мене 
ни зад мене туку – е, едноставно – е?

И како што Пол Валери си напиша поема
за гробиштата каде што подоцна го погребаа,

можеби и јас му го пишувам епитафот
на светот во кој се родив

а кој умира пред мои очи
онака како што живеел во мене.

Лидија Димковска

НАГРАДА „„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ 2021 
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НАГРАДА 
„МОСТОВИ 
НА СТРУГА“

СВП 2021 година
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Владан Кречковиќ (1988) е роден 
во Белград, каде што дипломирал 
Новинарство и комуникологија на 
Факултетот за политички науки. Обја-
вувал песни во книжевните списанија 
„Градина“, „Кораци“, „Буктиња“ и на 
веб-порталите „Астронаут“, „Стране“ 
и „Афирматор“. Во 2018 г. го издаде 
романот „Алекса или низ снеговите 
и сирените“, а истата година негови-
от краток расказ „Исчезнатите“ беше 
објавен во „Рукописи 41“ – зборник на 
проза и поезија од млади автори од 
земјите на поранешна Југославија.

Владан Кречковиќ

Уште во насловот на првата сти-
хозбирка на Владан Кречковиќ, 
„Париз, Тексас“, е навестен клучот 
со кој треба да се читаат песните 
што се наоѓаат пред нас. Освр-
нувајќи се, пред сè, на култната 
филмска класика на Вим Вендерс, 
како и на филмот на Кар-Ваи Вонг 
„Чангкинг експрес“, во кои се раз-
работува безволноста и бесмисле-
носта на животот по прекинување-
то на емоционалните врски, Вла-
дан Кречковиќ на многу суптилен 
и скромен начин раскажува при-
казна за разделбите обидувајќи 
се, преку патувањата, гледањето 
семејни фотографии, пронаоѓање-
то соговорник во непознаникот 
кој оставил коментар на Јутјуб, 
непресушните спомени и преиспи-
тувања, да пронајде стојалиште од 
каде неговиот живот повторно би 
започнал по својот вообичаен тек.

(Звонко Карановиќ, од поетскиот 
портрет на Владан Кречковиќ)

ПУКНАТИНИ НА ПЛАФОНОТ

Дедо ми заминуваше ноќе.
Пукнатините на плафонот
го потсетуваа на лавиринт.
Велеше дека оттаму ќе
дојдат луѓе од вселената,
нè молеше да му облечеме костум
и да му ги избричиме снеговите  

од брадата.

Во сништата гледаше
луѓе кои горат меѓу боровите,
бладаше да се сокриеме од
германските овчари и црните возила,
а кога посакуваше да види духови,
наназад го прелистувавме
албумот со фотографии.

Бледеевме во
неговата прегратка,
куќата се смалуваше,
кат по кат, размачканите лица
на гостите на венчањето на моите
родители, татко ми во костум,
за прв и последен пат.
Превез на лицето на мајка ни,
како ретка магла.

Струја снема
на почетокот на јули.
Мајка ни во темницата
го напипуваше кибритот,
повторуваше дека чувствува
нечие присуство во куќата.
Кога свеќата ја внесовме 
во дедовата соба
беше веќе доцна.
Луѓето од вселената
нечујно го однеле 
низ пукнатините.

ПРЕД ИЗЛЕГУВАЉЕ ВО ПЕТОК 
НАВЕЧЕР

Во јули ноќта
се навлекува над небото
како износена маица
и наскоро ѕвездите
ќе ги покажат забите.

Уште еден рикошет од детството
што нема да те научи на ништо.
Погледот во празен простор
буди потреба за заминување.

Предоцна ќе сознаеш
дека сонцето е голема нула,
а светилката негова
бинарна симулација.

Издржи ги повторувањата
на одразите во огледалото.
Никогаш не запрашувај се
зошто Бог со стравовите
не оставил и упатства.

ЛУЗНИ НА ЕМУЛЗИЈА

Кога јас и брат ми
бевме малечки
татко ни фотоапаратот 
го репетираше како пиштол.

Не знаеше дека сеќавањата
се куршуми без барут. 

ФОТОГРАФИИ НА ТАТКО МИ ОД 
ЗАПАДНИОТ БРЕГ

Гледам дека било крај на годината
кога си стигнал во Сакраменто.
Дали под дејство на џет-летот
можеби сонуваше чудни соништа,
виде ли дека следната година
ќе ја запознаеш нашата мајка?

На некоја прослава си,
но светлоста е преслаба,
одвај те препознавам.
Фатен во оро со старици,
отскокнуваш накитен со ѓердан
од хавајско цвеќе.
Ги паметиш ли имињата на тие луѓе?

Твојата коса открива
присуство на ветер.
Со грбот свртен кон Пацификот.
Залудно се преправаш
дека не те допира
видливата осаменост.

Со кого беше таа ноќ во Рино?
Темно е пред казиното,
во раката држиш грст долари.
Нема да те прашам која е жената
чии прамени се лелеат во одразот,
на ветробранот на црвениот „форд“.

Си имал триесет и една година,
исто колку јас сега.
Можеби во мигот си почувствувал
дека малку нешта се навистина важни.
Затоа ли нежно ѝ се насмевнуваш на
расклопената утроба на „понтијакот“?

Шаките уште тогаш ти биле црни,
полека си ги подготвувал прстите
за моето митско доживување   

на твоите допири,
мирисот на моторното масло.

Денес седиш во дневната соба,
прелистуваш весници и пиеш кафе.
Можеби веќе си забележал –
твојот син конечно
успеа да ја реши енигмата.

Би сакал да ти раскажам
колку ноќи останував буден
гледајќи го одново филмот
Париз, Тексас.
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АВГУСТ, УШТЕ ЕДНАШ

Квечерината се остри на сечилата на 
боровите,
одново ќе го избоде стомакот на 
хоризонтот.
Самопредавство на денот,
кога секоја просторија во станот
станува чекалница. Убеден си дека
радиото ќе се вклучи само од себе и ќе го
затрупа просторот со вести за 
заминувања.
Бавното приоѓање кон прозорецот
е суптилна метафизика,
проверување, понекогаш дури и чекање,
особено околу средината на август,
кога зјае спурнината на денот
како уста на сенилен старец.
Знак дека постојат сеќавања, 
но сè помалку зборови, и што сега?
Под таква косина на светлината
некогаш во некои слични денови
полека се подготвував за на училиште.
Иглата на врвот на шестарот,
какофонијата на буквите во читанката.
Денес немирот
остава поинакви траги,
јато птици во синилото на ноќта,
сите тие клунови и крилја,
точки со запирки,
низи кодирани пораки.
Сè уште има парови,
видов на туѓи селфија,
веќе е ноќ и нивните прсти
се нерасплетливо преплетени.
Веќе не се грижам за предметите,
од нив ќе искапат сенките.
Август е лавиринт, почеток на фуга.
Како полициска кола да пошла
на мојата адреса. Дојава.
Премирни соседи.
Далечинското без батерии.
Букет тапи моливи во пластична чаша.
Твојата маица 
на највисоката полица на орманот.
Веќе трет август како ја немам испрано. 

ВОЗОВИ И ПОВТОРНО ВОЗОВИ

По трагата на службените патувања
чекав возови во места за кои
не ни знаев дека постојат,
и долго ги проучував мапите.

Пругите се прецизни лузни.
Звукот на поништувањето на билетите,
предупредувањето: Полниш триесет  

години.
Клик-клик и Бон вуајаж.

Ги паметам себичните ѕидови
на една станица во Италија,
простор без вај-фај сигнал.
Полињата недалеку од Гент,
сеќавање на слика од учебник
Пченкарни полиња во близината   

на Арл.

Во поспаниот простор,
по предградието на Будимпешта,
се редеа ливади,
фигури на шаховска табла,
неподвижни крави, далноводи.

Се сеќавам на лицето на една Романка
додека излегуваше
на станицата пред Брашов,
враќање никому, никаде.

Возови и повторно возови,
чкрипењето беше единствениот  

саундтрак,
со кој ги набљудував Морзеовите 
сигнали на градовите.
Понекогаш се успивав
со прелистување на именикот во 
мобилниот.

Пред да ги напуштам
замрачените хотелски соби,
го напипував
внатрешниот џеб на јакната.
Пасош, билет, романот „Сатори“.
Звукот на затворањето на куферот
беше знак за поаѓање.

Секогаш застанував на вратата
и за последен пат ја разгледував собата.
Успевав некако да се воздржам
да не го врежам со врвот на клучот
твоето име на некој дел од грбот на 
мебелот.

НОЌИ БЕЗ ПОВИЦИ

Знам дека беше пролет,
ја паметам стражата на поленот,
рафалната стрелба на сеќавањата
во одвоени слики.
Звук сличен на штракање по тастатура.
Во таквите ноќи
падежите се превртуваа 
како лото-топчиња и одеднаш,
ми стана јасно, јазикот е програм,
посакав минута молчење
за неисполнетите вокативи,
паузирање на градот, да запрат луѓето,
да сопрат тролејбусите,
и сè конечно да не стигне никаде.
Постоев единствено кога
се споредував со другите.
Залудни беа стиховите на браманите,
ја разоткрив лагата на нивното мантрање,
тоа не е тоа, тоа не е тоа, тоа не е тоа,
а градот, ете, беше баш тоа,
неонско светло,
сè уште незапалените коњи пред  

парламентот,
темелите на корпорациите,
без поставениот динамит,
таблите со возен ред на станиците 
на кои се лизгаат броевите на автобусите.
Да се мисли на тебе значеше да се чека,
во ноќниот превоз видов уморни лица
на непознати луѓе,
блесок на градот во зениците,
времето пред глаголите,
огледалото здодевно работеше
една те иста работа, сфати ме,
беше доцна, а никој не ме повика
и никој не го изговори моето име,
за најпосле да застанам и 
да се обѕрнам.

ПОРТРЕТ НА МОЈАТА МАЈКА ВО 
ВИСОКА РЕЗОЛУЦИЈА

Се сеќаваш ли на сирените 
на траектот недалеку од Тасос.
Утрото значеше твоја прегратка,
додека низ прозорецот на кабината
островот нараснуваше како колач.

Синоќа гледав фотографии.
На нив сè уште си девојче
во високи грмушки,
на твоето лице 
нема траги од грубости,
страв од отворените врати на орманите.

Секогаш кога ќе видам пци скитници,
ми текнува на кесата со коски во кујна.
Соседите негодуваа кога ги 
оставаше пред капијата,
покрај чинијата со вода.

Отсекогаш повеќе им веруваше
на претскажувањата отколку
на законите на природата.
Велеше дека твоите сништа
се чекалници за мртви.

Имам триесет и една година,
крајно време за ништо.
Моето тело го следи тактот
на твоето тресење, ме привлекува
сè што не можам да именувам.

Фотографиите се склони кон деменција,
само дигиталниот Бог памети засекогаш.
Твојот портрет го направив 
во висока резолуција,
потпрена на радијатор,
гледаш низ прозорец.
Соочена со снежното утро
трпеливо говориш:

Секогаш можеш да заминеш,
но не заборавај го брат ти.
И внимателно набљудувај ја
грозницата на Месечевите образи.
Младоста е бладање,
биди свесен за својата омраза.
Следи го движењето на бетонот.

П. С.

Тоа не се сеќавања
туку простор налик на Русија.

Композиции вагони
и барички моторно масло
под шарлахот на снеговите.

На станицата луѓе во пристигнување,
отсекогаш и непрестајно ништо.

Мојата љубов –
сигнален факел.

Гори, 
гори сè посилно

и те нема.

Превод од српски на македонски јазик: 
Јовица Ивановски
(Благодарност до авторот Кречковиќ 
и до Струшки вечери на поезијата за 
отстапените материјали)
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о најновата стихозбирка на Њубинка Донева 
под необичниот метафоричен наслов „Сезона 
на пелинот“ (2021, „Битолски книжевен круг“) 

се распослани четириесет сугестивни песни во ска-
лест, слободен и разигран стих, низ кои таа го создава 
женскиот микросвет од теми и мотиви закотвени уште 
во првата песна-јадица „Анатомија на болката“. Токму 
оваа песна е вид на поетски пролог или песна-амблем 
за целата стихозбирка, а самиот наслов е интертек-
стуална завртка и насетување на поетскиот циклус 
на Коста Солев Рацин „Антологија на болката“. Во неа 
жената е присутна преку нејзините силни подадени 
раце, таа е креатор на светот кој подоцна на жените 
им задава болка. Затоа лирскиот субјект екстатично 
заклучува: Вели / Да се пие поленот на раните / е цер 
што исцелува и храни. Поетесата преку резервоарот 
од „женски течни искуства и телесни води“ создава 
течна оаза на емоциите кои се катализатор за женски-
от глас и душа. 

Поезијата на Донева е сугестивна, згусната во поет-
ските слики и претстави и е куса по форма. Токму вак-
вата архитектоника ѝ ја зголемува вредноста заради 
најважните поетски функции: емотивната, конатив-
ната и поетската т.е. фигуративната функција. Доне-
ва има концизен, разбирлив поетски стил и израз. Таа 
солидно владее со стандардниот македонски јазик 
и зборообразувањето и вешто создава чисти и реал-
но опипливи поетски слики во кои читателот веднаш 
го насетува исказот на лирскиот субјект и поетските 
слики во кои е облечен и обликуван лирскиот предмет. 
Низ густите и стегнатите поетски слики Донева нурну-
ва во себеси и се идентификува со лирскиот субјект во 
јас-форма. 

Делото е компактна целина, концептуално, трпеливо 
обмислено во три носечки поетски циклуси: „Сезона на 
пелинот“, „Раната“ и „Сезона на солзите“. Станува збор 

В

„СЕЗОНА НА ПЕЛИНОТ“ 
ОД ЉУБИНКА ДОНЕВА 
– РЕФЛЕКСИВНА 
ПОЕЗИЈА ОД ЖЕНСКИ 
ТЕЧНОСТИ

за женско поетско писмо напишано со глас-крик, глас 
што носи црвена боја на крвта и слузта. Тоа е контра-
хиран глас што изникнува од утробата на женскиот 
орган матка. Женскиот глас е поткопувачко тивок, 
притаен, загатлив, но истовремено силен и изблик-
нувачки. Лирскиот субјект се бори со „машината на 
смртта“. Немоќен, резигнирано се бунтува преку про-
тестни поетски слики, крици и клици од пелиновата 
течност. 

Пелинот и поленот се игра со двојни метафори и 
симболи. Пелинот е симбол за животот денес, стравот 
од егзистенцијата, болка од дистопијата и дисхармо-
ниите во светот. Пелинот е симбол, метафора, архетип 
на животните падови: смртта, болеста, тагата, очајот, 
немоќта. „Сезоната на пелинот“ е синтагма што ја за-
силува поетската функција и на живата поезија ѝ дава 
продолжен живот. „Сезоната на пелинот“ на Донева 
е горчлива наслада, медицински еликсир во полен и 
мед за раните нанесени на женското тело. 

Пелинот како митологема кај лирскиот субјект е 
резултат на загрозеноста на слободата на движење, 
немоќта да се промени светот од дистописки кон-
трастни слики. Затоа во некои песни Донева има ро-
дољубиви мотиви во кои тагува по изгубениот маке-
донски идентитет, по загрозеноста на македонскиот 
јазик, има крик кон поразот на „малата култура“ од 
тупаниците на „големите сили“. Поезијата на Донева 
изобилува со реторички прашања, внатрешни разго-
вори во „сопствената соба“. Лирскиот субјект е огор-
чен, тажен, револтиран поради „уривањето на плани-
ните“, изразено повторно преку засилената употреба 
на симболот на пелинот како течен отров. Пелинот е 
растение кое е откорнато од една почва и пренесено 
во друга. Тој е медикамент и фармацевтски отров. Пе-
линот за Донева е аналоген симбол како пирејот на 
Петре М. Андреевски. Тој е симбол и на македонскиот 
народ како тревка што пробуваат да ја уништат, а тој 
успева да опстои во непокорот на сопствените вре-
менски сезони.  

(Од образложението на Марина Мијаковска, 
селекторка за наградата)

НАГРАДА „„ДАНИЦА РУЧИГАЈ“ ЗА 2021 ГОДИНА 
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Љубинка Донева

ПРАШАЉЕ

Колку студ и колку
рамнодушност е потребна
да се смрзне животот
да го снема
О Боже господе
доста ми е да сум дом  

на збеснати огнови
пепел 
јад и згура
Досели ги обновите
зашто нема веќе ѕвезди
ни деници
ни северници
само ѕвезди очајници. 

НЕКОЈ НЕКАДЕ ПЛАЧЕ 

Некаде 
некој плаче 
длабоко и обилно 
и липа притаено 
а солзите негови како плима 

надоаѓаат во мене 
и како грумења солени 
со остри рабови 
ми застануваат в грло 
ме задушуваат 
да избликнат сакаат 
а јас се борам да не се истурат 
да не се излеат од мене 
та да го згустат дождот 
што севезден 
и са ноќ паѓа 
и раѓа тага 
и трепет 
Некој некаде плаче 
може дете некое 
или старец 
или љубовта моја 
можеби 
Некој некаде плаче 
и од тие солзи
врне 
Истура.

ДРУГА 

Почна пелинот сам да се расадува 
и да се загнездува 
и густи 
по пазарите, во пазувите дури 
во устите и во рацете 
Бараше да зарасне 
и наместо погачи, за сведен 
бели 
да раздаваме 
пелин и плач од градите 
како плима неизлеана 
почнавме да истураме 
присутен и сушт пелин 
да истовараме 
зашто 
ретките стеблинки жито 
воздржано се подаваат од каколот 
што полето го прекри 
на летото и на пелинот 
со широка насмевка 
им покажуваат пат 
и сјаат љубов да ги наполнат   

домовите 
и пирејот повторно 
да го закрепне житото 
за лето.

НИ БОЛНИ НИ ЗДРАВИ 

А (си) велевме 
само да помине оваа сезона   

на солзите 
да поиздржиме уште малку 
со грутките солени во грлата 
сè ќе биде поинаку 
А не е 
Настапи сега времето на пелинот 
и повторно солзи како кутриња 
ни се котат во срцата 
Нејаки 
свиени во котарите на животот 
повремено жугнуваме 
и пак како во покајание 
свиснуваме наведени 
ни болни ни здрави.

ЗБРКА 

Понекогаш 
си го збркуваат календарот 
сезоните 
и си влегуваат во зачекорувањата 
и во стапките 
ненајавено 
во одот. 
И туку гледаш 
потоците, реките, езерата 
морињата и океаните 
ги населиле солзи што од глечерите 
на срцата се стопиле 
А од бреговите блика 
горчливата насмевка на пелинот.

АНАТОМИЈА НА БОЛКАТА 

Рацете ѝ се силни 
И прегратката цврста 
Таа има горчливо срце 
и очи што гледаат и 
длабоко и високо 
И сите клетки ѝ се подвижни 
Сите органи здрави 
а ткивото густо 
И кога 
за непристојна гостинка ја   

прогласуваат 
со светлина одговара таа 
и како брчка сјае од твоето лице 
и не сака дувло да биде 
на душа распарчена и темна 
Вели 
Да се пие поленот на раните
е цер што исцелува и храни.
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„ЗЕМЈА НА 
БЕГАЛЦИ“ (ИЗВАДОК)
Кица Колбе 

 
„Сѐ е спасено, кога барем еден уште памети“

а знаеја дека нема никогаш повеќе да се вратат 
дома, пред да појдат во шумите, тие барем ќе 
застанеа мигум м‘лченичкум среде одаите, во 

кои живееја од дедо-прадедо. Во молк ќе се простеа 
од нив. Ќе им кажеа збогум на гумната и на племните, 
на чардаците и на амбарите, на портите и на пенџери-
те. Ќе ги целиваа стисовите и портите стари како што 
од мртовецот се збогуваа со последно целивание. Ќе 
се збогуваа тие мигум од својот живот во тие одаи.

***
Тогаш сфати Фросе, некогашното дете на егејски бе-

галци, дека таа навистина е дел од нешто многу по-
старо. И многу поголемо. Постаро и поголемо од сите 
домови, од сите полиња и ниви. Од сета земја што ја 
изгубија нејзините роднини во својата татковина. Гр-
ција. Егејска Македонија. Тоа, на што таа припаѓа, е по-
големо и од сите татковини. Постаро е тоа од сите на-
пишани истории. На таа невидлива за светот земја на 
бегалците ѝ припаѓа Фросе Аврамова. На таа најстара 
земја на прогонот и бегството. Само на таа земја Фросе 

Д

ѝ припаѓа вистински. Таа е вечниот засолн на прого-
нетите, отфрлените, пребеганите. Вечната земја на бе-
галците. Таа постои над сите граници, над сите нации, 
над сите народи. Само таа е нејзината татковина.

***
Само уште багремите имаат таму, во нејзината дет-

скобегалска земја, длабоки корени. Со нив тие го 
освојуваат сиот простор, во кој некогаш се простира-
ше земјата на бегалците. Небаре тие да сакаат да ја 
означат нејзината ничија територија. Само нивна, на 
багремите и на бегалските деца. И на паметењето. И 
на лечебната сила на миризмата. А во тоа густо и диво 
писмо на багремовите дрвја, напати се појавува отки-
нато парче од тој ткаеж, тогашен. Стара, преплетена, 
’рѓосана, кафеава бодликава жица. Таа е последниот 
сведок за багремите тогашни, кои беа првиот, најбли-
скиот сосед на бегалската барака. Багремите таму се 
уште чувари. Како и тогаш, во детството Фросино. Тие 
останаа чувари засекогаш. Откако таму исчезна секоја 
трага од бегалската барака. Сега багремите се чувари 
на паметењето земјобегалско.

***
Колку повеќе старееше, толку појасно и поболно ја 

доживуваше нивната бегалска траума.
А тие, пак, само едно паметеа како уплосани. Само 

едно. Дено кога избегае од дома.
Додека ги слушаше нивните повести, детето на бе-

галците учеше да ги преобразува во невидливо писмо.
Сѐ е спасено, кога барем еден уште памети. 
И сфати тогаш таа, на седум години, дека сѐ треба 

да стане писмо. За да не се заборави.

Кица Колбе (1951) е родена во велешко Башино 
Село, во семејство на Македонци, бегалци од Егејска 
Македонија. Студирала филозофија во Скопје и Бел-
град. Магистрирала на естетиката на Теодор В. Адор-
но, а докторирала на германската естетика од 18 век. 
Од 1976 до 1986 г. работела како асистент, а подоцна 
и како доцент на Катедрата за естетика на Филозоф-
скиот факултет во Скопје. Била соработник во сите 
проекти на Естетската лабораторија, како и основач и 
уредник на филозофскиот магазин „Филозофија“.  

Од 1990 г. се посветува целосно на творештвото и во 
следните години ги објавува романите: „Егејци“ (Кул-
тура, 1990), „Снегот во Казабланка“, (Три, 2005 и Магор, 
2007), „Жените Гаврилови“ (Табернакул, 2008), „Река 
во наследство“ („Ein Fluss als Erbe“ – Скопје и Лан-
генфелд, 2009), „Земја на бегалци“ (Или-Или, 2018), 
„Витезот и Византијката“ (Или-Или, 2020). „Снегот во 
Казабланка“ беше добитник на наградата „Роман на 
годината“ за 2006 г., а „Жените Гаврилови“ во 2009 г. 
беше македонска номинација за наградата „Балкани-
ка“. Колумнистка е на „Дојче веле“, авторка на голем 
број написи од областа на филозофијата, естетиката, 
филмот, ликовната уметност и литература. Од герман-
ски на македонски јазик ги има преведено делата на 
Адорно, Кле, Кант, Хегел, Шелинг, Шопенхауер, Степан 
и Хајдегер. Од 1986 г. живее во Германија.
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Ви стивнаа ли впечатоците по објавувањето на „Ви-
тезот и Византијката“?

Да, моите впечатоци стивнаа, а во јавноста немаше 
„бурни“ реакции за да им треба цела година да стивнат. 
Меѓутоа, Вашето прашање ме поттикнува да го објаснам 
мојот однос кон секој нов роман. Животот на романот 
почнува кога тој ќе се отпечати. Во тој миг мојот однос 
кон него се менува. Свесно се „оддалечувам“ од него. Го 
оставам долго „на мир“. Не го земам дури ниту в рака, а 
камоли да го прочитам. Со трепет, небаре допирам неш-
то забрането, ги прелистувам понекогаш само првите 
страници. Потоа го ставам на некоја од полиците. Тоа 
не значи дека не го забележувам во мноштвото книги. 
Секако, го читам мигновено моето име и насловот меѓу 
другите книги, меѓутоа долго немам желба да го прочи-

„КОГА ПИШУВАМ 
ЗА ТРАУМАТА И 
ЕГЗИЛОТ, САКАМ И 
ДА ОТКРИЈАМ ШТО 
Е СУШТИНАТА НА 
МИРОТ, НА ДОМОТ, 
НА ПРИПАДНОСТА“
(РАЗГОВОР СО КИЦА КОЛБЕ)

Александра Јуруковска

там. Бидејќи ми треба време да „излезам“ од времето 
и просторот на приказната, но и да го напуштам моду-
сот на творец и запишувач. Додека пишувам, буквално 
„влегувам“ во имагинарниот простор на романот, со 
сите сетила! Кога тој е објавен, треба да се разделам 
од него, за да го ослободам умот и фантазијата за нова 
приказна. 

Долго работевте на овој роман. Можете ли конечно 
да кажете дека не е само ваш, туку и на секој следен 
читател?

Со паузи, на ракописот на „Витезот и Византијката“ 
работев од пролетта 2007 г. Најинтензивни се секогаш 
последните неколку месеци пред да го предадам ра-
кописот кај издавачот. Додека пишувам, постојано сум 
во дијалог со имагинарниот читател. За мене се многу 
важни читателите, имагинарните, идеалните, но, пред 
сѐ, реалните. Досега имаше само еден осврт за „Витезот 
и Византијката“. Сепак, за мене тој е многу драгоцен! За-
тоа што го напиша еден од најдобрите познавачи на ли-
тературата во Македонија – Атанас Вангелов. Ме трогна 
тоа што „Витезот и Византијката“ го прочитал само еден 
месец по објавувањето на крајот на ноември 2020, а ре-
цензијата со наслов „Роман за гордоста“ ја објави кон 
средината на јануари 2021 г. Тој ми напиша во приватна 
порака дека, доколку има доволно време, откако ќе ги 
заврши книгите за Конески, би сакал да напише една 
пообемна студија во која би направил „споредбено чи-
тање“ на „Витезот и Византијката“ и „Убиство во Визан-
тија“ на Јулија Кристева. 

Сега знам дека кога еден ден ќе го препрочитам мојот 
роман, некои нешта во него ќе ги доживувам и низ про-
читот на Атанас Вангелов. Неговото толкување, не само 
за мене, веќе се „вгради“ во „аурата“ на романот, како 
невидлив круг што околу него го исцрта првиот вни-
мателен и луциден читател. Читателите, толкувачите 
на романот, ја поседуваат „призмата“ која прави сим-
болите, шифрите и метафорите во него да почнат да 
ја раскажуваат приказната во универзален контекст. 
Објавениот роман има шанса да живее интензивен жи-
вот само кога има многу читатели. Тој навистина му 
припаѓа на секој читател, а во најголема мера на оној кој 
успеал со него да стапи во многу личен однос, кој мо-
жеби го преобразил целиот негов живот. За таа моќ на 
романот пишува Орхан Памук во „Новиот живот“. Зна-
ете, сите нас нѐ обликувале трајно и романите кои сме 
ги прочитале во решавачките години во животот, а тоа 
е најчесто младоста. Со нив потоа негуваме еден вид 
„роднинство по избор“ (Гете). Романот тогаш станува 
дел од нашиот живот, затоа што тој, во најдобриот слу-
чај, го обликувал нашиот сензибилитет. Така нам, како 
читатели, ни припаѓаат романите на Пруст, на Достоев-
ски, на Кафка, на Балзак, на Музил. 

„Еднаш заборавив дека веќе сум напишала одреде-
на сцена, па ја напишав повторно. Утредента, пред да 
продолжам да пишувам, се одлучив прво да ги про-
читам двете последни поглавја. Открив дека таа сце-
на ја имав напишано два-три дена порано. Чудесното 
беше што таа беше речиси идентична со онаа што ја 
напишав, кога мислев дека ја пишувам првпат. Во 
такви мигови насетувам дека ние, писателите, сме и 
запишувачи на нешто што 'ни се открива'.“ 
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Книгата е специфична по многу нешта, но ја има Ва-
шата препознатлива постапка во креирањето на ли-
ковите – богата биографија, одредена траума, дадени 
стереотипи (за Западот и Истокот, за селењето, за ми-
грантите, за детството и младоста) кои се пластат за 
да покажат дека токму нивното надминување може 
да реши многу нешта. Свесно ли ги водите ликовите и 
приказните („Снегот во Казабланка“, „Жените Гаврило-
ви“, „Земја на бегалци“) низ овие теми и слики?

Сѐ што изгледа однадвор дека е свесно водено во еден 
правец, всушност, е резултат на творечкиот процес во 
кој „нешто друго“, посилно од авторската конструкција, 
го „диктирало“ правецот. Не се малкумина толкувачите 
на литературата кои сметаат дека секој автор има само 
една тема, а сите негови дела се само нејзина варијација. 
Во длабока врска со оваа загадочна димензија на лите-
ратурата е и уверувањето на Марсел Пруст, според кое 
романот, што значи приказната, го избира својот автор 
или запишувач. „Нешто“ сака да стане збор и мисла, сли-
ка и приказна. Ако тој процес го толкуваме психоанали-
тички, тогаш може да се рече дека „приказната“ знае по-
веќе од тој што мисли дека самиот ја создава. Таа само 
му се разоткрива, затоа што тој можеби ја положил во 
најдлабокото, во неизговорливото, несвесното во себе. 

На надминувањето на траумата од војните и од егзи-
лот (и тоа не само кај генерацијата која ја доживеала, 
туку и кај генерациите кои ја наследиле) денес е посве-
тен голем дел од модерните психијатриски, психолош-
ки, социолошки и филозофски истражувања. Но само 
литературата е способна да ја „оживее“ траумата како 
„приказна“, и тоа на таков начин што личното искуство 
станува универзално. Приказната на егејската фамилија 
што ја раскажува „чупката Фросе“ во мојот роман „Земја 
на бегалци“ се обидов да ја раскажам така што во неа да 
може да се препознае секој бегалец. 

Патем, бегалските приказни се стари колку што се 
стари војните. Што значи, траумата од војните и бегал-
ствата е големата лузна на човештвото. Таа не е видли-
ва затоа што, кога ќе завршат војните, мирот не сака да 
се сеќава на нив. Така долго се потиснува или дури и се 
заборава траумата. Но таа никогаш не мирува и најчесто 
наоѓа зачудувачки начини да „се скрие“ во мислењето и 
делувањето на трауматизираните луѓе. За тоа сведочи 
парадоксалното однесување на „Византијката“ во рома-
нот „Витезот и Византијката“, младата Наталија Поле-
нак. Таа, во исто време, е и шифра за парадоксалноста 
на Балканот. Тој е таков затоа што никогаш „нема време“ 
да се соочи со „старите трауми“ од војните и од граници-
те, туку порадо брза да создаде нови трауми – со нови 
војни, со нови граници. 

Траумите од војните, од пропаста на познатиот свет, 
загубата на биографијата ме интересираше и во при-
казната за Византија. Затоа долго трагав во литерату-
рата по извештаите за првите византиски бегалци во 
Италија. 

„Хандке вели дека да се пишува значи да се нур-
неме во најдлабокото во себе. Тоа важи особено 
за трауматските искуства, трауматските слоеви и 
констелации. Во таа смисла, мојата главна тема е 
навистина траумата од војните, траумата од загу-
бите, траумата од егзилот. Не само заради тоа што 
емпатијата со тие што страдале нѐ задолжува да ја 

запаметиме траумата. А тоа е највисокиот морален 
императив на хуманоста. Кога пишувам за траумата 
и егзилот, сакам и да откријам што е суштината на 
мирот, на домот, на припадноста, на татковината.“

Годинава издавачот „Или-Или“ ја реобјави „Жените 
Гаврилови“. Што сакавте да додадете, дообјасните, 
да заокружите во овој роман по цели 13 години?

Вторите изданија се многу често проширени и попра-
вени изданија, барем во германското издаваштво. Кога 
Ненад Стевовиќ се согласи „Или-Или“ да го преобјави 
„Жените Гаврилови“, кој, според некои читатели, бил 
мојот најубав роман, посакав најнапред само во рако-
писот да ги поправам печатните грешки и да го напи-
шам одново крајот, истакнувајќи малку појасно некои 
клучни моменти во приказната. Кога почнав да ги про-
верувам сите верзии од ракописот, сфатив дека во од-
редена мера повторно морам да се предадам со сета 
„душа и срце“ на приказната, небаре ја пишувам одново. 
Секоја реченица ја мерев и премерував. Напати менував 
во неа само нијанси, напати ја пишував одново. Имаше 
места што повеќе ништо не ми говореа, па ги исфрлив. 
На други места нешто допишав, дополнив. Ги прерабо-
тив последните 50 страници. Крајот на романот зрееше 
во мене во овие 13 години. Имено, јас повеќе од четири 
децении се интересирам за историјата на Баухаус. Секо-
гаш кога прелистував монографија за Паул Кле, мислев 
на моите „жени Гаврилови“. Секогаш кога ќе сретнев 
во Германија млади жени со мигрантска биографија, 
сознавав колку е реална фиктивната приказна на Де-
мијана, која мајка ѝ ја остава неколку години кај сестра 
си во Скопје. 

Начинот на кој во романот го прикажувам творештво-
то на македонските жени во минатото, остана речиси 
незабележан во литературната јавност, затоа што само 
неколку години по објавувањето на „Жените Гаврилови“ 
во издавачката куќа „Табернакул“, таа, за жал, згасна. 
Потоа романот не можеше да се купи, па така беше за-
боравен и од читателите и од критиката. Освен Јелена 
Лужина и Вие, никој друг не пишуваше за него. Јелена 
Лужина ја согледа важноста на призмата низ која во ро-
манот го прикажувам не само женското творештво туку 
и „женскиот принцип“ во животот. Ткаежот и љубовта 
– од тие „два конца“ (Конески) сакав да „исткајам“ при-
казна во која македонското „традиционално“ творештво 
се пројавува преобразено во средбата со модерната ев-
ропска уметност. Симболот за тој македонски копнеж по 
модерна Европа во романот е младата жена од Битола, 
Ника Гаврилова, која уметноста на македонскиот ткаеж 
сака да ја надгради, да ја „вткае“ во модерната уметност 
на Баухаус. Ликот на Ника Гаврилова е фиктивен, но тој 
одговара на историските ликови на младите европски 
жени кои со голема амбиција во дваесеттите и триесет-
тите години од минатиот век студирале применета умет-
ност на Баухаус во Вајмар и Десау. 

„Жените Гаврилови“ потсетува и на важноста не 
само на ткаењето, разбојот, ами и на традицијата, нас-
проти некои неоправдани копирања. Зошто не се сра-
миме од копирањето, а се срамиме од автентичноста, 
на пример, килимите на нашите баби?
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Американскиот професор по литература Ендрју Вахтел 
напиша, две години по објавувањето на „Жените Гаври-
лови“, обемен есеј под наслов „Вредностите на жените 
Гаврилови“. Токму на тие вредности на македонските 
жени во историјата, како оние на Ника и на Лина Гав-
рилова, сакав да ги потсетам македонските читатели со 
новото, преработено и проширено издание на романот. 
Вахтел го завршува својот есеј со препорака кон денеш-
ните Македонци: наместо да ја бараат својата автентич-
на вредност во копирањето на хеленизмот и класициз-
мот, подобро би било кога тие конечно би сознале кои 
се „вредностите“ на оние луѓе од Македонија кои пред 
војната биле во дијалог со современата европска култу-
ра. Тие кои сакале да ја вградат во модерната уметност 
традицијата на македонската уметност на ткаежот, на 
градителството, на грнчарството, на песната и фолкло-
рот, на филигранот итн. За сите тие вредности се симбол 
ликовите на Ника и Лина Гаврилови. Борис Ноневски, 
мојот драг пријател кој прерано нѐ напушти минатата 
година, ми напиша за „Жените Гаврилови“ дека додека 
Грците граделе мермерни храмови, ние сме ги симнува-
ле ѕвездите од небото и сме ги ткаеле во небески тка-
еж. Нели е трагично што најголемиот број од денешните 
Македонци се „вљуби бесмртно“ во кичестата копија на 
„мермерните храмови“, а ја заборави уметноста на голе-
мите ткајачки, оние како „жените Гаврилови“? Може ли 
еден народ да се спознае себеси преку неавтентична 
слика за себе, како онаа од „Скопје 2014“? Тоа ли е „про-
ста и строга македонска песна“? 

Вие одамна ја живеете биографијата на многу Ваши 
ликови – дводомноста (Македонија и Германија) и пи-
шувањето на два јазика. Колку тоа Ви дава изострен 
поглед врз двете култури?

Се надевам дека ми дава изострен поглед врз двете 
култури, но дали е навистина така можат да кажат само 
моите читатели. Живеењето во две култури го доживу-
вам како богатство, но за тоа треба да се има реалисти-
чен, критички поглед на нештата. Треба да можете да ги 
согледате најскапоцените нешта во двете култури и да 
се обидите да ги обедините во својата личност. Во исто 
време станувате критични кон двете култури, затоа што 
не верувате повеќе во патриотски митови и стреотипи, 
не живеете во „фиктивна татковина“, која е секогаш по-
убава од реалната татковина. Ако сте доволно критични 
кон двете земји од вашата биографија, сознавате дека 
домот и татковината се луѓето што ве љубат. Луѓето што 
нестрпливо чекаат на вас да се вратите дома, во двете 
земји. Татковината за мене е паметењето на предците, 
на приказните на бабите и дедовците. Паметењето на 
детството во егејското гето, кое за мене беше „земјата 
на бегалците“, а таа навистина постои над сите граници. 

Како ја читате современата македонска книжевност 
од далечина, ја споредувате ли со германската и ев-
ропската? 

Во македонската современа книжевност има извон-
редни писатели и писателки, од различни генерации, кои 
поседуваат раскошна раскажувачка дарба, ја познаваат 
современата европска проза, се инспирираат и се мерат 
со неа. Мислам дека во моментов литературата е многу 

поплодотворна од сите останати уметности во маке-
донската култура. Притоа е тажно што литературата 
не е присутна во македонската јавност. Уште потажно 
е што нема сеопфатна стратегија за промоција на маке-
донската литература барем во ЕУ. Хрватската држава, 
поточно Министерството за култура, уште 2008, некол-
ку години пред приемот во ЕУ, направи голем проект за 
презентација на хрватската литература на Саемот на 
книгата во Лајпциг. Благовремено беа ангажирани нај-
добрите преведувачи во Германија од хрватски на гер-
мански и беа преведени делата на авторите од повеќе 
генерации. Мудро избраа унгарски издавачи, преведу-
вачи и литературни критичари, кои беа еден вид про-
мотори на хрватската литература не само на Саемот во 
Лајпциг, туку и во сета германска литературна јавност. 

Кога беше потпишан Преспанскиот договор, веднаш 
напишав во една колумна за тоа дека сега треба да се 
направи слична стратегија за промоција на македон-
ската литература во Лајпциг. Дека треба да се замолат 
издавачи, преведувачи и литературни критичари од Гр-
ција (а зошто не и од Хрватска или Словенија?) кои би ја 
играле улогата на промотори на македонската литера-
тура во Лајпциг и во Франкфурт. Ми беше јасно дека е 
многу важно на земјите членки во ЕУ да им се доближи 
македонската литература, но и целокупната македон-
ска култура. Тогаш во ЕУ имаше голем интерес за „ма-
кедонската приказна“! 

Да, промената на името беше болна за сите, но му-
дрите народи од неволјата прават предност. Тие би ја 
ползувале историската шанса да му покажат на светот 
кои се и што се Македонците, каков е нивниот мајчин 
јазик и каква литература е веќе создадена на него. Да 
се направеше тоа, тогаш на Бугарија немаше да ѝ падне 
на ум да го негира македонскиот јазик. Идентитетот на 
еден народ не е „магична формула“, заклучена еднаш 
засекогаш во името на државата. Идентитетот е, пред 
сѐ, свест за себеси како култура, како писмо, како тво-
рештво, како самосвест, како културно наследство и 
културално паметење. А што говори поубаво и поувер-
ливо за културалното паметење на еден народ како ма-
кедонскиот, ако не неговата литература? Меѓутоа, тоа 
не се направи, затоа што побрза од мудроста кај Маке-
донците секогаш е силата на расцепите. Тие побрзаа 
да се поделат на „патриоти и предавници“ и отворија 
фронт едни против други. Секако, и тоа е резултат на 
ненадминатите историски трауми, за кои повторно тол-
ку јасно сведочи македонската литература. 
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ури тогаш му падна в очи девојката со дол-
га, костенлива коса, темен тен и жар црвени 
усни. Таа стоеше потпрена на стеблото. Очите 

ѝ ги криеја големите црни очила за сонце. Очиглед-
но тројцата мажи сето време разговараа со неа. Таа 
стоеше спокојно крај стеблото, со рацете прекрстени 
зад грбот. Тенката ткаенина на нејзиниот жолт летен 
фустан, кој стигнуваше само малку под коленици-
те, како да трепереше и при најмалото движење. Не 
беше свртена кон двајцата младичи што стоеја пред 
неа, туку стоеше некако настрана, со поглед во дале-
чината. Како да не ја интересираше тоа што тие збо-
руваа. Девојката зрачеше нешто што му се пристори 
познато. Тоа дури силно го допре. Тој го знаеше добро 
тој арогантен поглед на отсутна присутност. Целата 
појава на младата жена му се стори веќе видена. То-
гаш, како од голема далечина, му долета во умот неј-
зиниот лик. „Да! Така гледаше таа“, проговори нешто 
во него. Помислата на Византијката по десет години 
разбуди во него виор од чувства. Возбуда и тага, гнев 
и вина, одбивност и привлечност. Сепак, најсилни беа 
тагата и вината. Не знаеше што се случи со неа. Не 
знаеше дали таа ја преживеа несреќата. Никој од тие 
со кои контактираше откако остана во Италија не го 

„ВИТЕЗОТ И 
ВИЗАНТИЈКАТА“, 
ИЗВАДОК (ИЛИ-ИЛИ, 2020)
Кица Колбе 

спомнаа повеќе нејзиното име. А тој не се осмелува-
ше да праша за неа. По некое време поверува дека му 
успеа да ја заборави. А сега, неочекувано, за миг му 
се пристори дека таму, долу, крај улицата, во сенката 
под дрвото, навистина стои таа. Наталија Поленак. 
Византијката.

* * *

Одеднаш, во тие четворица млади што трчаа кон 
трамвајот, го виде животот како сцена во филм. Тој 
остана да чека, тие заминаа. Го фати ужас од поми-
слата дека, како во сон, му поминаа десет години од 
животот. Можеби тие навистина ќе беа најубавите, 
како што постојано го опоменува Виторио. Студена, 
длабока тага и празнина му се сви околу срцето. Се 
сети дека девојката ниту во еден миг не погледна 
угоре, кон него. Сепак, знаеше дека таа следеше сѐ! 
Таа не мораше да се сврти и да погледне угоре, кон 
него, за да му стане јасно дека оваа девојка не е онаа 
на која мигновено помисли. Ненадејната силна желба 
во него непознатата девојка да е токму таа, Визан-
тијката, го зачуди и го збуни. Доволен беше погледот 
врз една загадочна безимена девојка за да посака таа 
да е една друга млада жена, онаа од времето кога 
тој беше како тројцата момци. Сфати дека токму тоа 
го фасцинираше кај римската четворка. Тие беа како 
нив! Тогаш, во Бон, пред десет години. И тие беа не-
разделната, прочуена четворка. Тој, Јоханес Клеман 
и Андреас Вагнер. Секако, и таа. Наталија Поленак. 
Иако, да беше по негово, таа не ќе беше никогаш со 
нив во кабинетот на професорот. Ама професорот 
Фон Блументал сакаше при секоја средба со него да 
биде присутна и новата колешка на постдипломски-
те студии во Бон во летниот семестар 2004-тата.

„Кица Колбе како ретко кој писател/интелектуа-
лец ја следи хуманистичката и историската пара-
дигма во својата наративна поетика занимавајќи се 
со широк спектар на теми и мотиви од македонски, 
но и од европски и од универзален карактер. Секое 
ново дело на Кица Колбе, без разлика дали стану-
ва збор за роман, студија или колумна, се чита со 
огромен интерес и љубопитност бидејќи Кица Кол-
бе е авторка која има што да каже, а тоа го прави 
на извонреден, сериозен, продлабочен и современ 
начин.

Нејзиниот последен роман 'Витезот и Византијка-
та', покрај мноштвото наративни слоеви и значења, 
симболично ја прикажува и отуѓеноста, не-дијало-
гот и недоразбирањата меѓу двата дела на Европа 
– Западот и Балканот. Преку ликовите, автентично 
и живо прикажани во нивната физичка, духовна и 
душевна структура, авторката пишува маестрална 
приказна за животот на поединци кои потекнуваат 
од мултикултурни средини обележани со стереоти-
пизација токму поради другоста што ја отелетвору-
ваат. Романот преку реминисценции и враќања во 
времето ги следи настаните и чувствата на група 
млади интелектуалци преиспитувајќи ги феноме-
ните на минатото и сегашноста, на знаењето и љу-
бовта, на срцето и разумот, како и на екстремното и 
идеализирано и на Балканот и во Европа.“

Лидија Димковска

Д
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Жените Гаврилови“, третиот по ред роман на Кица 
Колбе, писателка што навистина умее – и тоа 
како! – секоја нова книга да ја напише подобро од 

претходната, може да се чита и дочита барем на два начини. 
Првиот е оној „стандарден“, концентриран на следењето на 
приказната која, во случајов на „Жените Гаврилови“, не само 
што ја има „во изобилство“ (како во сите фамилијарни саги), 
не само што е „распоредена“/„расприкажана“ мошне вешто 
(како што тоа и го налага епскиот карактер на нејзината 
граѓа) туку е и литераризирана мошне суптилно, со многу 
автентични емоции транспонирани во цели дузини моќни 
и трогателни слики, артикулирани со врвен стил. Додека 
поминувате низ нив, несомнено ќе се фатите (многупати, 
на многу и многу страници...) во грешна мисла дека имате 
работа со апсолутно ексклузивен книжевен материјал во 
кој расните сценаристи и режисери би требало молскавично 
да ги препознаат потенцијалите рамни или барем блиски 
на оние од романите на Карен Бликстен („Моја Африка“), 
на Едит Вартон („Доба на невиноста“), на Вилијам Стајрон 
(„Изборот на Софија“)... 

Благодарение на начинот на кој Кица Колбе ја „управува“ 
својата приказна за три генерации жени од семејството 
Гаврилови (всушност: за четири генерации!) – приказна која е 
и допадлива, и напната, и трогателна, и полна со неочекувани 
пресврти, и прилично екстензивна... – лесно е да се прогнозира 
дека нејзиниот најнов роман успешно ќе ги регрутира своите 
читатели. Сепак, „Жените Гаврилови“ се несомнено блескав 
роман не (само) заради својата интригантна, на моменти 

СОВРШЕНИОТ 
ТКАЕЖ
Јелена Лужина

дури и мелодраматична „приказна“, туку и затоа што во него 
демнат некои „дополнителни“ а „подзатскриени“ пластови 
од знаци, значења, симболи и контексти. Тоа се оние 
таинствени знаци што на секој книжевен текст суштествено 
му го креваат она компликувано и одвај објасниво рамниште 
што колоквијално се нарекува уметничко. 

Што е тоа што приказната за жените Гаврилови – 
приказната која, доколку се чита само на „прва топка“, на 
неискусниот реципиент може да му заличи на идеална 
предлошка за телевизиска сапуница од сто продолженија – 
несомнено ја прави уметничка во онаа „највисока“ смисла? Е, 
тоа е сето она што, додека читаме, не се гледа и не се кажува 
апла (како во обичните мелодрами), туку се крие под многуте 
превези, кодирани формулации и загадочни конструкции 
со кои авторката виртуозно си поигрува. Вакви „купишта 
нејаснотии“, што мора да ги има секој книжевен текст што 
претендира да биде уметнички, теоријата ги именува како 
поттекст. Нобеловецот Харолд Пинтер овој поттекст 
еднаш го дефинирал како „притисок што стои зад зборовите“. 

„Жените Гаврилови“ се книга-загатка со многу приказна и 
многу текст, ама и со поттекст чијшто притисок одвај се 
издржува. На некои места дури и не се издржува. Особено 
таму каде што се тематизираат и се проблематизираат 
комплексните меѓуженски односи, кои се една од 
доминантните оски на романот. Една од најважните нишки 
во неговиот супериорен ткаеж. Прецизно до пароксизам 
и сурово до болка, авторката ги истражува односите меѓу 
мајка и ќерка, меѓу две сестри, меѓу две пријателки, меѓу 
жени од различни возрасти и социјални статуси... за да го 
долови таинствениот лунарен принцип што ја управува 
женската егзистенција. Впрочем, тој принцип го управува и 
овој супериорно исткаен роман. 

Втората оска/нишка е онаа за фатумот на творештвото 
и за неговата смисла. Неа Кица Колбе ја „вплетува“ во 
својата романескна структура есеизирајќи (континуирано, 
вехеметно, на многу и многу страници) за најженската 
од сите уметнички вештини – ткаечката. Ткаењето е 
доминантна метафора на оваа книга, шифра што ги отвора 
нејзините тајни порти. Да се ткае, вели еден речник на 
симболи, тоа значи нештата да се создаваат од сопствената 
супстанција – како што пајакoт својата мрежа ја создава 
сам од себе. Животите на сите три протагонистки – трите 
„проколнати“ жени Гаврилови: Ника, Лина и Демиaна – 
целосно ги детерминира моќната симбологија на разбојот, 
фурките, преѓата, ткаежот, нишките... – редум симболи на 
судбината. Во актанцијалната мрежа на овој роман, трите 
функционираат како митските Мојри: Клото, Лахезис и 
Атропос. Само третата (и најмладата), Демиaна, откако 
успешно ќе ја заврши долгата јунговска потрага по 
идентитетот, семејниот и личен, откако ќе ги „расплете“ 
тескобните тајни на своите мајки и баби, ќе се здобие со 
можноста да се ослободи од товарот на минатото – да ја 
пресече, како Атропос, ткајачката уметничка нишка заради 
која жените Гаврилови биле поинакви од останатите. И да 
стане поинаква на свој начин. 

Третата оска/нишка, несомнено важна не само за 
контекстот на овој роман туку за севкупното творештво/
ткаежот на Кица Колбе, можеби е најинтимна и најделикатна: 
оската на идентитетот. На вдоменоста, онаа вистинска. 
Нејзините жени (ама и мажи) постојано си имаат проблеми 
и неспогодби со вдоменоста од секој вид: вдоменоста во 
просторите во кои живеат, вдоменоста во јазиците што ги 
зборуваат, вдоменоста во културите низ кои се движат или 
ги носат во себе. Познато ли ви е тоа чувство?

Сѐ на сѐ, „Жените Гаврилови“ се супериорен, современ, 
совршено напишан/исткаен, сосема единствен европски 
македонски роман. Ниту малку наивен! 

Лична библиотека (ФОРУМ, февруари 2009)

ОСВРТ

„
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1. Непријатна споредба 
Во изминативе четири години, колку 

што сум дел од Редакцијата на списа-
нието „Стожер“ на ДПМ, не пишував ни 
за работата на/во „Стожер“ ни за само-
то ДПМ. Но ова е последната година 
од мандатот на сегашните состави на 
главните тела во Друштвото и чувству-
вам потреба да го споделам своето ис-

куство. Иако, да се пишува за ДПМ е некој вид табу: како да 
се зборува за некој не баш близок роднина кому полека, но 
и по негова вина, му се влошило здравјето, па и дополни-
телно сте се раздалечиле; ти сега чувствуваш некоја чуд-
на сенка од вина и не сосем јасна обврска кон него (пред 
сè, поради предци, ако не и поради потомци), па се трудиш 
да одржуваш фер однос. Би сакал да му биде подобро, но 
од една страна вечно си презафатен со некои свои лични 
проекти и интереси, а од друга страна имаш впечаток дека 
роднината и самиот е огорчен и зајадлив: како да не ни 
сака баш да му биде подобро, како да претпочита да жи-
вее од некаков скуден надоместок за боледување. Многу 
непријатна споредба. 

2. Локомотивата на заедништвото 
Не само што со право се гледа со ре-

зерва и кон работата на ДПМ и кон ини-
цирањето соработка со него (зачлену-
вање, работа на проекти итн.), туку би 
можело да се рече дека и самиот кон-
цепт на „здружување“ кај нас како сè 
уште да се посматра со стара, „удбаш-
ка“ скепса, и го нема стекнато внимани-

ето што го ужива на други места. Но, исто така, би можело да 
се рече и дека поривот за заедница – по пустошот на (нео)
либерализмот и на националистичките наративи – денес се-
пак како да го наоѓа своето место. Што се однесува до ДПМ, 
во изминативе неколку години имаше неколку бранови од 
зачленувања, пред сè од помлади автори, и тоа може да се 
гледа како јасен показател за можност за конкретни проме-
ни. Сепак, голем број од афирмираните автори остануваат 
надвор од Друштвото и се чини дека треба дополнително 
да се актуaлизираат современите струења, за да се дојде до 
неопходниот „ментален рез“ и да се надмине она што некои 
го сметаат за стариот индивидуалистички наратив. Сè на сè, 
во голема мера како сè уште да сме под влијание на гласот 
на Горан Стефановски, кој во едно свое интервју од 1996 г. 
(пред четврт век) зборуваше за неопходноста „да се отка-
чиме од локомотивата на заедништвото во културата“, т. е. 
за потребата „да се поработи на индивидуализација“. Тогаш 
Горан зборуваше за потребата од „ментален рез“ за надми-

ЗА ДПМ, ЗА 
„СТОЖЕР“ И ЗА 
ЗАЕДНИЦАТА
Живко Грозданоски

нување на „колективистичкото наследство“ во насока на 
„индивидуализација“. Гледиште современо – своевремено. 
Но, можеби не е само легитимно, туку е и полезно сега поин-
тензивно да се разговара за можноста на еден нов ментален 
рез – овој пат во насока на консолидација на заедницата – со 
цел реафирмирање и на индивидуата. 

Иако „заедница“ не мора нужно да значи ни институци-
онализирано ни здружено дејствување, штом ќе помис-
лам „заедница“, во овој текст, мислам пред сè на ДПМ. 
Со други зборови, „заедница“ го сфаќам како простор 
(и замислен, но и реален) на кој луѓето се среќаваат не 
само за личен интерес (и трупањето културен капитал е 
личен интерес), туку свесно инвестираат време во насока 
на размени со/во потесната заедница – во интерес и на 
пошироката, некнижевна заедница.

3. Ангажманот во „Стожер“
На мојата активност во ДПМ и по-

конкретно во „Стожер“, во голема 
мера гледам низ призмата на некол-
ку збора од поетесата Ана Бландија-
на, која во своето излагање по повод 
добивањето на „Златен венец“ на СВП 
за 2019 г. зборуваше и за „слоевите на 
меморијата“ и за важноста од одржу-

вање меѓугенерациски континуитет. На почетокот бев 
убеден во важноста да постои, да се одржува и да се по-
добрува гласилото на ДПМ, а сега, по овие четири годи-
ни, и пред сè по соработките со повозрасните членови на 
ДПМ (да, не го предвидов обостраното задоволство што 
ќе произлезе од соработката со нив) мојата убеденост 
во важноста од едно вакво гласило е уште поголема.

Мојот (нашиот) ангажман во „Стожер“ го гледав и го 
гледам, пред сè, како можност да се воспостави неоп-
ходната инфраструктура за да се одвива работата на 
списанието непречено, и на едно повисоко ниво (на со-
работки, на квалитет на прилози итн.). Од почетокот на 
својот мандат, сегашната Редакција воведе мала низа 
измени: осовременет е дизајнот, воведени беа нови ре-
довни рубрики („Амаркорд“, „Визија за ДПМ“ итн.); за 
нарачаните текстови се исплаќа симболичен финанси-
ски надоместок; се поттикнува соработката со автори 
од немакедонски етникум, списанието се дистрибуира и 
може да се набави во седум книжарници низ Скопје итн. 
Како еден од поважните направени чекори (нешто што 
секако би требало да се зема здраво за готово) ја гледам 
изработката и усвојувањето на краток Правилник со по-
соки и спецификации за изработката на списанието и за 
работата на Редакцијата.

Во време во кое електронските медиуми се мејнстрим 
(што од една страна, многу ги намалува и напорите и 
трошоците за подготовка на списанието, а од друга 
страна, драматично го зголемува пристапот до него), 
„Стожер“ свесно продолжува да излегува пред сè во 
својата печатена форма (а дури потоа како електронско 
списание, на сајтот на ДПМ), но оваа печатена форма 
може да се гледа и како чекор „отаде“ – материјалност 
видена не како инерција од едно минато време, туку 
како предизвик, како целосно присуство и како повик за 
размена во тридимензионалноста, како реактуализација 
на/во просторот, и повторно откривање на подзабораве-
ната тактилност, во еден свет кој сè позаитано се сели 
во недопирливото.

НАМЕСТО ВИЗИЈА
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4. Потенцијал
Но има можности за подобра работа на 

списанието: можност да се ажурира Пра-
вилникот, да се стави во функција меха-
низам за претплата и достава на броеви 
од списанието (со што ќе се постигне 
толку потребното поврзување со читате-
лите и со авторите од внатрешноста на 

земјата), да се воспостават врски и соработки со образовни 
институции и меѓународни соработки, да се развива сора-
ботката со авторите од немакедонска припадност, да се 
воведат нови рубрики итн. 

„Стожер“ прави напори да го подобри вмрежувањето со 
авторите од немакедонски етникуми, а во рамки на поши-
рокото сфаќање на поимот „заедница“, оваа размена има 
потенцијал да создаде (моментално непостоечка) кни-
жевна група што би стекнала контури на редок и влијате-
лен чинител, кој би се стремел критички да го промислува 
книжевното творештво, и со тоа не само внимателно да ги 
анализира, деконструира, демистифицира и надминува ет-
ноцентричните наративи, туку и да ги популаризира делата 
и авторите што творат во таа скапоцена насока. 

Понатаму, „Стожер“ има потенцијал систематски да се 
грижи и за читателската заедница (по хоризонтала) и за пи-
сателската (по вертикала): од една страна, може дополни-
телно да работи на воспоставување мрежа на претплатни-
ци, односно обновување на врските со нескопските и нема-
кедонските читатели (што, пак, има потенцијал да премине 
во нудење (и барање!) соработка со бројни институции 
– училишта, библиотеки... – што се, или можат да бидат дел 
од оваа приказна); од друга страна, „Стожер“ може уште 
поинтензивно да работи на истражување и на пластење на 
слоевите на меморијата, односно на поттикнување меѓуге-
нерациски континуитет.

Во однос на прашањето на одржливоста, освен средствата 
од Буџетот, „Стожер“ се потпира и на соработката (реклама/
донација) со домашните издавачи, и на приходите од про-
дажбата. Од друга страна, списанието финансиски го надо-
местува трудот на домашните автори на кои им е понудена 
соработка. Ваквата размена во пракса функционира на едно 
речиси симболично рамниште, но во суштина, покажува дека 
заедницата не само што е можна, туку е и отворена. Пара-
лелно со овој „автохтон“ начин на поддршка, секако, можно 
е и потпирањето на фондовите на надворешни центри на 
моќ, иако тоа, во контекст на прашањето за заедницата, ме 
потсетува и на дилемата што Искра Гешоска ја забележу-
ва во предговорот на КРИК 2018 – „АЛЕРТ; Пред портите на 
моќта очекувајте исклучување“: „Дали е можна утопијата на 
заедничкото во време на пенетрација на капиталот […]“. Не-
порекливо е тоа дека одредени начини на функционирање 
неизбежно доаѓаат со одредени предизвици.

5. „Визија за ДПМ“ 
Од 2019 до крајот на оваа година во 

„Стожер“ имаше рубрика со наслов 
„Визија за ДПМ“, во која членови на 
Друштвото искажуваат свои конкретни 
предлози за можни реформи во неговата 
работа. Предлозите дадени во десети-

ната напишани текстови често се повторуваат, но со секој 
следен текст се појавуваат нови идеи на кои би можело да 
се работи. Неизбежно ризикувајќи да се упрости дел од ма-
теријата, искажаните предлози би можеле да се сумираат во 
следните десетина (не сосем кохерентни) точки:

 ● Ребрендирање и организација на ДПМ 
- Ребрендирање на ДПМ и модернизирање на „Стожер“
- Прием на нови, пред сè млади членови
- Промени во организациската структура, измена на начи-
нот на бирање на раководството и ограничување на ман-
датите.

 ● Уредување на просторот на ДПМ 
- Утврдување фиксно работно време на ДПМ и ангажи-
рање постојано вработено лице 
- Ангажирање неколкумина автори (критичар, преведувач 
итн.) во редовен работен однос 
- Реновирање и реорганизација на просториите (со попис 
на книги, уметнички дела итн.) 
- Отворање мултимедијална соба.

 ● Уредување на интернет-страницата на ДПМ (на некол-
ку јазици) 
- Архива на наградени дела (годишни награди на ДПМ), со 
состави на жири-комисии 
- Објавување критика, интервјуа итн. 

 ● Поттикнување соработка со домашни и странски ин-
ституции (друштва на писатели и сл.) 
- Вклучување на ДПМ во обликување на универзитетски 
програми (македонска литература) 
- Соработка со образовни институции (гостување на писа-
тели) 
- Соработка со СВП и вмрежување со други фестивали и 
странски друштва на писатели
- Вклучување на ДПМ во Европскиот писателски совет 
(EWC) 
- Соработка со издавачи
- Меѓународна промоција на домашни автори. 

 ● Организирање настани (промоции, отворени читања, 
дебати итн.) 
- Организирање работилници, предавања и сл.
- Организирање настани во повеќе градови низ земјата 
- Утврдување соодветно време за почеток на настаните 
(вечерни часови) 
- Одржување односи со јавност и директен онлајн пренос 
на настаните 
- Организирање саем на книги. 

 ● Консолидација на годишните награди на ДПМ: 
- Воспоставување петчлена комисија 
- Електронско и јавно гласање (со можност да гласаат 
сите членови на ДПМ) 
- Гласање во неколку фази, со објавување наслови во по-
тесен избор 
- Организирање промоција на наградените книги. 

 ● Поттикнување активност на членството 
- Ангажирање помлади членови, поттикнување размена и 
социјализација 
- Изразување став во однос на конкретни актуелни пра-
шања (идентитет итн.) 
- Ажурирање мејлинг-листа, поголема употреба на интер-
нет-технологии воопшто 
- Формирање тело за создавање и развој на софтвери за 
јазик и книжевност. 

 ● Функционирање како писателски синдикат/форми-
рање Правен совет 
- Формирање Комора на драматурзи и сценаристи при ДПМ 
- Обезбедување минимален годишен авторски хонорар за 
писателите 
- Отворање сектор за помош и поддршка на писатели. 
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 ● Аплицирање за/основање на фондови 
- Користење странски фондови за остварување проекти 
- Основање фонд за превод на дела на странски јазици 

 ● Отворање книжевна резиденција. 
 ● Водење грижа за културното наследство (оставина) од 

писателите
- Лобирање со цел означување на домовите на истакнати 
автори
- „Музеизирање“ предмети (оставина) од истакнати автори
- Дигитализација на книжен материјал, реобјавување кла-
сици.
Помеѓу предлозите, најчесто се повторуваат потребите 

од ребрендирање на ДПМ, ажурирање на веб-страницата, 
поттикнување активност и соработка кај членовите, орга-
низирање настани и отворање книжевна резиденција. 

6. Јадро
Овие предлози за ДПМ би можеле да се ажурираат, 

да се подредат по приоритетност и 
откако ќе се направат неопходните 
истражувања, систематски да се спро-
ведуваат, помеѓу другото и со под-
дршка од членството. За да се поттик-
не еден таков процес, сепак, клучно е 
постоењето на уште пофункционално 
Претседателство. За да се воспостави 
поефикасно Претседателство, пак, од 

една страна, постои можност благовремено да се само-
конституира едно широко јадро од независни членови 
на ДПМ, автори со интегритет, кои би биле кандидирани 
за позиции во раководството и во Претседателството; 
а од друга страна, пожелно би било да се издејствува 
составување и усвојување Правилник што ќе овозможи 
праведен и достоинствен процес за кандидатура и за из-
бор на членови на ДПМ за позициите во раководството 
и во Претседателството. Верувам дека е можно да се 
заобиколи вдомениот процес на „заткулисно“ догова-
рање, парцијално лобирање и градење мали „кланови“, 
односно да се пристапи кон отворена изградба на едно 
пошироко јадро од можни членови на идното Претседа-
телство на ДПМ.

7. Замка и прашање 
Можеби една од најголемите замки 

на патот до воспоставување органска 
размена во/со Друштвото е темниот 
облак од ресентиман во кој е обвиена 
голем дел од приказната на ДПМ. Но, 
кога ќе помислам на ова, се сеќавам на 

еден Французин и на еден Јужноафриканец: прво на Пол 
Анри Балуе, нобеловец за мир од 1909 г., познат по изја-
вата „подобро војна отколку ропство, подобро судење 
отколку војна, подобро помирување отколку судење“, а 
потоа и Нелсон Мандела, кој за потребите од санирање 
на ЈАР по укинувањето на апартхејдот, основа „Комисија 
за вистина и помирување“. Веднаш ќе се забележи дека 
зборот што се повторува во двата споменати израза е 
„помирување“. Лебди сега во воздухот едно безмилосно, 
брутално наивно прашање: што поточно ние подразби-
раме под „култура“ и „култивирање“ ако, од една страна, 
го познаваме домашното и светското книжевно наслед-
ство, вклучувајќи ги и современите теории на алтеритет, 
дијалогичност, хетероглосија итн., а од друга страна како 

предизвик да ни е стекнувањето мисловна (и емотивна, 
душевна, духовна?...) инфраструктура (наратив, пара-
дигма...) со чија помош би ги ангажирале тие познавања 
во конкретната насока на реконструкција на една посто-
ечка книжевна заедница, и во последователната насока 
на маргинализација на анимозитетите?

8. „Утопијата“ на заедничкото 
Придонесот на „Стожер“ во одржу-

вањето и градењето на книжевната 
и читателската заедница е производ 
на самата заедница: на раководство-
то и на Претседателството на ДПМ, 
на Редакцијата и нејзините соработ-

ници, на застапените автори, на книжарниците во кои 
може да се најде („Метаноја“, „Три“, „Антолог“, „Матица“, 
„Феникс“, „Или-или“) и, секако, на читателите. Посебна 
благодарност за поддршката треба да им се изрази на 
издавачките куќи (пред сè, на Издавачки центар „Три“, 
но и на „Антолог“, „Прозарт“, „Полица“, и „Факултети.мк“), 
кои со закупување рекламен простор во списанието не 
само што ја олеснија неговата работа туку, пред сè, ги 
охрабруваат заложбите за градење на книжевната за-
едница. 

Но „Стожер“ би можел да биде поттик за подлабоки и 
позначајни епизоди. Новините во „Стожер“ се должат на 
трудот на неколкумина ентузијасти, кои одвојуваат само 
дел од своето време, а нашата книжевна заедница е со-
ставена од доволно членови кои би можеле да дадат 
поголем придонес. Тоа може да се издејствува ако се 
направи обид во насока на заедништвото, кое е во духот 
на современото културно општество – не само затоа што 
го надминува (нео)либералниот дискурс, туку (можеби 
уште поважно за нас) се стреми и кон доближување на 
членовите во заедницата, надминувајќи ги и национал-
ните наративи и другите ограничувачки светогледи.

Сега тивките простории на ДПМ би можеле да се ме-
сто кое можеби не би било идеално, но би било отворе-
но: не за „ресентиман“, туку за конструктивен конфликт 
(„единката не бара да биде афирмирана, туку да биде 
оспорена“, пишува Бланшо во своето најпознато дело 
за заедницата од ’83). Верувам дека ДПМ располага со 
потребните човечки ресурси за „да се врати митската 
енергија на новите почетоци“, како што стои во една „Ви-
зија за ДПМ“. Секако, тоа верување е наивно, но можеби 
промислената наивност би можела да се уважи и да се 
прифати – не само како уште една легитимна форма на 
постоење, туку и како пожелен начин на дејствување, 
можеби неопходен за да се дејствува кон „утопијата“ на 
заедничкото. Во суштина, не е ни важно колку би се до-
ближиле до една таква „утопија“: наградата би дошла 
со самиот обид – а секој „исход“ би бил само уште еден 
облик на постоење, вреден за контемплација и за ува-
жување.

Графичките прилози на стр. 20-22 се на Бранко Прља, 
изработени за раководството на ДПМ како работни 
предлози за редизајнирање и модернизирање на посто-
ечкото лого на ДПМ. Тој го прави графичкиот (ре)дизајн 
на списанието „Стожер“ од бр.130 натаму.
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„АНТЕВИОТ ТАЈНОПИС СЀ УШТЕ 
НЕ Е РАСТАЈНЕТ“
(НАПОМЕНА ЗА ИДНОТО ИСЧИТУВАЊЕ НА АНТЕВОТО ТВОРЕШТВО)

о годината кога се навршуваат 90 години од 
раѓањето на великанот Анте Поповски, да се 
повтори и истакне дека тој е една од најзна-

чајните творечки личности – придвижници и стожер-
ници на македонскиот XX век, поет којшто и ѕвездите 
ги научи да шепотат на македонски, мислител, фило-
зоф, исклучителен познавач на историјата и книжевен 
преведувач, но и стожерен општественик и родољуб, 
се чини дека е потребно заради нормата на поводно-
то и пригодното искажување за личност со творечки 
опус од таков вонсериски формат. Но сето тоа е веќе 
апсолвирано од македонската книжевна и културна 
историја и неговото потврдување е само уште едно 
изнесување на непобитните факти за исклучител-
но комплексната творечка фигура на великиот Анте. 
Од друга страна, да се истакне дека Анте Поповски е 
творец кон кој имаме голем долг е повеќе од потреба 
заради поводот и пригодата – тоа е обврска, и морал-
на, односно етичка, но и книжевно-историска. Не само 
затоа што траекторијата и вредносната вертикала на 
македонската книжевност и македонската култура 
ќе беа поразлични без Антевиот творечки влог, туку 
затоа што објективно, тајнописот на творештвото на 
Анте Поповски сѐ уште не е растајнет. И затоа, овој 
пат, тоа мора да го истакнеме.

Деведесетгодишнината од неговото раѓање е повод 
за тоа, но причината е многу посуштинска и поважна 
(како и за сѐ друго за кое причината е поважна од по-
водот) – нужно е да го растајниме тој тајнопис до крај, 

оти само така ќе можеме да кажеме дека сме разбра-
ле колкав долг имаме кон великиот Анте. 

Станува збор за творештво на коешто постојано треба 
да му се навраќаме – творештво коешто одново треба 
да го прочитаме и интерпретираме, затоа што во него 
има многу сѐ уште нерастајнети и недоволно вредну-
вани сегменти, недопрени интерпретативни рамништа. 
Се чини дека вака звучи најчесто употребувана фраза 
на книжевната критика при осврнувањето кон тво-
речките опуси на книжевните великани, особено кога 
одбележуваме важни јубилеи поврзани со нивниот 
живот и дело. Неоспорно е дека едновремено, ова е 
речиси и најбаналната и највистинитата фраза што се 
употребува во книжевно-теориските, неретко поводни 
осврнувања кон творештвото на авторите кои се маги-
стрални во една национална книжевност, а и надвор 
од националниот, културен контекст на книжевното 
вреднување. Затоа што книжевната наука постојано 
овозможува нови пристапи и алатки за исчитување на 
книжевниот текст – редефинирани, реактуализирани и 
нови теории, со коишто секогаш можеме и ќе можеме 
поразлично од претходно да исчитаме, вреднуваме, 
коментираме и анализираме еден ист книжевен текст. 
Дотолку повеќе што веќе со децении, со својот мул-
тидисциплинарен пристап, на помош е и културоло-
гијата. Оттука, оваа фраза ќе може да се употребува 
и уште долго во времето што е пред нас, и секогаш да 
звучи целосно вистинито, убедливо и издржано, но мо-
жеби и уште побанално од денес.

ЈУБИЛЕИ

Иван Антоновски

В
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Но кога се говори за растајнувањето на творечкиот 
опус на Анте Поповски, посочувањето дека станува 
збор за опус кој сѐ уште не е доволно истражен и во 
кој има недоволно вреднувани сегменти и недопрени 
интерпретативни рамништа, не е фраза – и ни малку 
не е флоскулно и банално, а е исклучително вистини-
то. Како што при промовирањето на поетската книга 
„Две тишини“ ќе каже Гане Тодоровски: „ни преоста-
нува, се разбира, во литературно-критичка смисла да 
се доречеме за особеностите на Антевото и антевско-
то пеење и мислење“. Преостанат е еден целосно не-
истражен, недоволно коментиран и недоволно вред-
нуван, а клучен дел од Антевото творештво – Анте-
виот есеј, со којшто, како што во една друга пригода 
ќе истакне Тодоровски, Анте Поповски „отвори ширум 
порти за влез во неразораната целина на нашата ду-
ховна и историска самооценка“. 

За жал, во критичко-книжевното поимање, есејот од 
творечкиот опус на Анте ја споделува судбината на 
есејот во перцепцијата и осврнувањето кон творечки-
те опуси на речиси сите автори на есеи, коишто според 
бројот на објавите (ама не секогаш и според суштин-
ското значење), доминантно се имаат изразено преку 
друг жанр – како што во конкретниот случај, непри-
косновена доминанта е поезијата. Судбина на погреш-
но перципиран спореден, маргинален жанр, којшто и 
во случајот на Антевото творештво го има не поради 
некакво намерно заобиколување или намерно несо-
одветно вреднување, туку како резултат на односот 
на книжевната критика, а не помалку и на книжевната 
теорија како нејзин стожерник, кон самиот есеј како 
форма на израз. Ама заради таквиот рефлектирачки 
однос кон есејот како форма (или како жанр), се чини 
за не мал број творечки опуси многу нешта останува-
ат нерастајнети, оти клучот на растајнувањето е токму 
во есеистичките текстови коишто се во метајазична 
врска со другиот дел од опусот. 

Затоа, не би можеле во целост да се согласиме или 
би можеле само делумно да се согласиме со соглед-
бата на Гане Тодоровски дека „сепак, вреднувањето 
на Антевата и антевската поезија е одамна започнато 
како оценувачки чин, па нам ни преостанува, се чини 
колку да прифатиме во смисла на конвенцијата некои 
веќе соопштени вреднувања или да извршиме почет-
ни обиди за корекција на соопштеното“. Ниту корек-
цијата на соопштеното, ниту извесно заокружување 
на оценувачкиот чин на Антевото творештво е оствар-
ливо без суштинско, темелито исчитување на Анте-
вите есеи, и тоа не како засебен, одделен сегмент на 
Антевиот опус, туку во контекст на неговиот севкупен 
творечки подвиг, токму заради метатекстуалната ре-
лација и поврзаност меѓу есејот на Анте Поповски со 
неговата поезија, но и со неговото севкупно творечко 
дејствување. 

Додека Блаже Конески во своите есеи ја објаснува 
песната, нејзината генеза, суштина и смисла, образло-
жувајќи ја простата и строга македонска песна, Анте 
Поповски, придржувајќи се до роланбартовското гле-
диште дека „најдобрата критика за песната е сама-
та песна“, воопшто не се обидува ниту има за цел да 
говори за општите поетички места на своето поетско 
творештво или пак да го дообјаснува, туку на непо-
етски начин отвора прашања за она што во суштина 

е тема и мотив во неговата поезија. Поаѓајќи од рам-
ништето на темата и мотивот се остварува метајазич-
ната врска есеј – песна во опусот на Поповски, при 
што преку речта на есеистот Анте се доаѓа до голе-
мата слика за сето она што е заднина на поттикот, 
потребата, стремежот, ама и јанѕата на поетот Анте. 
Со други зборови, во есеите на Анте експлицитно е 
кажано она што имплицитно, метафорично и поетски 
загадочно е кажано во неговата поезија – она што е 
меѓу и зад стиховите. Во есеите на Анте Поповски е 
тајнописот и на неговата поезија.   

За љубов на вистината, како што би рекол Коне-
ски, при своето дебитирање на книжевната сцена, по 
објавувањето на „Одблесоци“, од генерациски бли-
ските проследувачи на книжевноста Анте Поповски 
е дочекан и со оцени коишто не кореспондираат со 
денешната валоризација на таа прва Антева поезија. 
Па така, на пр. Матеја Матевски, во педесеттите годи-
ни, ќе рече дека Анте остварува „упорно, тешко, иску-
шително барање себеси во поезијата“, „мачно барање 
на она што се вика свој глас во поезијата, со неколку 
песни што можеа да го навестат но не и сосема до-
волни да го потврдат“, велејќи и дека станува збор 
за „младичко лутање, една авантура во пределите на 
мотивите, често забележани и плиснати повеќе над-
ворешно отколку како внатрешна, длабинска инспи-
рација“ и за „можности на човек што уште не ја нашол 
правата боја на своето поетско небо“. Иако далеку 
поафирмативни, недоволно аналитични согледби 
доживува и книгата „Вардар“, во којашто е поместена 
и магистралната творба „Самуил“. Впрочем, вакви се 
согледувањата за некои творечки фази на Анте Попо-
вски, коишто ги претставува и Миодраг Друговац во 
неговата „Историја на македонската книжевност – XX 
век“. Но, ако се оствари неопходниот, темелит прочит 
на Антевата есеистика во контекстот на целината на 
неговиот опус, ќе се случи и она што Гане Тодоров-
ски би го нарекол „почетна корекција на соопштено-
то“. Затоа што заумноста на поетскиот израз, на места 
нескриениот крик, мотивската повеќеобразност, те-
матската разноликост и сето она што како „критичка 
етикета“ е ставено врз првите творечки фази на по-
етот Анте Поповски, не е резултат на „творечки лу-
тања и себепотраги“, туку поетска рефлексија, одраз 
и резултат на потребата да се пее и со поетска реч 
да се промислува за прашањата со коишто Анте се 
судира во неговиот интелектуален универзум, којшто 
не е апстрактен и субјективен, ами се темели врз 
факти, истражувања и исклучителна упатеност во 
повеќе научни и општествени сфери – засведочено 
во неговите есеи, коишто не случајно започнува да ги 
објавува во текот на своите последни творечки фази. 
За да биде појасно видливо сето она што во неговата 
поетска реч се чини заумно, метафорично поместено 
на подлабоки интерпретативни рамништа, до коишто 
секогаш не се доаѓа при првичниот прочит на Анте-
вата песна. 

Во еден текст (освен доколку не е магистерска 
или докторска теза), невозможно е да се претстават 
сите поврзаности на Антевата есеистика и Антевата 
поезија – нераскинливите синтези. Затоа, овој пат ќе 
посочиме само на една клучна Антева тема, на еден 
клучен Антев мотив којшто не може во целост да се 
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толкува при прочит на Антевата поезија ако се нема 
предвид и Антевиот есеј – средновековието. Го посо-
чуваме со надеж дека ова ќе биде поттик и повод за 
размисла при следните навраќања кон творештвото 
на Поповски, за коишто, несомнено, не е потребно да 
чекаме следен јубилеј... 

При анализа на есеистичкиот опус на Анте Поповски, 
нужно се отвора и прашањето за категоризирањето 
на Антевиот есеј според постојните класификации. Не 
станува збор за есеи коишто се (само) книжевни, нај-
малку поетски, туку за есеи коишто се и научни или, 
доколку би излегле од и онака не многу цврсто кано-
низираните класификации на есејот: научно-книжев-
ни. Затоа што тие не се химнични прикази на импресии 
и субјективни гледишта, ами настојуваат да се потпи-
раат на факти и фактографија, реферираат на обем-
ни повеќегодишни истражувања или промислувања 
и вонсериска упатеност во соодветната литература 
– книжевно-теориска и историографска. Според сите 
мерливости, тие се пред сѐ научни. Книжевното (ако 
воопшто е или ако е само книжевно) отворање пра-
шања и дилеми, укажувањето на некои констатации, 
кај Анте Поповски само навидум излегува од предви-
дливиот опфат на науката. Или само ни се чини дека 
излегуваат од тој научен оптимум, затоа што го оства-
руваат и она што науката треба да го прави, а не го 
прави секогаш или го прави ретко – согледувајќи ги 
фактите, отвора прашања и упатува укажувања ко-
ишто се историска рефлексија – опомена од минатото 
за иднината, а искажана со јазик и речник својствен 
на Анте, којшто ја избегнува вообичаената научна сте-
рилност на изразот. 

Оттука, во овој контекст, за натамошно навраќање 
кон Антевиот опус, повод, но многу повеќе причина, 
е и една дилема со којашто би се соочил секој што 
ќе се задлабочи во Антевиот есеизам – есејот којшто 
отвора толку комплексни прашања е научен, книже-
вен, научно-книжевен или посебна категорија есеј на 
врвен интелектуалец, којашто ја еманира севкупната 
негова ученост и ерудиција?

Не случајно ја издвојуваме активата на Анте Попо-
вски како есеист во сферата на среновековието, оти 
преку темелитиот прочит на Антевите есеи не ќе се 
растајни само неговиот творечки опус, туку и тајнопи-
сот на неговиот севкупен профил како интелектуалец 
на македонскиот XX век. Должни сме да напоменеме 
дека во одредниците со неговата биографија недо-
стига клучен податок – Анте Поповски е и медиевист, 
одличен, врвен познавач на средновековната книжев-
ност и воопшто на средновековието. Неговата прод-
лабочена студија за поетиката на старите црковнос-
ловенски записи, иако навидум првично перципирана 
како увод и завршница – есеј, во неговото монумен-
тално дело „Глас од дамнина“, досега е неповторена 
од македонската книжевна наука, од аспект на теме-
литоста и сеопфатеноста. 

Но исклучително важно, во овие текстови Анте По-
повски инсистира средновековниот ракопис да не се 
третира само како историски споменик и изворник 
за јазична анализа, туку како книжевен текст, врз кој 
може да се применуваат современи книжевни теории. 
Затоа и го цитира Ролан Барт: „На литературата не 
може да се гледа како на секој друг производ на исто-

ријата, туку точно оваа посебност на делото во из-
весна мера ѝ противречи на историјата, со еден збор, 
делото во својата суштина е парадоксално, едновре-
мено тоа е белег и на една историја, но и противста-
вување на таа историја... Да не бараме од историјата 
повеќе од она што може да ни го даде: таа нам нико-
гаш нема да ни каже што се случува во еден писател 
во мигот дури пишува. Би дошле до поубави резулта-
ти доколку обратно го поставиме проблемот и докол-
ку се запрашаме што ни говори некое дело за своето 
време“. За да укаже потоа дека и истражувањето на 
средновековните ракописи „подеднакво им припаѓа 
и на историјата, и на славистиката, и на лингвисти-
ката, и на психологијата, и на социологијата, и на фи-
лозофијата“, напоменувајќи дека мотивот за неговиот 
подвиг нема конкретни амбиции ниту во една од овие 
области зашто во „мојот пристап водечко е чувству-
вањето на записите како праоблик, како праматерија 
на поетското чувствување и мислење на еден народ, 
низ времињата, низ вековите.“ Анте и нагласува: „са-
кал некој или не, сеедно каков метод и постапка ќе 
избере во својот пристап, би било илузорно да верува 
дека тој ќе може нешто да направи без компарирања 
и без навлегувања и во области што се чисто истори-
ски, чисто лингвистички или чисто социолошки“.

Со навраќањето на ваквите ставови се отвораат и 
две прашања: 

- Дали уште во осумдесеттите години Анте го за-
гатна пристапот кон мултидисциплинарно исчиту-
вање на книжевноста кој подоминантно стана прису-
тен кај нас со популаризацијата на т.н. културолоши 
студии?

- Дали настојуваше и успеа да иницира читање на 
средновековниот ракопис како книжевен текст на кој 
треба и може да се примени севкупната апаратура на 
книжевната наука, а не само некои „сакрализирани 
пристапи“ на историографско/позитивистичко или 
догматско читање на средновековната книжевност? 

Тајнописот на есеите на Анте, вклучително и на 
оние за средновековието, не е растајнет... А дури е 
нерастајнет тајнописот на Антевите есеи, нарастај-
нет е и неговиот творечки опус. Ако се обидеме да го 
растајниме, можеби и ќе си одговориме на прашање-
то коешто заслужува одделно внимание од македон-
ската книжевна наука – дали есејот на Анте е само 
есеј?

   Да го сториме тоа – оти така и ќе се обидеме да 
го растајниме тајнописот на севкупниот Антев опус. 
Оти тоа ни е долг – и тоа е доволна причина да не че-
каме следен јубилеј како повод да се случи ваквото 
повторно исчитување на опусот на Анте Поповски... 

П. С. Искрено посакувам овој текст да звучи анахро-
но и неактуелно кога ќе ја одбележуваме стогодиш-
нината од Антевото раѓање. А тоа значи, дотогаш 
веќе да се случи новиот, темелит прочит на Антевите 
есеи. Но тоа ќе значи почеток на ново исчитување на 
целиот Антев опус, дури и на она што сме мислеле 
дека докрај сме го исчитале...
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НАГРАДА „„АНТЕВО ПЕРО“ 2021 НАГРАДА „„АНТЕВА ЗЛАТНА КНИГА“ 

„„Небесни разговори“,  
Братислав Ташковски

ЛИРСКА СКИЦА 
НА МОЈАТА 
ГЕНЕРАЦИЈА

1
Што?

Што се случи со нас?
Зарем да бидеме последните фиданки
На болното племе
Што го губи мегданот под јасното сонце?
Што нѐ фати
Во овој проклет век?
Да гледаме како венее нашиот корен
Како слабее нашиот глас
И што да чекаме повеќе
Кога нема никој ни да нѐ врати ни да нѐ прати
На друго место;
Надвор од овие глупави геометрии
И лоши тлоцрти кои сѐ повеќе нѐ стеснуваат.
Генерацијо моја,
Ги растуривме праговите
И гледаме како ни нудат некои нови сонца.
Кој ги ветува? Тој!
И ги забранува Тој.
Со зборови копавме пат дотаму
И до светлината
За да покажеме дека нашата песна е над сѐ
И можеме и сакаме да го сториме тоа:
Да бидеме Воини на племето
Кои знаат за што да се борат.
И затоа нема што може да нѐ изненади,
Во времето кога никој не нѐ слуша
Ни останува само напишаното.

„Небесни разговори“ е обземена од вишата 
смисла на постоењето, од мистеријата на 
езотеричното зад материјалното; поезија 
која и досега се занимаваше со опсесивниот 
мотивски триаголник: поезија – жена – 
татковина, но овој пат тој станува длабоко 
метафизички, духовен и религиозен во смисла 
на поетското писмо: тоа е една длабока 
религија на поетското, вера во поезијата и во 
нејзината (единствена?) можност да биде – 
небесен, а не само земен дискурс.

(Од образложението на жири-комисијата)

Влада Урошевиќ
ПОФАЛБА НА 
ИЗНЕНАДУВАЊЕТО

За авторката на книгата „Поетика 
на изненадувањето“

О Изненадување о тој ѓердан што се раздвижува и станува змија!
О Изненадување о тој убав поскок
што скока од каменот и, место да ве касне, ве бакнува!
О тие зли разбојници што крадат колачиња од мали деца
     и по џебови ги кријат!
О таа птица-цвет што расте среде секојдневниот троскот!
О таа пратка која за вас во една полинезиска пошта се пакува!

О тој розов лав што се јавува во една продавница на женска облека!
О тој музеј во кој се влегува зад полиците на мрачната бакалница!
О тој грамофон пуштен низ река (како Мојсеј) во бротчето-колепка!
О тој Ориент-експрес кој надвор од возниот ред
       застанува на првиот колосек од селската станица!

О таа непромислена гимназистка што наполно гола
                  на велосипед минува низ заспаните улици!
О тој чадор виден како шета сам низ градот во едно неделно
                     дождливо попладне!
О тој учен професор кој решил среде градскиот плоштад
     да продава топли питулици!
О таа чудесна пеперуга која ја избрала токму оваа песна
           за врз неа да попадне!

О тоа љубопитно дете кое со насмевка шета низ кафезот
     во кој дремат тигрите!
О тој рибник со крапови во кој одеднаш, од длабочините,
               се укажува подморнички перископ!
О таа библиотека во која, место книжничари, тропски гуштери
     ве демнат зад книгите!
О тој авион кој минал низ железнички тунел
     бидејќи летал прениско!
 
О тој еднорог затекнат во градскиот парк додека со рогот
                  врежувал срце врз една клупа!
О тој план на остров со богатство најден
                  во една стара школска тетратка!
О таа лубеница заборавена на аеродромската писта околу која
                  чудни авиони се трупаат!
О таа наивна прошетка на чиј крај светнува блесокот
                  на една невидлива прегратка!

О тој театарски столар кој упаѓа во претстава појавувајќи се
            ненадејно среде бината!
О тој Минотаур што ги грабнува купувачките
                   во Лавиринтот на самопослугата!
О тие загатки за астрономите – младешки дамки
                  врз лицето на Месечината!
О Изненадување о тој воз кој свртува кон ѕвездите
                   бидејќи му здодеала пругата! 

Влада Урошевиќ е магистрална фигура на македонската 
книжевност, полиграф кој постави високи стандарди 
во нашата книжевна реч и повлече изохипси кои не се 
надминати во поезијата, прозата и есејот. Тој можеби 
најмногу од сите македонски поети е свртен не само кон 
македонската туку и кон светската поетска традиција. Тој 
е и татко на македонскиот модернистички расказ, особено 
облагороден со аурата на фантастиката, хипносот и 
потсвеста. Урошевиќ е и загадочен есеист од галаксијата 
на Борхес, што сѐ заедно, од него прави носечки столб на 
македонскиот книжевен пантеон денес.

(Од образложението на жири-комисијата)
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Од 20 до 22 август годинава се одржа 33-то издание на 
меѓународната манифестација Поетска ноќ во Велестово, 
посветена на поезијата на Ристо Лазаров. За неговото 
творештво беседеше Димитар Пандев, а стиховите ги 
читаше Ивица Цонев. Беше отворена и изложбата „Татко 
и син Упевче (цркви и мозаици)“, а специјални гости на 
настанот беа учесниците на Mеѓународниот семинар за 
македонски јазик, литeратура и култура. Првата вечер ја 
разубави Мартин Милески со мал музички концерт. 

Втората вечер, на 21 август, се одржа меѓународното 
поетско читање во кафе и бар „Шила“ во Охрид, на кое 
учествуваа Сигурбјорг Трастардотир и Кристин Омарсдотир 
од Исланд преку видеопроекција, а настапија Надија 
Реброња од Србија и македонскиот поет Андреј Ал-Асади. 

Третата вечер, наречена „Поезија – Залез“, се одржа на 
22 август во месноста „На Каменон“ во Велестово. Тука 
свои стихови читаа Д. А. Лори, Ивана Јовановска, Андреј 
Ал-Асади, Сашо Огненовски и Надија Реброња од Србија, 
со што заврши програмата на триесет и третото издание на 
Поетска ноќ во Велестово.

Надија Реброња, единствениот поет од странство што 
беше во можност да присуствува, вели: „Иако сум патувала 
на многу светски фестивали, Поетска ноќ во Велестово е 
еден од најубавите на кои сум била, како поради добрата 
организација така и поради Охридското Езеро и природата 
во Велестово, кои сами по себе се поезија, па затоа, ваквиот 
фестивал целосно им припаѓа. Особено силен впечаток 
ми остави доброосмисленото читање поезија во природа 
крај Велестово, каде што поезијата им се враќа на своите 
исконски значења“.

Андреј Ал-Асади, пак, изјави: „Велестово е гнездо свиено 
помеѓу ѕвездите над езерото. Таму секој камен во куќите, 
секоја крошна или карпа одекнува со зборовите на Иван 
Иерекар. Таму овчари-мудреци ги обиколуваат падините, 
далдисани в сништа. Таму ноќта е подолга од денот, и 
денот догорува на разбрануваното небо. Самото Велестово 
е поезија, а поезијата никогаш не му е доволна. Затоа и 
оваа година собра поети од и надвор од Македонија, да се 
веселат, да се дружат и да ги нагостат овие зелени падини 
со созвучја, глаголи и песни. Поетска Ноќ во Велестово е 
фестивал за сите сонувачи“.

„Поетска ноќ во Велестово е манифестација која не 
само што успешно придонесува кон децентрализација на 
културните активности во земјава туку е и мошне значајна 
за рецепцијата на литературата и другите уметности во 
и околу местата со исклучителна духовна вредност за 
нашата традиција. Овогодишното издание што се заокружи 

со интернационалното поетско читање ‘Поезија – Залез’, на 
кое ја имав честа да се претставам заедно со исклучителни 
поети од земјава и од регионот, беше важен поетски 
настан кој на едно место ги обедини природата, поезијата 
и мирот. Ова поетско читање, единствено по многу нешта, 
ни овозможи величествено пренесување на нашите стихови 
во атмосфера што секој љубител на пишаниот збор би ја 
посакал“, вели Ивана Јовановска, најмладата учесничка на 
годинешното издание.

Сашо Огненовски, пак, додава: „Поетската ноќ во 
Велестово можеме да ја наречеме ’волшебна средба 
со поезијата‘, средба што ќе ни ја зароби мислата, што 
ќе ни ги одведе инспирациите на места на кои не сме 
помислиле дотогаш, средба што ќе нѐ навлече на илјадници 
промислувања и облетувања над човековото битствување, 
средба во која со своите и со туѓите стихови помирисуваме 
од вечноста, од убавината и од емотивноста, средба на 
која ќе оставиме по едно касајче од нашиот дух и една 
магија за која сите сме сигурни дека не можеме никогаш 
да ја заборавиме. И покрај застрашувачкиот вирус кој со 
пандемијата сѐ уште не запира со најразличните обиди да 
спречи сѐ што значи ’средба‘ и ’култура‘, Поетската ноќ во 
Велестово остана во својата уметничка и креативна форма, 
стамено и во целиот свој сјај, токму со оној блесок за кој 
се надеваме дека следната година ќе го гледаме уште 
посилен и поинспиративен“.

Текст и фотографии: Јулијана Величковска 

33. ПОЕТСКА НОЌ ВО ВЕЛЕСТОВО ‒ 
ВОЛШЕБНА И ВО ИСУСОВИ ГОДИНИ

МАНИФЕСТАЦИЈА
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ПОЧЕТОК НА ЕДНА НОВА ПОЕТСКА, 
УМЕТНИЧКА И УРБАНА ИСТОРИЈА НА ГРАДОТ

д 1 до 3 септември, во Младинскиот културен 
центар во Скопје, се одржа првото издание на 
новооснованиот интернационален Скопски поет-
ски фестивал. Тој понуди околу една четвртина 

од првично планираната програма, која најпрво беше 
преполовена поради недобивањето поддршка од Мини-
стерството за култура (во два наврата), а дополнително 
беше скратена и поради актуелната состојба со ковид во 
државата. Но првото издание на фестивалот се одржа и 
во вакви околности, главно со домашни, но и со петмина 
странски поети, од кои во Скопје беше присутна хрват-
ската поетеса Марија Дејановиќ, а другите се претста-
вија со видеопроекции. Дваесетина поети од регионот и 
Европа изразија поддршка и го поздравија основањето 
на фестивалот со видеопораки и со песни, кои можат да 
се видат на профилите на Инстаграм и Фејсбук, како и на 
јутјуб-каналот на фестивалот.

Фестивалот се отвори со настанот „Стихофренија“, те-
матско поетско читање посветено на народната поезија 
и фолклорот воопшто, на кој настапија Марија Дејановиќ, 
Лидија Димковска, Владимир Мартиновски, Лира Бојку, 
Ива Дамјановски, Павлина Атанасова, Диме Данов, Ана Го-
лејшка Џикова, Биљана Стојановска, Снежана Стојчевска, 
Ѓоко Здравески и Јулијана Величковска, а читањето беше 
и музички поддржано со настап на дел од членовите на 
ВИС „Тркалезна маса“. Беше отворена и ликовна изложба 
на која 16 ликовни уметници и графички дизајнери се прет-
ставија со свои дела што се директно инспирирани или 
комуницираат со конкретна песна на секој од учесниците 
на фестивалот. На изложбата можеа да се погледнат дела 
од Зоран Кардула, Ване Костуранов, Никола Пијанманов, 
Андреј Павлов, Воскресија Андреевска, Тони Попов, Марио 
Каев, Диме Данов, Александар Иванов, Наталија Лукомска, 
Ива Јованова, Владимир Лукаш, Емилија Мишева, Влади-
мир Илиевски, Филип Мартиновски и Калин Маловски.

На 2 септември беа претставени поетите од странство: 
Сергеј Тимофеев од Латвија, Марија Дејановиќ од Хрват-
ска, Танос Гогос од Грција, Ким Симонсен и Вонбјошт Ванг 
од Фарските Острови, како и македонската поетеса Лидија 
Димковска. Се емитуваа и неколку куси поетски филма: 
дел од нив наменски снимени и инспирирани од песни 
на поетите што учествуваа на интернационалната вечер, 
авторство на Валентина Бактијаревиќ од Србија, а дел од 
соработката со „Киноскоп“, фестивал на аналогни и експе-
риментални филмови од Белград, чиишто организатори за 
фестивалот направија избор од шест куси поетски филма 
од автори од САД, Јапонија, Германија и Канада.

Фестивалот заврши на 3 септември со мастерклас, т. е. 
работилница за креативно пишување која на платфор-
мата Зум ја предводеше универзитетскиот професор 
Ким Симонсен. 

„Скопскиот поетски фестивал е почеток на нова 
поетска, уметничка и урбана историја на градот што 
пекаше по токму таков вид поетски празник, органи-
зиран без голема поддршка од државата, но со толку 
силна посветеност и елан што мене ме воодушеви жи-
вотната и книжевна моќ присутна на поетската сцена. 
Сигурна сум дека наредните изданија на фестивалот 
во Скопје ќе ги донесат и најголемите поетски имиња, 
но и ќе создадат можност за развој на нова книжевна 
перспектива од која ќе можеме да ги следиме и најно-
вите поетски имиња од Македонија и светот. Скопски-
от поетски фестивал е фестивал кој обединува, пот-
тикнува, почитува и сака.“ (Лидија Димковска)

СКОПСКИ ПОЕТСКИ ФЕСТИВАЛ 

О

Фото: Диме Данов
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 „Ако е точно дека денот по утрото се познава, првото 
издание на Скопскиот поетски фестивал долгорочно 
најавува сончево време за поезијата во Скопје на фе-
стивалски план. Тој покажа колку е убаво кога поети-
те разменуваат творечки искри и пожари со публика-
та жедна за добра поезија, но и со музичари, сликари, 
илустратори, филмаџии, фотографи... Посебно ми се 
допадна експериментот ‘Стихофренија’, во кој поетите 
ги проникнаа песните со фрагменти и мелодии од раз-
лични фолклорни традиции. Прекрасни беа и проекти-
раните поетски филмови, а многу ми се допадна и како 
беше снимен фестивалот: и кусите видеа и целосниот 
видеоматеријал се одлично потсетување за сите што 
имаа среќа да бидат таму, ама и одличен мотив за 
останатите за да не го пропуштат следното издание.“ 
(Владимир Мартиновски)

„Ми беше чест и задоволство да учествувам на прво-
то издание на Скопскиот поетски фестивал, кој ќе ми 
остане во сеќавање првенствено како потсетник дека 
убавината на поезијата се токму луѓето што ја пишуваат 
и читаат. Неопислива е топлината и позитивната енер-
гија што владееја, неискажливо е со колкаво внимание и 
добрина организаторите нѐ угостија нас што дојдовме и 
направија во Скопје да се чувствуваме како дома. Ретко 
може да се види вака успешно да се балансираат ква-
литетот на програмата со пристапноста за другите и со 
масовниот одѕив на публиката, но и реткост е со тол-
кава леснотија да се балансираат професионалноста во 
организирањето со човечноста и автентичното чувство 
на заедништво, како меѓу поетите така и меѓу поетите 
и публиката. На фестивалот му посакувам многу, многу 
години поезија и создавање.“ (Марија Дејановиќ)

Фестивалот беше поддржан од Град Скопје, од Младин-
скиот културен центар – Скопје и од винаријата „Стоби“, 
медиумски покровител беше весникот „Нова Македонија“, 
а неколкумина великодушни луѓе ја изработија целосната 
визуализација: Владимир Трајановски логото, Виктор Гаври-
ловски промотивната анимација, а Андреј Павлов го дизајни-
ра постерот. Дел од фестивалот беа и беџовите од рецикли-
рана хартија што ги изработи Глигор Кузмановски, како и 
бележникот со стихови од поетите учесници, изработен од 
Јован Димоски. Официјален фотограф беше Диме Данов, а 
фестивалот го сними Тања Рибарска од СПРАУТ Скопје.

Јулијана Величковска, коосновач и еден од организатори-
те, вели: „Презадоволни сме од првото издание на СПФ. Се 
создаде чудесна енергија, добивме и сѐ уште добиваме по-
раки и честитки и од присутните, но и од многу поети прија-
тели од Европа што ги следат објавите во медиумите и на со-
цијалните мрежи. Посетеноста беше над нашите очекувања 
и она што особено нѐ радува е фактот дека публиката оста-
на и долго по настаните да се дружи со учесниците. Сето тоа 
е знак дека овој фестивал навистина му беше потребен на 
градот. Од друга страна, свесни сме дека можевме да на-
правиме и поголем и содржински побогат фестивал, но, за 
жал, се соочивме со микробуџет и крајно влошена ситуација 
со ковид, а згора на тоа и со чудни и недоречени мерки од 
страна на Владата, така што остваривме околу една четвр-
тина од планираната програма и најголем дел од странските 
гости во последен момент го откажаа своето физичко при-
суство, па ни се претставија со видеопроекции. Сепак, среќни 
сме што и покрај сите сопки и предизвици, успеавме да му 
донесеме малку радост и ведрина на Скопје и добивме сила 
и поттик да продолжиме понатаму.“

Текстот го подготви Ѓоко Здравески

Марија Дејановиќ, Хрватска

*
Не ги сакам туристите
По туристите доаѓаат големите шопинг-центри
со нив си заминува општеството
и доаѓа робовладетелската држава

Вели туристите доаѓаат на плажата пред мојата куќа
и после не можат да возат кајак
Таа плажа му е како мене она парче
улица на кое играв фудбал
а туристите се како колите

Минуваат во својата гласна бројност

Нѐ потсеќаат дека просторот не е наш
дури ни ако во него минуваме 
значаен дел од животот

Нѐ учат дека поседувањето и припаѓањето 
не се иста работа

Препев од хрватски: Ѓоко Здравески

Ким Симонсен, Фарски Острови

Зошто ли се разбудив утрово, во жариштето на овој 
нов милениум,

на повеќе од половина пат до пепелта.
Од соништа што се одвиваа во планини и

клисури, македонски и величествени,
и река што брза кон мочуриштата

и долините полни пеперуги,
каде што тревата се бранува во забавено движење

небаре сцена од филмот Сталкер на Тарковски.

Препев од англиски: Јулијана Величковска
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НАСТАН

„ПРО-ЗА 
БАЛКАН“ 

Од 19 до 22 септември, во Скопје, се одржа де-
веттото издание на меѓународниот литературен 
фестивал „Про-за Балкан“.

Лауреатот на наградата „Прозарт“ за авторски 
придонес на литературата на Балканот и најпре-
ведуваниот современ романски автор, Мирча 
Картареску, во Скопје беше заедно со романска-
та писателка Јоана Николае, познатиот хрватски 
писател Анте Томиќ, најчитаниот автор во регио-
нот Миљенко Јерговиќ и домашната писателка и 
книжевна критичарка Оливера Ќорвезироска. Тие 
на првата фестивалска вечер разговараа со маке-
донските писатели: Александар Прокопиев, Ермис 
Лафазановски и Владимир Јанковски. 

Гости на фестивалот беа и тројца членови на 
програмата „Скопје фелоушип“ – српскиот поет, 
есеист, литературен критичар, уредник, издавач 
и потпретседател на српскиот ПЕН-центар, Гојко 
Божовиќ, хрватската уредничка и основачка на 
литературната агенција „Корто“, Диана Матулиќ, 
и словенечкиот литературен агент Андреј Хочевар 
од „Гога паблишинг“.

На вториот ден од фестивалот во Europe House 
Skopje се одржа тркалезна маса на тема „Лите-
ратурата во време на поствистината“, на која уче-
ствуваа гостите писатели и членовите на програ-
мата „Скопје фелоушип“. Трибината ја модерираше 
Владимир Јанковски. 

– Вистинската, универзална вистина може да 
дојде само однадвор, додека зборот во себе не 
содржи цврста вистина, ами е ограничен само на 
прашањето што е вистината. Вистинити сме само 
ако се сомневаме во вистината. Ние луѓето нема-
ме вистина, туку само трагаме по вистината. Кога 
зборуваме за епоха на поствистина, сакам да пра-
шам дали имало епоха на предвистина, или во која 
епоха имало приоритет на вистината. Нема да нај-
дете такви во историјата на човештвото. Постоја-
но правиме бриколаж на нашето знаење, често и 
без факти. Утре тие факти што ги кажуваме денес, 
ќе ги оспоруваме. Тогаш што е вистината, ако не 
е нешто што никогаш не можеме да го допреме – 
рече лауреатот Мирча Картареску. 

На прашањето како е да се биде поет и издавач 
во денешната атмосфера на естрадизација, Гојко 
Божовиќ одговори: „Денеска сме сведоци на по-

стоењето на т.н. таблоиден човек кој не верува во 
никаков авторитет, ниту во научни факти, апатичен 
е и често одбива каков било дијалог. На политич-
ко поле е многу збунет, а во економска смисла е 
егоистичен потрошувач. Идеолошки гледано, тој е 
еден популист, најчесто радикален, а особено во 
големите градови гледаме многу вакви примери.“

Трибината ја заокружија литературните агенти 
и издавачи Диана Матулиќ и Андреј Хочевар. Ма-
тулиќ истакна дека темата за естрадизацијата во 
литературата не треба да се гледа негативно. „Не 
постои издавач или агент кој би одбил социјални 
медиуми или писател што се обидува да промови-
ра свое дело на социјалните медиуми. Најважно е 
што има во книгите, а социјалните медиуми, плат-
формите, фестивалите се медиум за да се стигне 
до нив. Мислам дека литературата е една од ак-
тивностите што вклучуваат многу повеќе вистина 
од оваа конкретна реалност што ја живееме“, рече 
Матулиќ.

Според Хочевар, литературата секогаш е место 
за вистината, но се чини дека таа не е нејзиното 
единствено место: „Се чини дека литературата 
е секогаш вистина, но во исто време секогаш не 
успева во својот обид да ја пренесе вистината. Се-
кое пишување има своја вистина.“

На вториот фестивалски ден во Кинотеката беше 
прикажан филмот „Устав на Република Хрватска“, 
по сценарио на Анте Томиќ, а за филмот зборуваа 
Јерговиќ и Прокопиев.

Фестивалот беше затворен со доделување на на-
градата „Прозарт“ и обраќање на лауреатот Мирча 
Картареску. Писателите читаа извадоци од нивни-
те дела, а со експериментална звучна импресија од 
филмот на Грлиќ се претставија Гоце Јованоски и 
Андреа Мирческа. Калин Терзиски се претстави со 
видеочитање на дел од неговото творештво на за-
творањето на фестивалот.

Како дел од дополнителната програма, во кни-
жарницата „Буква“ во Скопје, Александар Прокопи-
ев го претстави Гојко Божовиќ, а потоа и двајцата 
говореа за еден од најголемите писатели од овие 
простори во втората половина на 20 век, Данило 
Киш. Воедно беше промовиран  и македонскиот 
превод на книгата „Рани јадови“ од Киш. 

Интернационалниот литературен фестивал 
„ПРО-ЗА Балкан“ е во организација на издавачка-
та куќа „Прозарт медиа“, а е поддржан од ТРА-
ДУКИ, Министерството за култура, Делегацијата 
на Европската Унија, Град Скопје, Амбасадата на 
Романија, центарот „Спона“ и од Кинотеката на РС 
Македонија. 

Александра Јуруковска
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Не пишувам за литературни награди, за слава или 
за статии во весници. Секогаш сум го избегнувал 
литературниот свет што создава врева и помама. Веќе 
четири децении, од уметнички причини, пишувам 

литература изолиран, обидувајќи се на светот да му донесам 
малку убавина. Никогаш не мислев за себе дека сум писател, 
туку само човек кој пишува, не за да издава книги туку за да 
се разбере самиот себеси, „да ја разбере ситуацијата“, како 
што велеше Кафка. Литературата е единствената област на 
човековото познание која ми е достапна. Другите области: 
науката, филозофијата, религијата, математиката, ги осознав 
преку литературата. Литературата ми ги отвори очите кон 
светот, ми послужи да бидам Вергилиј во темната градина 
на Данте, полна со лавиринти и насилства. Пред да станам 
писател, отсекогаш сум бил голем читател, кој чита страсно 
сè, човек за кого книгите се сè. Во моето прво сеќавање за 
себе седам во скутот на мајка ми, додека таа ми чита од една 
огромна книга отворена пред нас. Никогаш не сум читал 
само литература. Голтав книги од секаков вид и од сите 
области, романи и поеми, алгоритамски табели и етикети 

„ЈАС СУМ ЧОВЕК 
КОЈ ПИШУВА ЗА 
ДА СЕ РАЗБЕРЕ 
САМИОТ СЕБЕСИ“
МИРЧА КАРТАРЕСКУ, ДОБИТНИК НА 
НАГРАДАТА „„ПРОЗАРТ“ НА „„ПРО-ЗА БАЛКАН“

од кутиите за детергент, статии од областа на теоријата на 
литературата и упатства за употреба на одредени лекови, 
внимателно здиплени во нивните кутии. Сè што е напишано 
ме фасцинирало и уште ме фасцинира, ме воодушевува, 
прави да излезам од реалноста и да пловам низ центарот 
на мојот ум. Можеби не пишувањето, туку читањето е 
вистинскиот позив на мојот живот. Во секој случај, мојата 
најголема љубов.

Моето пишување природно произлезе од читањето. 
[...] Почнав со пишување дневник, а дневник пишувам од 
својата 17-та година скоро секој ден. Тој е мојата втора 
кожа, најдлабокиот и најавтентичниот начин на пишување 
што ми е познат. Да се пишува дневник значи секојдневно 
да си нанесуваш болни тетоважи на целата површина 
на телото, сè додека не остане ниту еден сантиметар од 
кожата неиспишан. Во мојот дневник си ги запишував сите 
соништа на кои ќе се сетев наутро, сите визии и халуцинации, 
напишав по нешто за секоја книга што сум ја прочитал од 
мојата седумнаесетта година до денес. Од моите дневници, 
небаре гранки, се разгранија сите мои други дела, песни 
и поеми, раскази и романи, но и размислувања на темата 
литература. Сите тие дела се различни, но и си наликуваат 
преку силината на желбата за спознавање. Не сакам да 
пишувам книги кои ќе се продаваат во илјадници примероци, 
за кои ќе се пишуваат рецензии и ќе бидат наградувани. Кон 
литературната слава и популарност (ако се денес воопшто 
можни) секогаш сум бил рамнодушен. Сакам само да 
разберам зошто светот е толку сјаен, а истовремено и крвав, 
зошто самиот јас сум толку контрадикторен, зошто сите 
ние минуваме низ болскавата есен на животот, чекорејќи 
преку светкави пајажини, само за да слеземе, со искривена 
насмевка, во конечниот гроб.

Книгите што сум ги напишал во изминатите 40 години 
сега се наредени на полицата во мојата библиотека. Ги 
гледам само нивните рабови на кои се испишани чудни 
наслови кон кои е придружено моето име. Кога ги гледам, 
ме фаќа меланхолично чувство. Ги напишав за да ги 
прочитам, но сега, откако тие постојат, кога се конкретни 
и материјализирани, не можам да го сторам тоа... Тие веќе 
не се мои книги. Беа мои само додека, ред по ред, сум ги 
пишувал, на рака, исцртувајќи ја секоја буква со врвот на 
пенкалото, смеејќи се и плачејќи над секоја страница. Ги 
читав пишувајќи ги, затоа што тоа го прави писателот – 
пишува/чита. Но откако ги зема в рака издавачот, книгите за 
мене засекогаш се отуѓуваат.

[...] Воопшто не се грижам што на светот сè помалку се 
чита, дека младите скоро и не читаат, дека агресивната 
идеологија го потисна богатството на уметничкото дело. 
Луѓето кои не читаат, не знаат што губат. Ниту едно друго 
човечко искуство не е покомплексно од читањето, ниту 
една уметност не бара поголема креативност од страна на 
тој што ја консумира. Читателот никогаш не е пасивен, тој со 
помош на сопствениот внатрешен материјал ја реконструира 
содржината на книгата. Книгата е дете родено од два ума, 
кои се наоѓаат од едната и од другата страна на страницата 
– огледало: умот на писателот и тој на читателот. Не постои 
голем писател без голем читател. Што се однесува до мене, 
затоа што пишувам првенствено за да се прочитам самиот 
себе (како и тие налик на мене), и понатаму ќе пишувам 
литература, па дури и ако никој повеќе нема да чита, па дури 
и да останам последниот човек на земјата. Не се плашам 
за судбината на литературата, само ги жалам оние кои 
едноставно се откажаа од оваа боговска храна.

(Извадок од говорот по повод добивањето  
на наградата)

...
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ПОЕЗИЈАТА НИЗ НЕКОЛКУ ВИДУВАЊА

а пишуваш или размислуваш за поезијата е слично 
како да беседиш за сонот или за недостижното. Овој 
пат целта не е нејзино глорифицирање, туку потре-
бата да се разоткријат некои веќе не толку скриени 

проблеми што ги чувствуваме речиси сите. 

Проблем бр. 1
Живееме во време во кое секој кој ќе напише песна се про-

гласува за поет, а оној што ќе отпечати книга веќе е етабли-
ран автор. 

Каде згрешивме и што може да се промени? Можеби ни 
недостига стеснета дефиниција за тоа што значи да се биде 
поет/поетеса, а што обид да се стаса дотаму. 

На македонското поетско опстојување му недостига кри-
тична маса. Критиките, вообичаено, се воспеви на твореш-
твото, и покрај тоа што сме свесни за продуцираниот неква-
литет што сѐ почесто доминира низ објавените дела.

 Дали причината лежи во тоа што не сме доволно моќни 
и искрени, ниту пред себе ниту пред „поетот“, да признаеме 
дека некои граници постојат токму заради спречување на 
влезот? Таа колебливост, како еден од факторите, придоне-
сува да имаме шаренило од автори и самопрогласени поети.

 Убава е помислата дека целото општество се поетизирало, 
си нашло вентил, нашло начин како да комуницира со светот, 
но да бидеме искрени – такво поетско настроено општество 
ниту има ниту може да постои. Заради тоа и боите имаат свои 
нијанси. Отворената можност секој самостојно да издаде кни-
га, па дури и без претходна рецензија, предговор, поговор, при-
донесува зачестен влез на автори споменати погоре.

Проблем бр. 2
Во светот на поезијата секој дејствува самостојно закопан 

во свои ровови и ретко, речиси никогаш, нема комуникација 
заради промовирање на туѓото. Што сакам да кажам? Една 
наша позната поетеса еднаш ми рече: „Онаму каде што еднаш 
стасав не можам повторно, но мора некој да ме следи, зашто 

Македонија е таа што ја претставуваме“. Арно ама, не размис-
луваме сите така. Повеќе наликуваме на „После мене потоп“. 

Се создава некое егоцентрично, егоистичко себеполнење 
и нема простор за ширење на кругот. Можеби поради тоа 
остануваме во некоја матрица и одвреме-навреме чукаме 
на иста врата зад која знаеме дека сè уште стои некој наш 
пријател поет кој без проблем ќе се нафати да напише неш-
то за нашето творештво или да ни покаже дел од правецот 
за да тргнеме некаде надвор.

Опстојуваме во некои кругови што си ги цртаме со луѓе 
блиски на менталниот ни склоп и седиме стуткани само да 
не ни се прошири местото и да фатиме да се губиме меѓу 
себе. Да не заборавиме дека постои и друга категорија пое-
ти кои нашле патеки надвор од кругот и добредојдени се во 
секоја матрица оти си закачиле признание дека се „отворачи 
на нови порти“ и секој сака да биде во нивно присуство.

Проблем бр. 3
Праксата покажа дека не е доволно еднаш во годината да 

направиме некој настан посветен на поезијата и да сметаме 
дека таа живее и дека редовно ја консумираме. Потребно 
е секојдневно вбризгување доза поезија на човештвото, 
преку медиумите или преку некој друг начин што треба да 
се изнајде. Ние, поетите, треба заеднички да ја чествуваме 
поезијата, зашто е нишка што нѐ поврзува и истовремено нѐ 
прави свои, поразлични од другите. Различноста треба да 
ни биде мотивација, а не деградација на „занаетот“. 

Замислете поетите да ја насочат поезијата кон секојдне-
вието и да ја има буквално секаде, почнувајќи од радио, те-
левизија, приврзок за клучеви со стихови за убавината итн. 
Сведоци сме дека ниту зборот ниту мислата немаат свој ме-
диум што редовно ќе ги емитува овие позитивни сигнали до 
публиката. Напротив, сите станавме заточеници на политич-
ката агресија и пандемиското отуѓување на луѓето. Време 
е да се најдеме макар и на половина пат за да ја оживееме 
поезијата и да го извадиме на површина она што е квалитет-
но и достојно да цути, одвојувајќи го од каколот. 

СТАВ

Д
Вања Изова Велева
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„ЖАНРОВИТЕ СЕ 
ПОМАЛКУ ВАЖНИ, 
НАЈВАЖНО Е ДА ИМАТЕ 
ДОБРО РАСКАЖАНА 
ПРИКАЗНА“

о рамките на седмото издание на Фестивалот на 
европската литература „Букстар“, „Genresis – наста-
нување или не-станување?“ (кованица од зборовите 
„генеза“ и „жанр“), беше одржана дискусија „Кни-

жевни жанрови: систем или креативен хаос“, модерирана од 
Соња Стојменска-Елзесер. Своите размисли и ставови ги спо-
делија гостите Сјон од Исланд и Софија Лундберј од Швед-
ска, како и македонските автори Иван Додовски и Билјана С. 
Црвенковска. Овој настан беше организиран во соработка со 
Друштвото на писателите на Македонија.

Воведното прашање на Стојменска-Елзесер: кој е нивниот 
жанр, каде се чувствуваат најмногу дома и дали се свесни за 
жанрот за време на пишувањето на своите дела, беше про-
вокативно за учесниците во дискусијата. 

Исландскиот писател Сјон подвлече дека верува един-
ствено во добро раскажана приказна, дека таа е задолжи-
телна за нејзиниот опстанок: „Од почетоците литературата 
има цел да го задржи вниманието на читателот. И воопшто 
не е важно во кој жанр е раскажана приказната. Лично сум 
преминувал од еден во друг жанр во една иста книга, во 
еден пасус, па дури и во една реченица. Не сум размислувал 
за жанрот, така што во секоја моја книга ќе најдете барем пет 
различни жанрови“. 

За Лундберј, луѓето имаат тенденција да ги категоризираат 
работите, да ги ставаат во одредени кутии, да ги редат на по-
лици, и тоа не само кога станува збор за литературата туку и 
за релијата, храната, културата воопшто: „И тука се појавува 
опасноста да се заборави на поединецот. Се трудам да не 
мислам на жанрот, многумина велат дека пишувам љубовни 
романи, а всушност ниеден мој роман не е љубовна приказ-
на, иако сите се полни со љубов. Повеќе мислам на ликовите 
отколку на жанрот, како да ги развијам нивните карактери-
стики во подолг период“. 

За Додовски, расправата за жанровите е стара колку што е 
стара и расправата за тоа што е литературата. „И тоа постоја-
но се менува, постои напрегнатост во односот меѓу оној што 
пишува и оној за кого пишува. Сите ние настојуваме да пра-
виме типологии и да ги категоризираме работите и поради 
тоа се создаваат очекувања за тоа во кој жанр е напишана 
една книга, па дури и за тоа на кој литературен вид и род 
припаѓа. Но тоа е само еден идеал во умот на писателот и во 
умот на читателот.“ Додовски нагласи дека некои автори се 
придржуваат до чистата форма и тие често се комерцијални, 
а други ги поместуваат границите на жанрот, и тоа се главно 
големи автори.

– Одредени автори намерно ги поместуваат границите на 
жанрот, за да го изненадат читателот. На пример, Шекспир 
е голем автор меѓу другото и поради тоа што, иако се вели 

дека пишувал историски драми, всушност од неговите 38 
драми само една е историска, тоа е „Бура“. Другите не може 
жанровски да се определат. Тој намерно го правел тоа, како 
некој вид субверзија, за да го изневери и изненади читате-
лот – рече Додовски. 

И Црвенковска се согласи дека е најважно е да го изнена-
диш и да го маѓепсаш читателот:

– Во моите дела има барем по неколку жанрови, од лирика, 
преку сценарио, до фантастика... Сето тоа е смислено и не е 
случајно. Приказните треба да имаат боја, мирис, вкус, фор-
ма, мора да се користат сите тие елементи, и таа суптилна 
прошетка низ жанровите е со цел да го повлече читателот. 

Фестивалот претстави 8 европски актуелни автори, а меѓу 
нив и академик Влада Урошевиќ и неговото дело „Viola 
arsenica“. Овој настан беше организиран во соработка со 
МАНУ и издавачката куќа „Готен“.

– Книгата е раскошен мозаик од луцидни согледби за 
поезијата. Содржи шеесетина текстови што се создава-
ни во последните шест децении. Овој џиновски колаж од 
жанровски различни текстови, обединети околу поезијата, 
се состои од пригодни беседи за поезијата, компаративни 
студии, ретки илустрирани анегдоти, мајсторски раскажани 
приказни и сведоштва за писатели и уметници, делови од 
коресподенција, песни од одредени поети... Оваа мини ан-
тологија се чита во еден здив, но истовремено е и книга што 
се чита многупати, ретка книга во денешната хиперпродук-
ција. Урошевиќ успева да изненадува и преку јазикот што го 
користи, но и преку темите и прашањата што ги поставува, 
а првото е секако: Што е тоа поезија? Тој вели дека поезија-
та ја сфаќа како врска на сѐ во природата, што е впрочем и 
лајтмотив на книгата – рече Мартиновски во своето изла-
гање за делото„Viola arsenica“ .

Фестивалот „Букстар“ беше заокружен со претставување-
то на Миодраг Мајиќ од Србија, годинашниот добитник на 
наградата „Букстар 2021“ за најактуелен наслов меѓу две 
фестивалски изданија за политичкиот трилер „Островот на 
пеликаните“. Наградата ја доби пред сè поради храброста да 
пишува за теми актуелни не само за родната земја туку и за 
регионот во кој живееме, но и поради жанровската оригинал-
ност, што беше во духот и на годишнава фестивалска тема.

„Букстар“ e прв фестивал на европската литература кај 
нас, организиран од издавачката куќа „Антолог“. Во рамки-
те на оваа манифестација, која започна во 2015 година, а се 
одржува секоја есен, се вклучени гостувања на странски и 
на домашни автори, Саемот на европската литература, про-
моции, дискусии, музички настапи и други настани од поле-
то на културата, со што се отвораат теми кои ги објаснуваат 
културолошките промени преку книжевноста.

Александра Јуруковска

В

КНИЖЕВЕН ФЕСТИВАЛ БУКСТАР #7
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ГУТЕНБЕРГОВСКИОТ 
МИКРОЧИП НА ПРОФ. 
ВАНГЕЛОВ

ога ја примив веста за заминувањето на професо-
рот и писател Атанас Вангелов, запишав: „Згасна 
уште едно македонско книжевно соѕвездие, по 
оние на Блаже, Анте, Петре, Гане... Вангелов потро-

ши најголем дел од својата вулканска ерудитска енергија 
да осветли свои современици, од највозрасните до најмла-
дите. Не само што беше стручно херменевтички суверен и 
прв во осветлувањето туѓи крупни дела, туку тоа често го 
правеше и на штета на своето уметничко творештво, кое сѐ 
уште не е доволно оценето“. 

Се кажа многу за него по повод неговата смрт: дека е мо-
нументална фигура на нашата филологија, дека е нашиот 
балкански Јакобсон, нашиот Тодоров, и добро е што неш-
то за таа негова монументалност се виде и преку доделу-
вањето на наградата „11 Октомври“ за животно дело, при 
што претежна фактот дека во последниве две години про-
фесорот Вангелов напиша две капитални студии за вели-
канот Блаже Конески: едната за неговата поезија, а другата 
за неговата филолошка критика.

Но јас овде сакам да кажам за него нешто сосема лич-
но. Прво: тој е човекот кој ми го даде лебот в рака. Тоа се 
случи вака. Бев студент на Катедрата за општа и компа-
ративна книжевност и паралелно работев за некој денар 
како уредник на културната рубрика на „Студентски збор“. 
Во „Студентски збор“ и во „Разгледи“ објавив серија остри 
критики, зашто како на млад човек ми се чинеше важно да 
се издвои она што не е книжевност од она што е. Делумно 
на тоа ме поттикнаа и критиките на професор Вангелов, кој 
тогаш лично не го познавав, но знаев дека е прво македон-
ско остро критичко перо. Знаев дека е многу образован и 
дека го почитуваат и оние кои со него полемизирале (а не 
си поминале добро во тие полемики). И еден ден, по една 
таква моја негативна критика за виден македонски поет, 
објавена во „Студентски збор“, ме сопре професорот на из-
лез од бифето на Факултетот. Ми рече: „Одлична критика“. 
Ми ласкаше тоа, ама веќе следната реченица ме попари: 
„Само не разликуваш метонимија од синегдоха, на крајот 
од текстот имаш грешка. Среќа, имаш одлична интуиција, 
па не си утнал во судот. Но на секој вредносен суд треба 
да му претходи точен дескриптивен суд, а ти тоа го не-
маш“. Се сеќавам дека потоа ме повика во неговиот каби-
нет, извади една книга од Роман Јакобсон и Морис Хале 
на хрватски („Темели на јазикот“) и ми рече: „Земи, внатре 
има сѐ за метонимија, метафора и синегдоха“. „Вам не ви 
треба?“ прашав. „Ја имам на француски“, рече. „А имам и 
исписи“, додаде и извади нешто што тогаш не го разбрав: 
обичен коверт за писма. Погледнав прашално, а тој го отво-
ри ковертот и од него извади десетина ливчиња, отчукани 
на машина. „Кога читам, го потцртувам најважното. Потоа 
тоа што е најважно го пречукувам и на крајот од цитатот 
го пишувам бројот на страницата. И потоа ги ставам тие 
испишани најважни места во коверт. На ковертот пишувам, 
наместо адреса: име и презиме на авторот, наслов на кни-
гата, година на издавање и издавач, а под тоа – содржина 
на исписите“. И потоа ми го даде ковертот и јас на местото 
од адресата читав (отчукано на машина): 1.1. дефиниција 
на синегдоха; 1.2. примери за синегдоха; 2.0. дефиниција 
на метонимија; 2.1. метонимија како пол на јазикот... А тој 
рече: „И кога ми треба дефиниција за метонимија како пол 
на јазикот, го земам ковертот, барам на лицето каде е содр-
жината, гледам дека е под 2.1., го отворам ковертот и таму 
ми е цитатот од книгата, со број на страница. Така штедам 
простор и време: наместо да влечам 20 книги некаде каде 
што сакам да пишувам, земам 20 коверти, што не е исто“.

Свеста ми се виеше. Веќе немаше ни трага од онаа моја 
самоувереност, дури и повреденост на суетата кога ми 
рече дека не разликувам метонимија од синегдоха. Ова 
се случуваше во време кога НИКОЈ во Македонија нема-
ше уште компјутер; сите работевме на машина. Дури сега 
сфаќам дека тие коверти на професорот Вангелов беа 
исто што и микрочиповите денес. Ако на денешен микро-
чип со големина 1 х 1 сантиметар може да се смести цела 
Вашингтонска библиотека, тогаш во обичен џеб од палто 
можеше да се сместат 50 коверти, односно 50 прочитани 
книги. Професорот Вангелов во кабинетот чуваше околу 
стотина такви коверти-книги, а кога првпат отидов кај него 
дома, видов уште стотици!

Од тој ден, сфатив дека сум нула; дека ништо не знам. Го 
усвоив неговиот метод. И кога потоа дојдоа компјутерите, 
и јас и професорот продолживме со правење исписи, сега 
компјутерски. Но читањето и селекцијата на битното од 
небитното не можеше да го направи компјутер, тоа мора-
ше да го направиме ние. Ни олесни само што имаше опција 
„барај“ (ќе впишеш збор и компјутерот ќе ти покаже каде 
се споменува во исписот). И денес го користам тој метод. 
Ковертите ми се внесени во компјутерот, а ги имам и испе-
чатени, за секој случај.

Венко Андоновски

Омаж: проф. д-р Атанас Вангелов (1946 – 2021)

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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Кога професорот виде дека и јас така работам, многу се 
израдува. Потоа се немавме видено подолго време. Јас 
дипломирав на Катедрата за општа и компаративна кни-
жевност, како студент на генерацијата на Филолошкиот 
факултет, и ја добив наградата „Атанас Близнакоф“ за нај-
добар студент. И бидејќи имав огромна желба да бидам 
професор (не ми се остануваше новинар во „Студентски 
збор“, а татко ми децидно ми стави до знаење да не по-
мислувам на „Нова Македонија“ поради непотизам), решив 
да тропнам на вратите на сите мои тогашни професори и 
најотворено да прашам: „Сакате ли да ви бидам асистент?“ 
Тоа и го сторив. Кога одев по ходникот во кој беа кабине-
тите на моите професори, ме сретна професорот Вангелов 
и ме праша каде одам. Му реков: да видам кој ќе ме прими 
за асистент. Тој само се насмевна и си влезе во својот ка-
бинет. 

Резултатите беа разочарувачки: сите професори ми ре-
коа дека би им било чест да им бидам асистент, дека мно-
гу ме ценат, ама место за асистент – нема. Некои, рака на 
срце, само што беа избрале свои асистенти. Меѓутоа, сите 
ме гледаа малку чудно, како да сум се мрднал од умот. 
Мене не ми беше грижа, зашто навистина сакав да бидам 
професор и без тоа животот ми изгледаше промашен. 

Фати лето, мене ме фати депресија, и веќе се готвев од 
есен да се вратам на новинарското (уредничко) место во 
„Студентски збор“. Се помирив со тоа дека цел живот ќе си 
останам новинар. Во таков очај, заминав на Струшките ве-
чери на поезијата. И тогаш се случи: на една маса седевме 
јас и Славе Ѓорѓо Димоски. На другата маса седеше про-
фесорот Атанас Вангелов со еден господин, кој говореше 
хрватски. Пиеја хрватски шток, од шише. Славе ми рече 
дека тоа е Анте Стамаќ, професор по Теорија на книжев-
ност. Мене нозете ми се потсекоа: ја имав читано неговата 
„Теорија на метафората“ и многу добро знаев кој е. Сигурно 
сум изгледал очајно, зашто едно време професорот Ванге-
лов се сврте кон мене и рече: „Што стана со асистентското 
место? Те шутнаа? Е па, се плаќа цена за негативна кри-
тика!“ и се насмеа како да му е сѐ јасно. Потоа ме покани 
да седнам со нив, ме запозна со Анте, кажа убави зборови 
за мене и на мое изненадување, го праша: „Анте, имаш ли 
место од есен за ова момче, да го менторираш на постди-
пломски?“ Професорот Стамаќ рече: „Тој ти е асистент?“ 
„Да“, рече професорот, и јас погледнав колку имаат ис-
пиено од шишето. Кога Стамаќ замина, погледнав во про-
фесорот прашално. А тој ме праша: „Сакаш ли да бидеш 
асистент кај мене, на хрватска книжевност?“ „Се разбира“, 
реков. И цел живот ќе помнам што ми рече: „Што изгледаш 
така како да имаш понуда од НАСА, кога имаш понуда од 
мене, од АтаНАСА?“ и се засмеа. Често си играше духови-
то, каламбурски со зборовите. И потоа рече: „Морам да го 
прашам Гане, кој ме избра мене, и ако тој даде благослов, 
ти распишувам конкурс“.

Си заминав со чувство дека еуфоријата ќе испари заедно 
со алкохолот. Но, по еден месец, ми се јави секретарката 
на Факултетот, госпоѓа Марија Исајловска, да ми каже 
дека е распишан конкурс за помлад асистент и дека тре-
ба да поднесам документи. Така станав помлад асистент 
на професорот Вангелов, а веќе истата есен се најдов во 
Загреб, на постдипломски студии кај Анте Стамаќ. Ви се 
верува ли? 

Бидејќи потоа деценија и пол бевме нераздвојни циме-
ри во неговиот легендарен кабинет (низ кој често минуваа 
најголемите македонски писатели и интелектуалци), знам 
дека доаѓаше на работа пеш околу 7 часот и работеше до 
14. И јас со него. Имавме две источногермански огромни 
машини за пишување, високи 40 сантиметри, како дре-
бонг-машини за машинбравари, кои штракаа како митра-
лези. Во тој период не примавме гости, и тоа го знаеја сите. 
Кога ми даде клуч од кабинетот, сакал-нејќел, ја прифатив 
неговата „агенда“. Само благодарејќи на тоа и магистрирав 
и докторирав експресно брзо: ако работиш седум часа, и 
ако разговор и пијачка се дозволени дури по 14 часот, не 
може да не напредуваш. И воопшто не се изненадив кога 
наскоро професорот ми откри дека тој, всушност, станува 
порано, и дека работи најпрвин дома, од 4 до 6 часот! Тоа 
беа вкупно 9 часа секојдневна работа врз себе! Тоа темпо 
го задржа до последниот ден. На три дена пред смртта ѝ 
побарал на колешката Кристина Николовска (негова неко-
гашна асистентка, а сегашен професор по Теорија на кни-
жевност) да му купи молив и да му го однесе во болница-
та. Како што реков: не можеше да чита ако не потцртува и 
ако не бележи битно од небитно. Така и почина: со книга и 
молив во рака, како големиот Аугуст Шеноа, „човекот-епо-
ха“, кого го ценеше со особена почит, кога предаваше Нова 
хрватска книжевност. 

И Вангелов беше човек-епоха. А за тоа што ми го откри 
гутенберговскиот микрочип на научната работа (ковертот 
со исписи) и што ми го даде лебот в рака, не ќе можам да 
му се оддолжам ни на овој, ни на оној свет. Е, драг мој про-
фесоре! На лицето од ковертите имаме многу испишани 
адреси: Роман Јакобсон, Жерар Женет, Цветан Тодоров, 
Жан Бодријар, Жак Лакан, Јулија Кристева... Дали ја ис-
пишувавме адресата на науката? И дали на таа адреса на 
науката треба сега да ти пишувам? Зашто ти си таму каде 
што писмата не стигаат, а науката е секако таму, одамна 
стигната, штом и ти си таму. 

 Твој Венко Андоновски

Од одбраната на докторатот на В. Андоновски

Дома кај В. Андоновски, со Аница и Атанас Вангелови
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 ЧЕДО ЈАКИМОВСКИ – ПОЕТ НА 
ЛИРСКАТА ПЕРФЕКЦИЈА

есните на овој наш велик лирски мајстор и денес 
претставуваат една од најскапите мои лектири, 
вистински празник, голема читателска свеченост. 
Уште пред да земам в раце книга со негови стихо-

ви, како да започнуваат во мојот дух да шумат вечните лес-
новски борови, како да се соединуваат стварноста, сонот и 
магијата од овие две неразделни области и сфери. Тоа го 
може вистински втемелената лирска песна, така дејствува 
врз расположението атмосферата што зрачи, што незапирно 
еманира од стихови исковани од духовна твар и од ехото на 
внатрешните длабински шумови во човечката природа. Овие 
знаци, кога спонтано ќе се излеат од средбата со некој стих, 
со цела песна или со севкупното творештво на некој автор, 
претставуваат сигурен знак дека станува збор за поет со ис-
конска енергија, со предиспозиција, или со талент, како што 
тоа вообичаено се нарекува во книжевната комуникација. А 
Чедо Јакимовски е типичен, неповторлив пример за тоа како 
еден поет се раѓа, како ѝ е обречен на својата уметност на 
песната. За него со право може да се употреби оној прецизен 
израз на неговиот голем пријател, врховниот наш поет Миха-
ил Ренџов, а имено, дека Јакимовски пишува како што дише. 

Моето искуство од комуникацијата со Јакимовски е обе-
лежано со нашата прва средба. Всушност, тоа воопшто не 
беше средба, тоа беше само миг на моја фасцинација што пр-
впат гледам вистински поет, лиричар за кого со месеци пред 
тоа само слушав дека имал литературно читање во некоја 
гимназија или на некоја од културните сцени во тогашното 
Скопје. Како ученик во гимназија започнав да ги посетувам 
редовните литературни средби во Домот на градежните 
работници, едно од култните места каде што се собираа 
младите афирмирани писатели. На едно од тие вечерни ли-
тературни читања, некој од пријателите ми шепна: „Ене, оној 
таму е поетот Чедо Јакимовски“. Можете да си замислите 
во каков празник се престори таа вечер за мене, ученик што 
пишува песни и што сонува голема книжевна иднина. Во ис-
тата сала со мене таа вечер седеше еден млад но популарен 

поет, млад човек, кој ја имал среќата песните да му ги отпе-
чати голема издавачка куќа, неговата книга да оди од раце 
в раце меѓу учениците и студентите. Тоа беа години кога во 
текот на една издавачка година само еден или двајца млади 
поети ја добиваа таа привилегија да ги воведат во светот на 
официјалната литература со печатење на нивна прва кни-
га, па оттука и појавата на млад автор се доживуваше како 
вистински празник. Во случајот со Чедо Јакимовски, пак, не 
стануваше збор само за успешно дебитирање, туку веднаш 
стана јасно дека во современата македонска литература 
влегува вистински мајстор кој ги прескокнал чиракувањето 
и наукувањето како лирски калфа. Јакимовски силовито се 
наметна како несомнена книжевна посебност, автор од кој 
нашата литература очекува големи идни влогови. А тие вло-
гови не се мереа со бројот на песните и на книгите, туку со 
силата, со единственоста и со рангот на секој стих, на секоја 
песна, на секоја негова книга исполнета со раскошен ритам, 
со мера за досипување емотивна доза, со чувство за свежа 
рима... 

Затоа денес, иако имаме чувство дека поезијата на Чедо 
Јакимовски не е доволно прочитана и оценета, можеме да 
бидеме задоволни со местото што овој поет на лирската 
перфекција го има не само во нашите читателски претста-
ви туку и во најстрогата хиерархија на македонските поети. 
Зарем може денес да се замисли антологиски избор, се раз-
бира, оној со најстрогите можни критичарски критериуми, а 
песните на Чедо да не заземат едно од највидните, најистак-
натите места!? Затоа воопшто не треба да се замислуваме 
околу блескавата книжевна иднина на овој наш маестро на 
лирската песна, да не се грижиме околу отсуство на суптил-
ни и прецизни толкувања и анализи на неговите песни. Еве, 
ни доаѓаат голем број талентирани, образовани, љубопитни 
претставници на помладите генерации во чии раце сè поче-
сто можат да се видат блескавите лирски збирки на нашиот 
поет. Зарем овие прекрасно обмислени, покренати органи-
зирани лирски празници во чест на Чедо во неговото Крато-
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во не сведочат за континуираниот интерес за одржување на 
трајниот пламен на интересирање за магијата на поетското 
писмо на Чедо Јакимовски!? Зарем е тешко да се забележи 
дека овде, освен нас постарите, познајници, современици и 
пријатели на поетот, катагодина чинодејствуваат голем број 
млади вљубеници во лирската опсесија!?

Се разбира, овие се само реторички прашања и тие овде 
имаат недвосмислена улога на позитивни одговори. А тоа 
бездруго значи дека овој потпален пламен на љубопитство 
кон неговото поетско дело доволно брзо се шири и го ос-
ветлува лирското писмо на Јакимовски, го приближува до 
оние творци и читатели што ја немале привилегијата да 
бидат негови современици и кои сепак се задоволни што 
се современици, а некои од нив и создавачи на легендата 
за овој незаборавен творец, мајстор кој и за нас, неговите 
современици, уште додека беше меѓу нас, како да придо-
биваше својства на легенда, барем можам да посведочам 
за себе и за уште неколкумина мои врсници, денес препо-
знаени како авторитети во современата македонска ли-
тература. Секој од нас, секој од вас овде, ја слуша во себе 
таинствената, света музика на неговите стихови, тоа е ри-
там кој толку неочекувано и толку свечено проби во нашата 
лирска мапа и остана да трае со непоместливо ехо. Секој 
помни барем слика, метафора, лирски врв што вртоглаво 
се крева над емотивниот пејзаж и може да ги сподели со 
соговорниците што исто така се благодарни што го имаме 
ова блескаво лирско писмо. Овде со вас, како мој поттик за 
нов прочит, како исповед по враќањето од поетските пре-
дели на неговата лирика, да споделам барем неколку такви 
искази-блесоци што трајно остануваат во сеќавањето. Си-
гурен сум дека секој од вас спонтано ќе ја поткрене главата 
угоре кога ќе се присети на стихот:

 Источните планини блескаат како кубе.
 Гледајте врвен потег во создавање незаборавна сли-

ка-споменик, на извишена претстава во која е спроведена 
мајсторска постапка на крајна, но ефикасна редукција на 
вербалниот материјал. Таму, имено, не се спомнуваат на-
трупаните повеќегодишни снежни наноси на планинските 
врвови, туку е оставено во духот на читателот да се појават 
тие слики на снежната белина, зашто нив ги повикува бле-
сокот на планинските вериги, тоа се искрењата на снеж-
ните појаси горе што се осветлени од утринското сонце. 
А и секој читател што има големо искуство со сложените 
лирски производи може да остане маѓепсан, секој луциден 
толкувач на слоевитите песни може да остави критичарски 
запис со голема инвентивност кога на самиот почеток на 
сонетот „Лажно море“ го пречекува исклучителна, крајно 
ретка, величествена слика:

 Море златен блесок на тигрова кожа.
Откако знам за себе им се восхитувам на големите песни 

од нашите големи поети, на поети од други јазици, но ваква 
извишеност, ваква возвишеност во недогледниот пејзаж на 
еден поет досега не сум сретнал. Ова, се разбира, не е пот-
турнување настрана на нашите и на странските раскошни 
поетски писма, ова е само непоткуплив восхит од потезите 
на еден ретко споредлив мајстор на сопствената уметност. 
И не се само сликите што ја искреваат, што ја огреваат оваа 
апартна лирика! Помисли, замисли, размисли, исповеди, за-
чудности и прецизни согледувања на светските феномени, 
проникнување на она што во обичниот разговор едноставно 
го именуваме како живот, ги исполнуваат меѓупросторите 
од една до друга слика, па ставени во таква рамка, во таков 
контекст, дури и вообичаените искази, дури и варијациите 
на општи места во оваа лирика добиваат сјај на единствено 
согледување, како да се обрабени со хало на несекојдневна 

мудрост. Затоа, кога ќе го прочитаме последниот стих од 
сонетот „Јас не знам...“:

Сè полека гасне, Ништо вечно не е,
ние тоа го примаме како зачудност пред еден инаку 

општопознат животен факт и сепак уживаме како во совр-
шена новост, особено што во нас и натаму работи насловот 
кој предупредува со една сугестивна скромност и искре-
ност. На крајот, да не испуштиме да укажеме на еден степен 
повисоко во сигурноста на мајсторските потези, кога поетот 
пристапува кон спрегнување, кон поистоветување на два-
та претходни начина на градење ефекти, па житејските 
согледби, искуства, искушенија и сознанија ги вградува во 
моќна слика. Еве само еден пример:

 Светот е огромно ѕвездено стадо
 До задниот здив светлоста што ја брсти.

Поезијата на Јакимовски има голема привлечна моќ и таа 
просто повикува на анализа, на препрочитување, на тол-
кување и на разјаснување на нејзините слоеви и на очи-
гледните или подзасолнетите ефекти, така што дури и на 
еден ваков специјален собир критичарот добива желба 
да продолжи да ги коментира квалитетите на ова, реков, 
апартно лирско писмо. Се разбира дека таквиот пристап е 
соодветен за поинаков вид собири, за семинари и симпо-
зиуми на кои специјалисти по прашања од уметноста на 
поезијата ги изнесуваат своите согледувања до кои дошле 
преку долготрајно проучување на резултатите и уметнич-
ките вредности и квалитети на соодветно книжевно дело. 
Затоа сега ми преостанува да укажам на она што не само 
што не смее да се одмине и да се заборави туку што тре-
ба постојано на ваквите средби да се повторува, за да се 
освежува нашата благодарност за прекрасната, би рекол 
дури и лековита идеја, на групата творци и познавачи на 
поетското дело на нашиот Чедо, група на чие чело се наоѓа 
неуморниот интелектуалец Живко Кондев. Придонесот 
што тие го даваат за одржување на меморијата за исклу-
чителноста на лириката на Јакимовски е рамносилна со 
значењата на книжевните анализи и толкувања од страна 
на книжевните критичари и есеисти. 

(Беседа во чест на Чедо Јакимовски, одржана на Поет-
ската манифестација „Лесновските ѕвона“. Кратово, 
6.11.2021 г.)
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вој избор содржи шест наслови што беа из-
брани како најдобри меѓу дваесет и пет нови, 
необјавени и неизведувани драмски дела на-

пишани на македонски јазик, кои беа пријавени на 
конкурсот на Еуродрам – Европската мрежа за совре-
мена драма и превод во јануари 2020 година. Изборот 
го направија членовите на Македонскиот комитет на 
Еуродрам: Иван Додовски, театролог, писател и про-
фесор по критичка теорија и литература на Универзи-
тетот Американ колеџ Скопје; Фроса Пејоска-Бушеро, 
преведувачка и професорка на Институтот за ори-
ентални јазици и цивилизации во Париз; Александар 
Зицман, преведувач и предавач на Катедрата за сла-
вистика на Универзитетот во Виена; и Катерина Ко-
цевска, актерка и драмска писателка, директорка на 
Драмски театар од Скопје. Во најтесен избор влегоа 
драмите „Грејс Кели не пие бамбус“ од Давор Стоја-
новски, „Помеѓу змејот и неговиот бес“ од Сашо Ди-
моски и „Саатот“ од Лидија Митоска-Ѓорѓиевска. Ова 
издание вклучува уште три други текстови, кои беа 
рангирани во поширок круг: „Деспот Кољ“ од Атанас 
Вангелов, „Трогледало“ од Ана Стојаноска и „Белеш-
ките на немиот писател“ од Никола Кузелов. Со тоа 
се нуди можност за еден синоптички увид во најнова-
та драмска продукција на македонски јазик, која по-
кажува не само генерациска, тематска и жанровска 
разновидност ами и творечко проникнување со нај-
доброто од современата светска драматургија. 

„Грејс Кели не пие бамбус“ е драмски текст на награ-
дуваниот романописец Давор Стојановски (р. 1987). 
Тој е автор на уште две драми: „Буна на времињата“ 
(2005) и „Болка“ (2006). Објавена е само првата, а вто-

ЕУРОДРАМ – ИЗБОР НОВИ МАКЕДОНСКИ 
ДРАМИ 
Иван Додовски

рата била изведена двапати во галеријата „Мала ста-
ница“ во Скопје во рамките на Фестивалот на урбани 
уметности во 2006 година. Најновиот драмски текст 
на Давор Стојановски „Грејс Кели не пие бамбус“ е 
неореалистична драма на нестабилни љубовни рела-
ции и трауматични животни искуства. Вахел и Анабел 
опстојуваат во замрена врска врз која демне сенката 
на љубовта на Вахел кон неговата поранешна девојка 
Марија. Кога оваа ненадејно ќе се појави во нивната 
куќа заедно со нејзиниот брат, на сите им станува 
„тесно и задушливо“. Вахел првпат дознава за братот 
на Марија, кросдресер, кој се претставува како Грејс 
Кели. Со нарушен сексуален идентитет, тој е заглавен 
во душевна болница, каде што трпи малтретирање 
од посесивната негувателка Танија. За да го извлече 
својот брат од тој пекол, Марија го заведува управни-
кот на болницата. Но, кога кај него не успева да најде 
разбирање, таа го убива и решава да го киднапира 
братот. Така, во куќата на Вахел и Анабел се појаву-
ваат Грејс Кели, Марија и трупот на нејзиниот несуден 
свршеник, а нив ги следи и избезумената Танија. Сите 
ликови како да сакаат да покажат еден заштитнички 
однос кон Грејс Кели, но на крај се чини дека дејству-
ваат гонети од сопствените трауми и егоистични стра-
сти. Отклон од таа неореалистична тегобност доло-
вена низ силни, развиени дијалози се сцените во кои 
трупот станува и игра, а Грејс Кели ја кажува својата 
верзија на приказната. Така се гради една тенесиви-
лијамовска атмосфера на растечка напнатост што 
експлодира во непредвидлива завршница. И покрај 
повремената употреба на скопски жаргон, оваа драма 
не е вкотвена во македонскиот контекст: таа поскоро 
упатува на една општа состојба на духот на новото 
време и на истрошената цивилизација во која траума-
та и желбата се рециклираат во флуидни, бесмисле-
ни, грчевити игри на редефинирање на идентитетот и 
љубовта кои сеедно завршуваат во распад. 

За разлика од строгата структура на интимистич-
ката драма на Давор Стојановски, текстот „Помеѓу 
змејот и неговиот бес“ од Сашо Димоски е фрагмен-
тарно драмско истражување на улогата на шутот 
во разни ситуации и културно-историски контексти. 
Сашо Димоски (р. 1985) е познат како прозен писател 
и автор на неколку драмски текстови, од кои повеќе-
то се премиерно играни на сцената на Народниот те-
атар во Велес, каде што тој работи како драматург. 
Во второнаградениот текст од конкурсот на Еурод-
рам, со наслов „Помеѓу змејот и неговиот бес“, Сашо 
Димоски нуди, како што самиот вели, „куса историја 

О

Еуродрам е европска мрежа за современа драма 
и превод, која опфаќа повеќе од 300 членови ор-
ганизирани во 30 јазични комитети. Главна цел на 
мрежата е да го поттикне преводот на современи 
драмски дела од Европа, Централна Азија и Меди-
теранот, правејќи ги достапни за театарските про-
фесионалци и за публиката, во духот на независно-
ста, рамноправноста и јазичната разновидност. Во 
парни години, секој јазичен комитет на Еуродрам 
избира три оригинални драмски дела напишани на 
јазикот на тој комитет и ги препорачува за превод 
на други европски и блискоисточни јазици. Во не-
парни години, комитетите избираат три најдобри 
преводи на нивниот јазик со цел да се препорача 
нивното објавување и сценско изведување. 



на смешното“, следејќи ја променливата улога на шу-
тот како забавувач, сведок, подбуцнувач, пријател и 
глас на совеста низ сите историски епохи, од анти-
ката, преку ренесансата, до времето на последните 
апсолутистички монарси во Европа. Седумте сцени, 
врамени со пролог и со епилог, го следат односот 
меѓу шутот и владетелот во текот на едно деноноќие, 
алудирајќи така на вечната метатеатарска дилема за 
врската меѓу театарот и моќта. 

Третонаградениот текст, „Саатот“ од Лидија Мито-
ска-Ѓорѓиевска (p. 1984), е ново истражување на мож-
ностите на драмата на апсурдот во контекст на нашето 
време. Ликови во оваа интимна пиеса со фантастични 
елементи се Јован и Вера, еден навидум хармоничен 
брачен пар што го живее својот блед живот на провин-
циска едномерност. Меѓу нив стои човекот „ѕиден ча-
совник“, чие отчукување одекнува во свеста на Вера со 
бекетовска бесмисла. Јован работи во затвор, изгледа 
задоволен од секојдневните мали нешта и помирлив е 
со она што го има. Но Вера не може да ја прифати так-
вата „нормалност“ и заробеност во рутината. Таа сону-
ва да заминат некаде, да почнат нов живот. Часовни-
кот упорно одбројува потсетувајќи ја дека за тоа има 
сѐ помалку време. И токму кога Вера ќе се одлучи да 
направи промена во животот, да го исфрли часовникот 
и да си ја проба среќата прифаќајќи друга работа во 
друг град дури и по цена да го напушти Јован, се слу-
чува несреќа. Како сеништа-алузии на општествената 
транзиција од деведесеттите години на дваесеттиот 
век и потоа, Јован и Вера живеат реалност што посте-
пено се открива како кошмар во кој „паѓаш по скали... 
те носат во сите правци, нагоре, надолу, лево, десно, 
без престан се качуваш и слегуваш, но никаде не мо-
жеш да стасаш“. Така, Лидија Митоска-Ѓорѓиевска 
гради свет на егзистенцијалистички зазор и безизлез, 
криејќи философски проблесоци под превезот на ед-
ноставни дијалози. 

Четвртиот избран текст застапен во ова издание е 
„Деспот Кољ“ од Атанас Вангелов (p. 1946). Авторот е 
еминентен книжевен критичар и писател, кој претход-
но има објавено неколку книги поезија, еден роман и 
две драми: „Мистер Порфирие“ (1971) и „Неодредени 
лични заменки“ (1986). Неговиот најнов драмски текст 
„Деспот Кољ“, како и претходните два, ги тематизи-
ра механизмите на моќта: станува збор за политичка 
фарса напишана така што „минатото повремено да 
се излева во сегашноста, а, пак, оваа да се урива во 
минатото како во некој вид црна дупка“. Основа на 
тоа „прелевање“ е псевдоисториската приказна за 
Деспот Кољ, вазал на Турците, кој владеел со „ох-
ридско-македонската“ деспотија по битката на Ма-
рица, а пред битката на Косово, како „некој вид будно 
око на султан Мурат кое бдее над Марко Крале“ во 
чија лојалност Турците „немале исцело доверба“. Со 
драмска игривост, со песни на карневалска тајфа и со 
низа фарсични елементи, текстот на прв поглед соз-
дава алфреджариевски ефект. Сепак, „Деспот Кољ“ 

не е „Кралот Иби“, бидејќи Вангелов додава уште 
најмалку две рамки на значењето. Од една страна се 
прикажаните механизми на репресија и медиумска 
манипулација, кои отвораат еден камиевски поглед 
кон опседнувачката привлечност на власта. Од друга 
страна, како пролог и епилог, Вангелов цитира стихо-
ви од знаменитата поема „Одземање на силата“ на 
Блаже Конески (која е дел од неговиот циклус песни 
за Марко Крале), што во крајна сметка дава горчлив 
тон на секој „сон за величие“. Така, иако со многу на-
знаки, особено во изборот на имињата на ликовите, 
текстот алудира на современата македонска ствар-
ност на „деспотско“ владеење, тој во исто време е от-
ворен за широки толкувања во различни политички 
контексти. 

Последните два текстa застапени во овој избор има-
ат заеднички белег на интермедијалност. Ана Стојано-
ска (р. 1977) е професорка на Факултетот за драмски 
уметности во Скопје и авторка на два романа и една 
монодрама. Нејзиниот најнов текст „Трогледало“ е со-
времена драма во која, всушност, се снима докумен-
тарен филм за драмата на еден љубовен триаголник. 
Девојката архитект наречена Таа се заљубува во оже-
нетиот сликар Тој, кој снима филм за настанувањето 
на неговата најнова слика. Филмот, заправо, ја открива 
неговата растргнатост меѓу сопругата и девојката. Она 
што текстот на Ана Стојаноска го прави различен од 
останатите што ја драматизираат традиционалната 
„триаголна“ схема е мистериозниот лик на Скитникот. 
Тој нема „ни години, ни простори од каде доаѓа“, тој „ја 
знае вистината, ги чита соништата“. Тој е епифаниски 
лик што проѕира во емотивните внатрешни состојби и 
метафизичките јанѕи на ликовите, преиспитувајќи ја 
нивната мотивација и чувство за верност. Ана Стоја-
носка создава драма за искушението и филм за таа 
драма, која најдобро ја разбира и најболно ја страда 
Скитникот – оној третиот во човечките релации, Бог 
кого луѓето го изгониле од своите животи. 

Никола Кузелов (р. 1992) е дипломиран актер и сцена-
рист, најмладиот автор застапен во овој избор. Интер-
медијалноста во неговиот текст „Белешките на немиот 
писател“ доаѓа до израз со вметнувањето на „ТВ-про-
грама“ меѓу „26 исклучително долги и визуелни сцени“. 
Текстот има фрагментарна, постдрамска структура: 
сцените се „белешки“ на писателот што ја открива-
ат неговата потсвест, а во неа се мешаат траумите од 
детството (поради кои останал нем), љубовта кон де-
војката и амбициите да стане писател. Дидаскалиите 
потсетуваат на филмско сценарио, а во монолошките 
реплики се преплетуваат лирски елементи и есеистич-
ки коментари. Бележникот на писателот е драмски лик 
што говори, а создадениот лик од бележникот води 
дијалог со писателот. ТВ-програмата е серија на драм-
ски и општокултурни цитати. Слики и зборови се кола-
жираaт нудејќи еден ефект на метатеатралност, жан-
ровска недефинираност и искршена визија за светот.
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На Аврам Романо, Последниот рабин на Битола

о Битола имавме шест синагоги, јас одев само за 
големите празници, а брат ми и татко ми постојано. 
Веќе подолго време бев вклучен во организацијата 

Хашомер хацаир и таму на предавањата на Леон Камхи, 
пријател на татко ми, целиот се претворав во уво, мечтаев 
да заминам за Палестина, сонував како тргнувам со брод, 
како се поздравувам со семејството и пријателите. Имав 
шеснаесет години. На денот кога умре мајка ми, мојот 
другар Рафаел ми ја подари книгата Остатоци од рајот, 
ти ја подарувам за спомен, ми рече, и во ноќите кога дома 
седевме покрај огништето пиејќи од чајот голтка по 
голтка, татко ми уживаше да ни раскажува за семејната 
историја, велеше, на човек кога му е најтешко се навраќа на 
спомените и оттаму, од минатото црпи сила, за да може да 
продолжи напред. Тие денови беа навистина тешки, меѓу 
соседите во Еврејското маало владееше немир, сите бевме 
уплашени, движењето ни беше сосема отежнато, моравме 
да носиме жолта ѕвезда, бугарската полиција постојано нѐ 
легитимираше. Колку што репресијата врз нас стануваше 
поголема толку подолги беа приказните на татко ми, 
бегаше во спомените како во сигурно прибежиште, пиеше 
чај голтка по голтка во студените вечери, ќе ги потпреше 
лактите на масата и ќе го нурнеше погледот во подот, 
гледајќи така во празно. Одвреме-навреме со некоја 
меланхолија во гласот можеше да се слушнат по неколку 
тивки збора од вечерната молитва Шема Израел Адонај 
Елохејну, Адонај Ехад, и повторно молк, и само бавното 
шмркање од чајот. Јас ја читав книгата од Рафаел, сѐ 
додека повторно не ме прекинеше за да ми раскажува 
за дедо ми Аврам и неговите дуќани, за трговијата пред 
војната, пред да се создадат новите граници, и пред да се 
затвори патот од Битола за Солун. Деновите ни поминуваа 
во исчекување и страв, а човек кога се плаши, кога е во 
паника, бара да ѕирне во непознатото, сака да ја знае 
иднината, бара начини стравот што го чувствува да го 
предаде некому, и затоа почнавме да се молиме, сакавме 
овој неподнослив товар да му го предадеме на Бога, ова 
што нѐ снаоѓа е Божја волја, велеше брат ми, или Божја 
казна за нашите гревови, а ти што мислиш, ќе го прашаше 
татко ми, тој молчеше. 

Цела ноќ светилките беа запалени. Постарите 
вознемирено разговараа, што би правел човек во овие 
тешки времиња за нас освен да се надева. Се зборуваше 
дека некаде ќе нѐ носат, но никој не знаеше каде, се 
зборуваше дека ќе нè соберат и ќе нѐ однесат во работни 
логори. Тебе нема да те земат, ми рече татко ми, мал си, 
ме погали по главата и со двете раце ме фати за јаките 
од палтото, со десната страна ми ја прекри левата, вака 
држи ја ми вели, и ми ја прекри ѕвездата. Брат ми Калми 

беше многу скромно момче, често молчелив, можеше да 
се затвори во својата соба и со часови да чита од сидурот, 
слезе по скалите и застана до нас, денес нема да спијам 
рече, ќе се молам до доцна. Јас излегов, и преку мостот 
што го дели Еврејското маало од центарот на градот, 
дојдов до куќата на Марија Секулова, мојата љубов. 
Бидејќи се криевме од нејзините родители, јас некаде 
после полноќ тивко се прикрадував до нејзината куќа и 
по скалите, бесшумно се качував до кровот. На кровот 
имавме свое место и тука ги поминувавме ноќите. Уште 
пред да зазори, вообичаено тивко излегувам, по мене 
излегува Марија, сакам да те испратам вели, смачено 
ми е веќе да се криеме. Пред мостот ја бакнувам и таа 
се враќа назад кон дома, јас продолжувам преку мостот 
кон нашето маало, градот е целосно блокиран, пристапот 
кон нашата куќа е забранет од сите правци, полиција, 
доаѓаат кон мене, Марија се врти наназад и гледа дека 
се враќам кон неа, сѐ е блокирано, ѝ велам и гледам дека 
во нејзините очи го чувствува мојот страв, остани кај нас 
уште вечерва, ми вели и ме влече накај неа, ме влече за 
десната рака и од левата страна на јаката на палтото 
ми се отскрива ѕвездата, ѕвездата, ми вели, покриј ја, 
како молња да поминува низ мене, веднаш ја покривам, 
немам друг избор, полицајците зборуваат гласно и 
се смеат, поминуваат преку мостот, нѐ одминуваат 
незаинтересирано, повторно ќе преноќам кај Марија.

Во зорите се слушаа гласови и плачење. Колоната 
доаѓаше кон нас, нели само старите ќе ги собираа за 
во работни логори, ме убива мислата, а овде се сите, и 
децата, чувствувам како ме облева ладна пот, стојам 
в место, вкочанет, смрзнат, што вреди животот на 
самотниците, си мислам, кога немаш ништо свое на 
светот. Ги зедоа Евреите, со воз, ги однесоа во Скопје, 
зборуваше таткото на Марија со дуќанџијата до неговата 
куќа. Сигурно ќе се вратат, си велев, не може оваа војна 
да трае вечно. Заминаа сите. Без да се поздравиме. 
Еден месец подоцна и Марија ми умре на раце, од 
бронхопневномија. Останав сосема сам на светот, 
единственото нешто што го имав од дома беше црното 
палто со жолтата ѕвезда. Спомените на кои татко ми се 
навраќаше за да избега од моменталните страдања, за 
мене станаа кошмар. Немам спомени, сѐ е избришано и 
заборавено, оти сѐ е толку болно, неподносливо болно, 
смртно болно. 

Две години подоцна, на пазарот на една тезга ја најдов 
книгата што ми ја подари Рафаел, продавачот ми вели 
земи ја, колку ќе дадеш – толку. Немав многу да му 
дадам, Остатоци од рајот, ја гледам, не можам да ја 
допрам, парченца во рајот, тука се брат ми Калми, татко 
ми, Рафаел, чичко ми Исак, мајка ми, целото соседство, 
целиот град, сите градови и земји, ми се врти во главата, 
ќе ја земам му велам и му платив колку што ми побара. 
Тој радосен се врти околу тезгата, јас ја стискам книгата 
в раце, плачам и трчам дома. Сеќавањата, запишани се 
во оваа книга. Трчам кон дома. Во мојот празен дом, во 
кој веќе се вселија непознати дојденци. Во мојот бездом.

(Прва награда на Конкурсот за расказ „Раскажувам 
фотографија“ на Фондот на холокаустот на Евреите 
од Македонија за 2020 година.)

ЅВЕЗДАТА

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПРОЗА

Михајло Свидерски

В
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ЗИНИ, ЗЕМЈО, ГОЛТНИ МЕ!
СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА

ВАСИЛ ДРВОШАНОВ

(Од стихозбирката „Гласје“. Скопје: Бата прес, 2021 г., 
илустрирана со 50 графики и слики од Трајче Блажевски)

„Професоре,
Несомнено е дека имате уникатен 
поетски стил, лесно препознатлив 
на македонската книжевна сцена. 
Читајќи ги Вашите поетски збирки, 
наметливо забележливо е дека Др-
вошановиот поетариум претставува 
нежен и шепотлив поетски глас кој 
се одликува со гласни нијанси на 
мудролики мисли срочени во фино 
издлетувана проникливост во сена-
родниот јазик (сепак, Вие сте, меѓу 
другото, и македонист, лингвист, 
лектор, дијалектолог и професор 
по правоговор и култура на изразу-
вањето), естетски спакувани во куси 
слободни поетски форми – некогаш 
толку куси, што приликуваат на 
аеролити (поетски едно – или дво-
стишија). Читајќи ја Вашата поезија 
замислувам како би било доколку 
ја насочите Вашата плодна поетска 
мисла кон некој хибриден меѓужанр 
на поезија и афоризми, или автор-
ска поезија и народни или авторски 
поговорки? Мислам дека опкружу-
вањето со внуците и внуката може 
да Ве инспирира во некоја фило-
зофско-дидактичка насока, која би 
била многу иновативна во поезија-
та кај нас. Имам некое интуитивно 
чувство за Вашиот потенцијал во 
таа насока оти во сите песни што 
ја следат Вашата поетска кариера 
ја насетувам смислата за хумор (во 
хемиски прецизна доза) во комби-
нација со усетот за мудростдарение 
без мудрување.“

(Од поговорното писмо на поетеса-
та Елена Пренџова до авторот)

ПЕС

Мојот пес лае секоја ноќ,
но домаќинката не го сака песот
и не го пушта да влезе кај неа.

Се чудам:
што да правам сега?!
Наместо домаќинката да го сака,
таа го брка песот од дома.

Ај стопанката!

МУСЕ

Мојот брат не е маж.
Он е мусе.

Кљуска по жена си
како мусе по кобила.

Утешно е што жена му
знае да го води.

ЦВИЧ

Штом ќе помислам на тебе,
се топам од милина.
Кога те гушкам
и те опсипувам со бакнежи по вра-
тот,
тогаш сум на деветтото небо.

Но, што дека те љубам
кога срцето ти е затворено.
Јас горам од љубов,
а тебе душата ти е цвич.

Зини, земјо, голтни ме!

ЦАРИЦА

Не дека не ти го сакам телото,
ти го сакам телото, царице,
ама повеќе ти ја сакам душата.

Телото ме опива,
а душата ми го топли срцето.

САКАНА ЖЕНА

Потстакнувај ја жарта во себеси.
Не допуштај љубовта да згасне.
Ти уште можеш да јаваш гол коњ
и да усреќиш четворен маж.

Ти си сакана жена.
Тебе те посакува секој.
Избери го оној што го љубиш
и подари му радост,
подари му љубов.

УЗДА

Брат ми беше расен ждребец
и зеде јака кобила,
ама таа беше аздисана.

Тој го знаеше тоа,
но си мислеше дека со време   

ќе ја скроти.

Една ноќ кобилата збесна,
за малку ќе го исфрлеше брат ми   

од седлото.

–Држи ѝ ја уздата
да не те отера во реката –
се чу таен глас.

Не знам што направи брат ми.
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ПРЕПЕАНА ПОЕЗИЈА                                                                                                                 
МУЈО БУЧПАПАЈ (Албанија)

Мујо Бучпапај (1962) е роден во селото Т’пла, Тропоја во 
Албанија. Дипломирал на Катедрата за албански јазик и 
литература на Универзитетот во Тирана (1986). Тој е еден 
од основачите на политичкиот плурализам и на слобод-
ниот печат во Албанија (1990). Работел како уредник 
во весникот Rilindja Demokratike (Демократска прерод-
ба). Неговата прва збирка песни „Лицето ми е на карпа“ 
(“Fytyrën në shkëmbinj e kam”) е објавена во 1989 г., а 
објавил и други книги, статии, политички анализи, есеи и 
книжевна критика. Неговата поезија е објавена во повеќе 
книжевни списанија во земјата и во странство.         

НЕВИДЛИВА ПОБЕДА

На почетокот  беше огнот
(Së pari ishte zjarri)

Како некој пес
Со тенка селска кожа
Мојот живот
Виси на дабот

Со вревата лошо
Објавената војна
Од тресењето на светот
На изгубените џинови

Во океанот
Мојата секира е наострена
Над вратот на предавникот

Да
Драг брате
На почетокот беше огнот
Потоа човекот
Кој го градеше светот

Црниот страв
(Frika e zezë)

Се плашеше сенката 
Од белата рака
На соседниот ѕид

Таму имаше страшни
Јазици
Под грлото на ноќта
И окото околу
Полето.

Светот го опфати страв
Божјата Африканка во Љујорк
Од забиената балканска
Карпа
Над океанот

Неми мотиви
(Motivet e pagojë)

Дабот не се прегрнува со дабот
Како што човекот се прегрнува   

со човек
Но ја растура брадата под сивата  

магла
На планината

Дабот не му се насмвнува на дабот
Како што човекот му се насмевнува на 
Човекот
Но расцветува на почетокот
Од секоја Пролет

Дабот не плаче по дабот
Како што човекот плаче за човекот
Но ги фрла лисјата на крајот
Од секоја Есен

Најдобрите секогаш си одат
(Më të mirët gjithnjë shkojnë)

Најдобрите секогаш си одат
Низ полето на црните коњи
На паднатите коњаници
Над пламениот здив на земјата

Без оплакувачки глас или признание
Крајот
Вресокот беше еднаков
За сите
Како трагедија на исечената шума

Преживеаните од катастрофата
Се враќаа од војна
Со срце оставено во полето
На суровата есен
Од крикот
На слободата искорната од срцата

О Господе
Најдобрите секогаш си одат
Никогаш да не се вратат
Во нашата осаменост

Човекот висеше
(Varej njeriu)

На сувите крилја на птиците
Избегале ретките летни
Дождови

Не беше од камен само
Големиот копнеж на нозете
На ветрот
Дувајќи низ врбите на крајот   

од сезоната

Не беше од страдања
Ниту човекот од рамниот екран
На шумата што влегуваше во   

доцните вести
Од Есента со дабова секира

За да се заштити од сништа
Човекот висеше
На скршените гранки на планетата

Под дабови лисја

Ова е само почеток
(Ky ështe vetëm fillimi.)

Синот на ѓаволот седеше
На огнен престол
Без право на глас го броеше
Сивиот народ
На крајот на магливиот век

Општеството без консензус
Свиреше на дивиот морски
Кавал

Изџваканото трпение одеше
До брегот на пропаста
На отпадокот
Од луди желби

Збогум 
Народе останат
На почетокот

Препев: Јехона Спахиу, Мустафа Спахиу
Од книгата „Невидлива победа“, Globus R., Тирана 2008; Interlingua, Скопје 2012                                                                           
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Василе Димески е роден во Прилеп, каде што 
завршил средно образование. Дипломирал на 
Филозофскиот факултет во Скопје, на Групата 
историја на југословенските книжевности. Пара-
лелно со студиите работел прво како соработ-
ник, а потоа и како уредник на културната стра-
ница во весникот „Студентски збор“. Потоа се 
вработил како професор по македонски јазик во 
Електромашинскиот училиштен центар „Ристе 
Ристески-Ричко“ во Прилеп, каде што го поминал 
поголемиот дел од работниот век. Во почетокот 
на 70-тите години постигнал значителен успех 
на поетските фестивали во Врбас и Смедерево.

Автор е на поетските книги „Бакарни ѕвона“, 
1982; „Изместена земја“, 1999; „Сеопшта песна“, 
1999/2001; „Тука запира сѐ“, 2001; „Аксиј сѐ уште 
тече“, поема, 2003; „Градови паѓаат за тебе“, 
2007; „Немаше град“, 2009; „Дрво што оди“, 2009; 
„Не е ноќ дури те памтам“, 2010; „Татко мој, тат-
ко мој“, 2011; „Прикрепи ми ја ракава мајко“, 2012; 
„Седмиот ден“, поема, 2014; „Ноќва душава си ја 
изедов“, 2017. Ги има објавено и драмските кни-
ги „Квадратура на кругот“, „Војводата од пусто 
турско“, „Условен рефлекс“, „Крвавиот ангел“ (со 
драмите „Страданијата за За-Зо Кулибан“, „Да, 
Госпоѓо Фирер“ и „Враќањето на За-Зо Кулибан“) 
во 2000 година. Во 2002 г. ја издаде книгата по-
лемики „Мојата пресметка со нив“.

Добитник е на наградата „Державин“ за сти-
хозбирката „Ноќва душава си ја изедов“ во 2017 
година, како и на диплома „3 Ноември“ на Град 
Прилеп за достигнувања во областа на литера-
турата.

СТАРОСТ

Таа без збор ме гледаше в очи
Те сакам будалче едно ѝ реков
само се плашам 
оти 
кога ќе паднеш
не ќе можам 
да те кренам

Не се ни помрдна ништо во воздухот

20.8.2021

ОЧАЕН ЧОВЕК

Немаш право да бидеш очаен човек
бори се 
ми рече некој глас во мене
и гледам
како ми пораснале рацеве

28.8.2021

ДЕМОКРАТИЈА

Демократија демократија
извикуваа ранетите птици
паѓајќи врз раскопаните улици
во лозјата
во неожнеаните ниви

На небото владееше хаос

Зад тешките порти на Градот 
зад затворените прозорци
зад исчадените завеси
демократијата
никогаш 
не влезе внатре

18.8.2021

ШТО ЌЕ БИДЕ КОГА ЌЕ МЕ НЕМА

Што ќе биде кога ќе ме нема
Ништо
Не ќе можам да пишувам
но и понатаму ќе го палам фитилот
со тоа што некогаш сум го кажал

Дури и тогаш ќе чекам
во душата на народот да се случи
големата експлозија

Тогаш неговата
и мојата напатена душа
ќе се сретнат во воздухот
 
30.7.2021

ВАСИЛЕ 
ДИМЕСКИ  
1946 – 2021

IN MEMORIAM
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танас Вангелов со својата богата дејност во ли-
тературната сфера се профилираше како врвен 
теоретичар, како прецизен критичар на совреме-
ната книжевна продукција, како остар и аргумен-

тиран полемичар и како автентичен творец во неколку 
книжевни жанрови. Првенствено беше неуморен кни-
жевен работник – читател, промислувач, валоризатор и 
стилист, така што меѓу неговите творечки постигнувања 
особено се истакнуваат критичко-есеистичките и теорет-
ски трудови. 

Она што фасцинира во неговиот лик е спојот на секо-
гаш цврсто и непоколебливо изградените ставови со ви-
соката ерудиција и методолошка доследност, а сето тоа 
насочено едновремено и директно кон иманентно кни-
жевните длабочини и кон актуелната стварност. Посебно 
впечатлива беше неговата неуморна книжевна дејност 
во последниве неколку години, кога со огромен енту-
зијазам се посвети на синтетичката студија за Конески, 
од која реализираше два тома, а последниот том, за жал, 
не успеа целосно да го заврши. Значењето на овој негов 
капитален труд го препознаа членовите на писателската 
асоцијација, така што првиот том од трилогијата, книга-
та „Лирската биографија на Конески“ беше наградена со 
престижната награда „Димитар Митрев“ на ДПМ како 
најдобро остварување во 2020 година од областа на ма-
кедонската книжевна критика и есеистика.

Претходно, во текот на 2020 година, интензивна сора-
ботка со Вангелов оствари и редакцијата на списанието 
„Стожер“, гласникот на ДПМ, која одлучи во фокусот на 
еден свој број да го има токму него, што подразбира-
ше ексклузивно интервју и претставување на поважни 
аспекти од неговото творештво. Токму во тоа интервју 
Вангелов укажа: „Сега ја привршувам книгата ‘Прозата на 
Конески’. (...) Јас открив дека токму таа проза на Коне-
ски има директна врска со нашата најнова проза за која 
објавив неколку критики во ‘Слободен печат’, како и на 
порталите ‘Либертас’ и ‘Плусинфо’. Сериозно се носам со 
мисла да се напише книга која систематски ќе ја објасни 
таа (и за мене изненадувачка!) делотворна врска“. Мал-
ку подолу во истото интервју Вангелов ја истакна своја-
та согледба дека: „Никогаш досега не сме имале појава, 

во исто време и на исто место, на толку многу надарени 
писатели со толку солидни и детални увиди во функци-
оналните писма како на класичната, така и на модерната 
литература“. 

Во оваа тажна пригода сепак се потсетуваме на овие 
зборови (кои во суштина се светли и оптимистички) како 
на една луцидна проценка и визија на Атанас Вангелов, 
како на еден проект кој тој го започна, а кој нѐ обврзува и 
нас да продолжиме понатаму да се вложуваме во него-
вата континуирана реализација, односно да се обидеме 
барем со приближен жар и посветеност да ги следиме 
појавите на македонската современа литература, како 
што тој умееше полетно, учено и прецизно да ги анали-
зира актуелните пројави, како што се делата на Румена 
Бужаровска, Владимир Јанковски, Петар Андоновски, 
Живко Грозданоски, Лидија Димковска, Иван Додовски, 
и на многу други наши писатели. За жал, суровата бо-
лест и смртта го прекинаа овој проект прерано. Но него-
виот личен влог кон таквиот проект е веќе квалитетно 
реализиран – неговите книги за Конески и неговите ана-
лизи на рецентните творечки писма се достоен сегмент 
од таквиот проект, кој останува да биде дооформен и 
да продолжи како колективен проект на македонската 
книжевност и култура.

Како виспрен професор-едукатор Вангелов, покрај 
проекти и идеи, остави и многу лекции и поуки. Неговите 
теоретски книги и неговите преводи се значајни учебни-
ци за секој што сака сериозно да се занимава со литера-
тура. А на македонските писатели, особено со заложби-
те што ги формулираше во неговите посочени трудови и 
објави, им покажа дека единствениот начин на вграду-
вање во книжевноста е симбиозата од длабинско при-
фаќање на традицијата и стремеж кон професионален и 
стилски книжевен исчекор.

Неговиот книжевен профил претставува и во иднина 
ќе претставува репер за бескомпромисно, посветено, 
учено и страсно занимавање со литература и литератур-
на наука. 

Нека му е вечна слава!

АТАНАС ВАНГЕЛОВ  1946  – 2021

IN MEMORIAM

A
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Разме Кумбароски е современ македонски пи-
сател, поет, критичар, романсиер, есеист, пре-
ведувач, научен работник, музичар. Роден е на 
29.3.1944 година, во Струга. Дипломирал на Фи-
лолошкиот факултет во Скопје. Во 1980 година 
магистрирал на Факултетот за политички науки 
во Загреб. Беше основач и директор на Меди-
теранската академија „Браќа Миладиновци‘‘ – 
Струга и на меѓународната литературна манифе-
стација „Година на есејот“. Беше долгогодишен 
секретар на Струшките вечери на поезијата. Член 
на ДПМ од 1987 година.

Ги има објавено поетските книги „Зинда“ (1982), 
„Воден премин“, „Мусандра“, „Манастир“, „Троја“, 
„Потковица и зла месечина“, „Сон на летната 
ноќ“, „Стаклена планина“; романите „Мириси, 
кораби, злато“ (1999), „Чудесија“, „Остров на тив-
ките меандри“, „Архипелаг“, „Студ“; книгите кри-
тики и есеи „Минатата година во Енхалон“, „По 
патот“, „По долини по рамнини“ и многу други. 
Во ноември 2021 година ја издаде својата книга 
„Кон отворите“.

Разме Кумбароски

НА ПАНАЃУР ВО КАЛИШТА

(Дете заспано во манастирското двориште)

На панаѓур во Калишта
вечерва ќе надојде
и турско и ѓупско и каурско
и некаков чад ќе ти замириса
на животна веселба
и одекот на камбаната ќе затопли и зближи
некакви мајчински срца
На панаѓур во Калишта се пее и игра
за здравје
за олеснување на чистиот мит од душата
за накалемување на добрата коб
и раната единствена

На панаѓур во Калишта
вечерва се пее
и преноќува со јагне
ко дете кое спие во црквата
со дума:
како да се оздрави
и спаси годината

(Од тематската антологија „Кафез од брчки – поезија-
та и детството“, СВП 2007 г.) 

Ранко Ристо Бебекоски 

СТАР МИНДЕР
                    
                         На Разме Кумбароски

Чиниш сенка си на мајка ти и татко ти
молкум слегуваш по древните скалила
влегуваш во дуќанот
седнуваш на стариот миндер.
И така...
наместо игла – перо 
наместо конец – мастило 
наместо памук – бела книга
наместо срма – метафора 
наместо забан – симбол 
наместо елек – стих 
наместо кошула – строфа 
наместо руба – песна.
Се будиш
излегуваш
бисерно езеро прегрнуваш
не спиеш.
Така сонуваш.

Боже, сиот тој предел
бликаше од блажина и злато. 

(Објавена во сп. „Видело“ бр. 10-11, 2011 г. НИУ „Маке-
донски информативен и издавачки центар“, Панчево)

РАЗМЕ 
КУМБАРОСКИ  
1944 – 2021

IN MEMORIAM
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СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Бранко Бјадов и Доне 
Чапарев. Струмица, 
шеесеттите години

Бранко Бјадов, Њубен 
Ташковски и Доне 
Чапарев. 15.2.1961 г.

Видое Подгорец и 
Горјан Петревски. 10 мај 
1973 година, с. Извор кај 
Кичево. Фотографирал: 
Петко Домазетовски 



Блаже Конески

Волк

Пците неспокојно застригоа со ушите

И заквичеа.

’Ртките задраскаа со нокти

По мразот осветлен од месечината.

Негде наблизу подмолно гази

Сенката на волкот на љубовта.

Некој свика:

Ујда-да-да, по него, дрште го бре!

Зазбиван од гонењето, тој запре,

Да земе здив.

Оддалеку се слуша неговото завивање:

Ау, ауу, аууу!

Тоа значи: пак ќе наминам.

Тоа е еден опис на обична ноќ

Во смрзнатата шума на моето срце.

(Од II издание на „Везилка“, дополнето со циклусот „Стерна“, 1961 г.)



– Чув дека и за годинашниве 
Вечери си купил бел костум. 
Дали тој ќе ти го обели и 
образот?

– Нема потреба, бидејќи тенот 
ми е – црн. 

– Во Домот на поезијата 
имаме и „кујна“ и се знае 
кој „готви“ и „сервира“, но 
„трпезаријата“ ни е сѐ потесна 
за гостите!

– Специјалитетите се јадат од 
нога...

– Е па, Стрезо, нека ви се на 
здравје вечерите и ручеците!

Муабетот го водеше:
Киро Донев

ОБЈАВЕНО ВО „ВЕЧЕР“

14 август 1976 година

ВО ОДБРАНА НА МЕМОРИЈАТА

ЛАФ-МУАБЕТ 
СО... ЈОВАН 
СТРЕЗОВСКИ

Во својата скромност, признава 
дека e најголемиот жив струш-
ки поет. Наспроти тврдењето на 
многумина дека од поезијата не 
се живее, тој е очигледен при-
мер дека не само што може да се 
живее од неа, туку и да си има – 
„мерцедес“, без – личен возач.

 П. С. Директор е на Струшките 
вечери на поезијата.

 

Во овие претпразнични 
Струшки вечери, Јово, ми личиш 
на Јован Златоуст!

– Од каде го најде, пак, сега 
ова, кога немам многу златни 
заби, ниту златна уста?!

Уште од лани сѐ ми е познато 
за годинашните Струшки 
вечери, но за секој случај, ако 
има нешто ново – кажи!

– Новото е во новите чувства 
на учесниците.

Имам впечаток дека те мачат 
лански проблеми. Што ти е 
најтешко?

– Да се спровирам низ нечии 
тесни видици.

Три-четири години не си 
скрстил раце?

– Само глупавите седат со 
скрстени раце за време на 
работата. Умните повеќе сакаат 
да ги прекрстат нозете.

Сѐ тече – ти не се менуваш?

– Затоа се викам – Јован 
Стрезовски!

Добро, што мисли Јован 
Стрезовски: до кога умните ќе 
попуштаат?

– Сѐ додека ја држат таа 
привилегија.

И овцата постојано му 
попушта на волкот, дали тоа 
значи дека е поумна од него?

– Не е поумна, но е – помудра.

– Секоја година, поради 
Струшките вечери, контактираш 
со стотици културни 
институции и писатели од 
странство, но досега не си 
преведен преку граница?

– Мислам дека премногу сме 
преведувани во странство, 
посебно во квантност. Мене, 
лично, многупати ме превеле – 
жеден преку река.
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